
BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATALA

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység 
2023. évi hatósági ellenőrzési terve

Iktatószám: BK-05/KAB/01653-4/2022.



Ügyintéző: dr. Weningerné Makkos Gabriella
Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evec
tv.)  3/A.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja,  valamint  az  egyéni  vállalkozók  nyilvántartásával
összefüggő  részletszabályokról  szóló  254/2018.  (XII.  18.)  kormányrendelet   7.§-10,  §  -a
alapján az egyéni vállalkozói tevékenység 2023. évi hatósági ellenőrzési tervét a Bács-Kiskun
Megyei  Kormányhivatal  Kecskeméti  Járási  Hivatalának illetékességi  területén az alábbiak
szerint állapítom meg: 

I.

Általános megállapítások

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Kormányablak Osztály 2.
(a  továbbiakban:  Hatóság),  6000  Kecskemét,  Rákóczi  út  5.  számú  kormányablakban  az
egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékességgel hatósági ellenőrzést folytat az Evec tv.
19/A §. (2) bekezdése alapján.

Ellenőrzési időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

Az  egyéni  vállalkozói  tevékenység  ellenőrzésének  közvetlen  célja:  az  egyéni  vállalkozói
nyilvántartás  közhitelességének,  valamint  az  egyéni  vállalkozói  tevékenység  törvényes
működésének biztosítása, áttételesen pedig a fogyasztói jogok védelme, a jogkövető egyéni
vállalkozók  arányának  növelése,  ez  által  az  egyéni  vállalkozók  pozitív  társadalmi
megítélésének folyamatos fenntartása.

A  Hatóság  ellenőrzi  az  adott  évben  a  szakmai  irányító  miniszter  által  meghatározott
országos  éves  ellenőrzési  terv  szerint  elkészített  ellenőrzési  tervben  foglaltak  alapján,
valamint eseti jelleggel, hogy az egyéni vállalkozó tevékenysége folytatása során betartja-e a
működésre vonatkozó jogszabályban előírtakat (például: székhely, telephely, fióktelep jogos
használata, bejelentés, nyilvántartásba vétel és engedély megléte, szabályozott szakma esetén
a szakképzési követelmények teljesülése).

II.

A hatósági ellenőrzés illetékességi területe

A hatósági ellenőrzés hatálya az Evec tv. 3/A. §. (2) bekezdése a) pontja és a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.
(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt Kecskeméti Járási Hivatal illetékességi
területén (a 2.5 pontban felsorolt településeken) székhellyel rendelkező egyéni vállalkozókra
terjed ki. 

Ellenőrzést  végző  szerv: Kecskeméti  Járási  Hivatal  Kormányablak  Osztály  2  (6000
Kecskemét, Rákóczi út 5.) ellenőrzi:  

Kecskemét
Ágasegyháza
Ballószög
Helvécia
Jakabszállás

Kunszállás
Nyárlőrinc
Városföld
Kerekegyháza
Orgovány

Fülöpháza
Kunbaracs
Lajosmizse
Ladánybene
Felsőlajos



III.

Az ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozások

A  Hatóság  ellenőrzi  az  illetékességi  területén  székhellyel  rendelkező  az  ellenőrzés
időpontjában működő, vagy szünetelő státuszú egyéni vállalkozók azon csoportját, akik az
alábbi ÖVTJ kóddal rendelkező tevékenységek valamelyikét folytatják:

Ágazat, illetve tevékenység megnevezése ÖVTJ –kód
 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 432201-432209
Épületgépészeti szerelés 432101-432105
Lakó-és nem lakóépület kivitelezése 412002
Lakóingatlan, földterület közvetítése 683101
Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel 016102
Kézi földmunka végzése 431202
Étel házhozszállítása 532005

A Hatóság a fenti tevékenységek valamelyikét folytató, a járási hivatal illetékességi területén
székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók közül elsősorban azon vállalkozók tevékenységét
ellenőrzi, akik a járási hivatal által 2020. január 01. óta nem kerültek ellenőrzés alá, vagy az
ellenőrzés óta a fenti tevékenységek valamelyikét újként vették fel.  

Az  ellenőrzés  során  elsősorban  azt  szükséges  megvizsgálni,  hogy  az  egyéni  vállalkozó
működése,  bármely  időponttal  elkezdett  és  még nem befejezett  tevékenysége,  bejelentett
adatai az ellenőrzés időszakában megfelelnek-e a jogszabályi rendelkezéseknek. 

