
Mit tegyünk a vállalkozás, munkavállalás biztonsága érdekében? 
 

A vállalkozók és munkavállalók biztonságáért! 
 
A mindennapok biztonságának fokozása érdekében célszerű egy szerződés (megállapodás) 
megkötése előtt informálódni leendő partnerünkről. Vonatkozik ez a megbízóra, a fő- és alvállalkozóra 
(legyen az társas vállalkozás vagy egyéni vállalkozó), a munkáltatóra vagy foglalkoztatóra egyaránt. 
Legkönnyebben úgy tehetünk szert a szükséges információra, ha megnézzük, az érintett fél szerepel-
e a Köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
(A felvétel az adatbázisba önkéntes alapon történik).  
 
Az adatbázis – amely minden hónap 11-én 0 órától a követő hónap 10-én 24 óráig (éjfélig) érvényes 
– elérhető a www.apeh.hu/koztartozasmentes honlapon. 
Lekérdezési lehetőségek: társas vállalkozások és egyéni vállalkozók esetében az adószám 1-8 
jegye, természetes személyek esetében az adóazonosító jel alapján.  
 
Amennyiben nem ismerjük a keresett fél adószámát, az alábbi módon kereshetjük meg:  
 
Társas vállalkozások vonatkozásában az Ingyenes céginformáció segítségével, amely mindenki 
számára elérhető a www.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo címen. 
Lehetőség a cégkeresésre: cégjegyzékszám szerint, vagy a cég elnevezése szerint. 
  
Egyéni vállalkozók esetében az Egyéni vállalkozók nyilvántartásában. A nyilvántartás elérhető a 
www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action?view= honlapon. 
Lekérdezési lehetőségek: vállalkozói nyilvántartási szám, vagy vállalkozói igazolványszám alapján.  
 
Az adószám megkeresését követően már egyszerűen elvégezhetjük a lekérdezést a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban. (Ha nem ismerjük a keresett vállalkozás vagy személy 
pontos nevét, kereséskor a név mezőt hagyjuk üresen, ellenkező esetben a lekérdezésre nemleges 
választ kapunk).  
 
Tökéletes biztonságban természetesen így sem érezhetjük magunkat, de nagyobb a valószínűsége, 
hogy aki önként bejelentkezik a köztartozásmentes adózói adatbázisba, az alapjaiban tisztességesen, 
korrekten végzi tevékenyégét, ami mindenképpen bizalomerősítő eleme a lehetséges partneri 
kapcsolatnak.  
 
Jelenleg még sokan nem használják ki a nyilvános megmutatkozásban rejlő lehetőségeket, de napról-
napra nő azok száma (elsősorban a becsületes piaci szereplők körében), akik egyre inkább felismerik 
ennek előnyeit a kapcsolatépítésben.  
 
Az eljárást elsősorban a munkavállalók (foglalkoztatottak) figyelmébe ajánljuk annak érdekében, 
hogy elkerüljék az olyan nem kívánatos helyzetet, mikor elvégzett munkájuk ellenértékét sohasem – 
jobb esetben több hónapos huzavona után – kapják meg.  
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