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Az egyéni vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési
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csoportvezető

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evectv). 3/A. §.
(2) bekezdés e) pontja alapján, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 87.§- 94.§ szakaszai alapján az egyéni
vállalkozói tevékenység 2013. évi hatósági ellenőrzési tervét a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi
Járási Hivatalának illetékességi területén az alábbiak szerint állapítom meg:

I.
Általános megállapítások
A Pécsi Járási Hivatal (a továbbiakban: Hatóság) az egyéni vállalkozó székhelye szerinti
illetékességgel - ellenőrzési terv alapján – hatósági ellenőrzést folytat.
Az Evectv. 19/A. §. (2) bekezdése a Hatóság a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül ellenőrzi,
hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.
Ellenőrzési időszak: 2013. év
Az ellenőrzés célja:
 Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás
közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének
biztosítása.
 Az illetékességi terülten élő szolgáltatást igénybevevők életét, testi épségét, egészségét,
vagyonát érintő kockázatokat magában hordozó szabályozott szakmákat gyakorló egyéni
vállalkozók ellenőrzése.
Az ellenőrzés kiemelt szakterületei:
 élelmiszeripar
 bejelentéshez és engedélyhez kötött ipari tevékenységek
 bejelentéshez és engedélyhez kötött kereskedelmi ügyek
 szálláshely szolgáltatás
 építőipar
 egészségügyi szolgáltatások
 szociális, gyermekjóléti szolgáltatások
Az ellenőrzés kiemelt szempontjai:


Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, az
egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában végezheti.



Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a
jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Képesítéshez kötött
tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga
nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa
határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel
rendelkezik.



Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye, fióktelepe van, a képesítési követelményekre
vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen, fióktelepen érvényesíteni kell.

7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. – – Telefon: (06 72) 534-100 – Fax: (06 72) 510-035
E-mail: pecs.jaras@bamkh.gov.hu – Honlap: www.bamkh.hu

II.
A hatósági ellenőrzés illetékességi területe
Az Evectv. 3/A. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.
(VIII. 13.) Korm. rendelet mellékletében foglaltak szerint a Pécsi Járási Hivatal illetékességi területe az
alábbi településeket foglalja magába:
Székhely: Pécs
Abaliget
Aranyosgadány
Áta
Bakonya
Berkesd
Birján
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Ellend
Görcsöny
Gyód

Hosszúhetény
Husztót
Keszü
Kisherend
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Orfű
Ócsárd

Pellérd
Pereked
Pécs
Pécsudvard
Pogány
Regenye
Romonya
Szalánta
Szemely
Szilágy
Szilvás
Szőke
Szőkéd

III.
A hatósági ellenőrzés hatálya
A hatósági ellenőrzés hatálya az Evectv. 3/A. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet mellékletében foglalt Pécsi Járási Hivatal
illetékességi területén (a II. pontban felsorolt települések) székhellyel rendelkező egyéni vállalkozókra
terjed ki.
Az illetékességi területen belül valamennyi településen az ellenőrzési tervben meghatározottak szerint
kell az ellenőrzést elvégezni.