A fent  megjelölteken túl  ellenőrzés alá kerülnek mindazon egyéni vállalkozók is,  akiknél
valamely megkeresést követően megállapításra kerül, hogy nem áll rendelkezésre az általuk
végzett  tevékenységi  körökhöz  szükséges  valamely  képesítés,  külön  engedély,
telepengedély,  nyilvántartásba  vétel,  bejelentés,  illetőleg  a  székhely,  telephely  jogos
használatának igazolása.

IV.

Az ellenőrzés szempontrendszere

A Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal,  mint  szakmai  irányító  által  a  2023.  évre  meghatározott
országos  éves  ellenőrzési  terv  alapján,  a  Hatóság  vizsgálja  különösen,  hogy  az  egyéni
vállalkozó 

- rendelkezik-e az általa bejelentett székhely, telephely, illetve fióktelep gazdasági
tevékenység keretében történő használatára vonatkozó jogosultsággal, 

- rendelkezik  –e  az  általa  bejelentett  főtevékenység  és  egyéb  tevékenység
(továbbiakban  együtt:  tevékenységi  kör)  folytatásához  jogszabály  által  előírt
engedéllyel. 

- eleget  tett-e  az  által  bejelentett  tevékenységi  kör  folytatásához jogszabály által
előírt bejelentési kötelezettségének, 

- eleget tett –e az általa bejelentett tevékenységi kör folytatásához jogszabály által
előírt nyilvántartásba vételi kötelezettségének, 

- képesítési követelményhez kötött tevékenységi kör esetén az általa határozatlan
időre  foglalkoztatott  személy  rendelkezik  –e  a  jogszabály  által  meghatározott
képesítéssel, 



- rendelkezik –e hivatalos elérhetőséggel.

V.

Az ellenőrzés ütemezése

2023.  január  01.-2023.  december  31.  napjáig  folyamatos. Az ellenőrzésben érintett  egyéni
vállalkozók létszámának felmérését követően, az ügyintézői kapacitás függvényében.

VI.

Az ellenőrzés eszközei:

- hatósági nyilvántartáson alapuló ellenőrzés,
- adat és információgyűjtés, 
- iratbekérés, iratellenőrzés

VII.

Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok

- nyilvántartást vezető szerv,
- települési önkormányzati jegyzők, 
- kormányhivatal szakigazgatási szervei,
- az adott tevékenységet felügyelő, illetve engedélyező hatóságok,
- Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
- egyéb névjegyzéket vezető kamarák,
- szakértői névjegyzéket vezető szervek,
- tevékenységek végzéséhez szükséges nyilvántartásokat vezető szervek.

VIII.

Eljárási határidő

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Továbbiakban: Ákr.)
100.  §.  (1)  bekezdése alapján a hatósági  ellenőrzés hivatalból  indul  meg,  azt  a hatóság a
hivatalbóli eljárás szabályai alapján folytatja le.

Az Ákr. 50. §. (2) bekezdés c.) pontja szerint az ügyintézési határidő 60 nap.

Az  Ákr.  104.  §.  (3)  bekezdés  kimondja  a  hivatalbóli  eljárás  az  első  eljárási  cselekmény
elvégzésének napján kezdődik, a megindításáról az ügyfelet a hatóság értesíti. 

IX.

A hatósági ellenőrzés módja, menete



Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.)  1. § 23. pontja értelmében az egyéni vállalkozó
gazdálkodó szervezet, így elektronikus ügyintézésre kötelezett.

Az  Eüsztv.  9.  §  (5)  bekezdése  értelmében,  ha  jogszabály  egy  nyilatkozat  megtétele
vonatkozásában  az  elektronikus  kapcsolattartást  -  vagy  az  elektronikus  kapcsolattartás
módját - kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat - a törvényben
meghatározott és a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - hatálytalan.

A Hatóság az ellenőrzési eljárásban elektronikus úton, hivatali kapun keresztül küldi meg az
ellenőrzés  során  keletkezett  dokumentumokat  az  ügyfél  KÜNY  tárhelyére  (korábbi
ügyfélkapus tárhelyére).

Az ügyfél e-Papíron küldi meg a Hatóság részére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges
dokumentumokat.

Kecskemét, 2022. december 14.

Készítette:

dr. Weningerné Makkos Gabriella
osztályvezető

Jóváhagyta: Cseh Tamás Kecskeméti Járási Hivatal Vezetője
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