Egyéni vállalkozói tevékenység hatósági ellenőrzése

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe
Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése keretében az egyéni vállalkozó székhelye szerint
illetékes járási hivatal jár el.
2. A hatósági ellenőrzés lefolytatása (ideje, helye, módja)
Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás
közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének biztosítása.
A Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül, továbbá ellenőrzési terv alapján és eseti
jelleggel
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azt,

hogy

az
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vállalkozó
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megfelel-e

a

jogszabályi

rendelkezéseknek.
3. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
4. Az eljárás menete
A hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a hivatalbóli eljárás szabályai szerint
folytatja le.
A hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az
egyéni vállalkozót a hatóság értesíti. Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha az eljárás megindítása
után a hatóság nyolc napon belül dönt, vagy az eljárást megszünteti.
A hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működése keretében ellenőrzi, hogy az egyéni
vállalkozó


rendelkezik-e

az

adott

gazdasági

tevékenység

gyakorlásához

a

jogszabályokban

meghatározott hatósági engedéllyel?


személyesen
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hogy
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rendelkezik-e képesítéshez kötött tevékenység folytatása esetén a jogszabályokban
meghatározott képesítési követelményekkel vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott
személyek között van-e olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik?



a tevékenység folytatása során a képesítési követelményeknek folyamatosan megfelel-e?



a képesítési követelményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen)
érvényesíti-e?



székhelye, telephelye és fióktelepe az egyéni vállalkozó tulajdonában van-e vagy amelynek
használatára az egyéni vállalkozó jogosult-e?

Az egyéni vállalkozó a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez
szükséges adatokat. Az egyéni vállalkozó nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható.
Nem kérhető az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás
csatolása, és az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével olyan adat, amely nyilvános,
vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell. Amennyiben
a közhiteles nyilvántartás nem tartalmazza a szükséges adatot, belföldi jogsegéllyel/megkereséssel
kell azt megkérni a nyilvántartást vezető szervtől.
Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, az ügyfél az iratot másolatban is
benyújthatja, ha nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.
Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül
fel,

és

az

elhárítható,

a

járási

(fővárosi
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jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa
el. Ennek eredménytelensége esetén a járási (fővárosi kerületi) hivatal (okmányiroda/kormányablak)
az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység
megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a tevékenység folytatását kizáró ok áll fenn, így
különösen, ha az egyéni vállalkozó nem rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy főtevékenységgel,
illetve ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem
folytathatja jogszerűen.
A hatóság az egyéni vállalkozó egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben a
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a hatóság felszólítása ellenére az egyéni
vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget (nem érinti a
főtevékenységet).
Ha a hatóság az ügyfél kérelmére lefolytatott hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal,
ennek tényéről hatósági bizonyítványt állít ki. A hivatalból folytatott hatósági ellenőrzés eredményéről
a hatóság az ügyfél kérelmére állít ki hatósági bizonyítványt.
A hatósági ellenőrzési eljárás megszüntető végzéssel zárul, ha az eljárás lefolytatása közben az
egyéni vállalkozó:
•meghal,
•megszünteti egyéni vállalkozói tevékenységét vagy
•illetékességváltozással járó székhelyváltozást jelent be.

5. Ügyintézési határidő
Az ügyintézési határidő
– sommás eljárásban nyolc nap,
– teljes eljárásban hatvan nap.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének időtartama.

6. Jogorvoslat
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § (2) bekezdése szerint
fellebbezésnek van helye, ha a határozatot járási (kerületi) hivatal vezetője hozta.

7. Jogszabályhelyek
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

8. Felvilágosítás kérhető
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
3525 Miskolc, Városház tér 1.
Telefon: (+36-46) 512-901
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