IV.
Az ellenőrzés célterületei










Azon vállalkozók, akik 2012-ben jelentették be egyéni vállalkozói tevékenységük megkezdését,
és nem került sor ellenőrzésükre 2012- ben
Azok az egyéni vállalkozók, akiknek vállalkozói igazolványukban még a 2003-as TEÁOR számok
szerepelnek
Bejelentéshez és engedélyhez kötött ipari tevékenységek
Szálláshely szolgáltatás
Építőipar
Bejelentéshez és engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek
Élelmiszeripar
Egészségügyi szolgáltatások
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások
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V.
A hatósági ellenőrzés menete
Az egyéni vállalkozó hatósági ellenőrzése kétféle módon történhet:
1.) Hivatali helyiségben történő - adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével
megvalósuló és hatósági nyilvántartáson alapuló - ellenőrzés:
 A Ket. 87-94. §. alapján.
2.) Hivatali helyiségben történő ellenőrzés- az ügyfél személyes megjelenésével:
 A Ket. 46-48. §. alapján az egyéni vállalkozó idéző végzést kap, melyben kötelező az
adott időpontban az ellenőrzés lefolytatása végett az okmányirodában - ügyfélként megjelenni.
A hatósági ellenőrzés menete:
A Hatóság
a) az interneten elérhető egyéni vállakózói bejelentéseket és engedélyeket tartalmazó szolgáltatás
piaci- felügyeleti hatóság által nyilvántartott adatbázisokban történő betekintéssel ellenőrzi, hogy
az egyéni vállakózó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.
b) Amennyiben az egyéni vállakózói tevékenység az előző pontban foglaltaknak megfelelően nem
ellenőrizhető a Hatóság hatósági ellenőrzési eljárást folytat le, melynek eszköze az
adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés (az
ellenőrzés az ügyfél személyes megjelenésével vagy az ügyfél által elektronikus vagy postai
úton beküldött iratok alapján történhet).
Az ügyfél személyes megjelenésével vagy az ügyfél által elektronikus vagy postai úton beküldött iratok
alapján történő ellenőrzés közül a hatóság azt a módot választja, amely leginkább megfelel a Ket. 28/A.§
(3) bekezdésének, emiatt a Ket. 28/B.§ (1) alapján az elektronikus kapcsolattartási formát részesíti
előnyben.
Amennyiben a Hatóság megállapítja, hogy az ellenőrzés során a tevékenység megkezdésének vagy
folytatásának akadálya merül fel, és az elhárítható, a Hatóság – a jogkövetkezményekre való
figyelmeztetéssel – felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. A felszólításban az
egyéni vállalkozó részére a felszólítás közlésétől számított 20 napos határidőt kell biztosítani. A
felszólítást tértivevénnyel kell közölni.
Amennyiben a hatósági ellenőrzési eljárás lefolytatásához szükséges az ügyfél személyes megjelenése
a Hatóság a Pécsi Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkező egyéni
vállalkozók részére idézést bocsát ki. Ha az egyéni vállalkozó székhelye nem a járási hivatal
illetékességi területén van, abban az esetben a Hatóság belföldi jogsegély formájában (Ket. 26.§)
hatósági ellenőrzési eljárás lefolytatását kezdeményezi a székhely szerint illetékes járási hivatalnál.
A megkeresett járási hivatal eljárásának eredményéről 30 napon belül értesíti a megkereső járási
hivatalt.
Az idézés kibocsátásának szabályai:
1) Az idézést úgy kell közölni, hogy azt az idézett a meghallgatást megelőzően legalább nyolc
nappal megkapja.
2) Az idézésben meg kell jelölni, hogy az egyéni vállalkozót ügyfélként, egyéni vállalkozói
tevékenységének hatósági ellenőrzése céljából idézik. Az idézésben az egyéni vállalkozót
figyelmeztetni kell a megjelenés elmulasztásának következményeire.
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3) Az idézésben meg kell jelölni a hatósági ellenőrzés céljából bekérendő iratok teljes körét.

VI.
A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei
Amennyiben a Hatóság hatósági ellenőrzési eljárása eredménytelen, az alábbi jogkövetkezmények
alkalmazására van lehetőség.
1.) Az Evectv. 19/A. §. (4) bekezdése szerint: A Hatóság az egyéni vállalkozó főtevékenysége vagy
egyéb tevékenységi köre gyakorlását megtiltja, amennyiben az az e törvényben vagy más
jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a Hatóság felszólítása ellenére
az egyéni vállalkozó a követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget.
2.) Az Evectv. 19. §. (3) bekezdése alapján a Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását
megtiltja, ha
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn,
b) ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem
intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt,
c) ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozásában szereplő tevékenységek egyikét sem
folytathatja jogszerűen.

VII.
Záró rendelkezések
1) A hatósági ellenőrzési tervet minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni és aktualizálni kell.
2) A hatósági ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezmények ellenőrzése céljából
nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
a) az ügyfél nevét,
b) az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában
természetes személy ügyfél esetén a természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
illetve székhelyét,
c) a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a
jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés, valamint felhívást
tartalmazó végzés közlése időpontjának a megjelölésével, és
d) a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított
jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre emelkedésének a napját.
A hatóság a fent meghatározott adatokat azok keletkezésétől számított két évig kezeli.

Pécs, 2013. április 02.
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