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Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evec 

tv.) 3/A. § (2) bekezdés e) pontja és a 19/A §-a, valamint az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) kormányrendelet 
7.§-10.§ -ai alapján az egyéni vállalkozói tevékenység 2020. 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 Főosztály 
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)-(2a)-(3) bekezdése alapján: 
 

(2)A Hatóság ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi azt, hogy az egyéni vállalkozó 
működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. 

(2a) Az ügyfél nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható. 
(3) Amennyiben az ellenőrzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya 
merül fel, és az elhárítható, a Hatóság - a 19. § (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményekre való 
figyelmeztetéssel - felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek 
eredménytelensége esetén a Hatóság a 19. § (3) bekezdés szerint jár el. 

 
 
Ellenőrzési időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31. 
 
Az egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzésének célja: az egyéni vállalkozói nyilvántartás 
közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működésének 
biztosítása.  
 
Az ellenőrzést végző Hatóság, a hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi az adott évben 
célterületi ellenőrzés keretében ellenőrzési terv alapján, valamint eseti jelleggel az egyéni 
vállalkozói tevékenység folytatása során betartja-e a működésre vonatkozó jogszabályban 
foglaltakat, különös tekintettel az Evec tv. 6. §. (3) bekezdésében foglaltakra és a 15. §. (3) és 
16. §. (2)-(3) bekezdésében foglaltakra, mint például székhely, telephely, fióktelep jogos 
használata, bejelentés, nyilvántartásba vétel és engedély megléte, szabályozott szakma esetén 
a szakképzési követelmények teljesülése stb. tekintetében. 
 
Tekintettel arra, hogy az Evec tv. a vállalkozói tevékenység személyes megjelenéssel történő 
indításakor nem teszi szükségessé, illetve elektronikus bejelentés és adatváltozás esetén nem 
teszi lehetővé a vállalkozói tevékenység  törvényességi feltételeinek vizsgálatát, a bejelentés 
során az ügyfél nyilatkozatai nem képezik vizsgálat tárgyát, ezért hangsúlyos a jogszabályi 
feltételek működés közbeni ellenőrzése. 
 
 



 
 

II. 
 

A hatósági ellenőrzés illetékességi területe 
  
A hatósági ellenőrzés hatálya az Evec tv. 3/A. §. (2) bekezdése e) 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.  
 
Az illetékességi területen belül valamennyi ellenőrzést az ellenőrzési tervben 
meghatározottak szerint a Kecskeméti Járási Hivatala Kormányablak Főosztálya 
Kormányablak Osztály 2 végzi. 
 
Ellenőrzést végző szerv: Kecskeméti Járási Hivatal Kormányablak Főosztály 
Kormányablak Osztály 2 (6000 Kecskemét, Rákóczi út 5.) ellenőrzi (tel: 76/795-250):   
 
Kecskemét 
Ágasegyháza 
Ballószög 
Helvécia 
Jakabszállás 

Kunszállás 
Nyárlőrinc 
Városföld 
Kerekegyháza 
Orgovány 

Fülöpháza 
Kunbaracs 
Lajosmizse 
Ladánybene 
Felsőlajos 

 
III. 

 
Az ellenőrzés alá vont egyéni vállalkozások 

 
Kiemelt figyelemmel kerül sor – ellenőrzési terv alapján - azon egyéni vállalkozók 
ellenőrzésére, akik az alábbi tevékenységgel foglalkoznak ÖVTJ kódjuk: 
962103 kozmetika szépségápolás 2008 
932103 kozmetika szépségápolás 2003 
962208 kozmetika szépségápolás az ügyfél otthonában 
 
101101 húsfeldolozás,-tartósátás m.n.s. (nem saját nem termelésű alapanyagból) 
101103 húsfeldolgozás,-tartósítás m.n.s.(saját termelésű alapanyagból) 
101201 baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s.(nem saját termelésű alapanyagból) 
101203 baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból) 2008 
101301 húskészítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) 2008 
101302 baromfihús-készítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) 2008 
101303 hús-, baromfihús-készítmény gyártástól elkülönült füstölése (2008) 
101304 húskonzervek gyártása (2008) 
101305 húskészítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)2008 
101306 baromfihús - készítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból) 2008 
151102 húsfeldolgozás, - tartósítás 2003 
151201 baromfihús feldolgozása, tartósítása 2003 
151301 Húskészítmény gyártása (2003) 
151302 Baromfihús-készítmény gyártása (2003) 
151303 Tartósított húskészítmények, - konzervek gyártása (2003) 
1516304 Hús-, baromfihús-készítmény gyártásától elkülönült füstölése (2003) 



 
A fent megjelölteken túl eseti jelleggel ellenőrzésre kerülnek - az egyéni vállalkozó 
működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek - mindazon egyéni vállalkozók is, 
akiknél valamely hatósági megkeresést/ ügyféli bejelentést követően megállapításra kerül, 
hogy az iratanyagban nem áll rendelkezésre az általuk végzett tevékenységi körökhöz 
szükséges valamely képesítés, külön engedély, telepengedély, nyilvántartásba vétel vagy 
bejelentés és iratanyagukban nem található meg a székhely, telephely jogos használatának 
igazolása. További ellenőrzéseket folytat le a Hatóság amennyiben az ügyintézés során 
bármilyen szabálytalanság tapasztalható, esetleg más hatósági vagy lakossági bejelentés 
történik. Hatóságom az eseti ellenőrzés esetén a hatósági ellenőrzés lefolytatására okot adó 
körülményről való tudomásszerzést követően haladéktalanul megindítja. 
 
Ellenőrizni szükséges a vállalkozás székhelyének és telephelyének jogos használatát. 
 
Az Evec 6. §. (3) bekezdése szerint: 
 

(3) A székhely, telephely, fióktelep fogalmára a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
Az Evec. 16. §. (6) bekezdése alapján történik az ellenőrzés: 
 

 (6) Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az egyéni 
vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként 
jogosult. 

 
Jogszabályokban meghatározott képesítéshez kötött tevékenységek esetében a képesítés 
meglétét az Evec. 16. §. (2) és (3) bekezdése szerint: 

(2) Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a 
jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály - ide nem értve 
az önkormányzati rendeletet - eltérő rendelkezése hiányában 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. A képesítési 
követelményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelni. 

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

A tevékenység végzéséhez szükséges bejelentések, nyilvántartásba vételek, engedélyek 
meglétének ellenőrzését az Evec. 15. §. (3) és a 16. §. (5) bekezdése alapján: 

15. §. (3) Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az 
önkormányzati rendeletet - hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak 
az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. 

16. §. (5) Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan - a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti - 
tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. 

 



IV. 
 

Az ellenőrzés ütemezése 
 

2020. január 01.-2020. december 31. napjáig folyamatos. 
 
 

V. 
 

Az ellenőrzés eszközei: 
 

 Hatósági nyilvántartáson alapuló ellenőrzés. 

 Adatszolgáltatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. 

 Amennyiben szükséges az egyéni vállalkozó személyes megjelenése az eljárás 
tisztázásához beidézhető a Hatóság elé. 

 Különösen indokolt esetben helyszíni ellenőrzést is folytathat a Hatóság. 
 

VI. 
 

Az ellenőrzés végrehajtásába bevont hatóságok 
 

 Nyilvántartást vezető szerv, 

 Települési önkormányzati jegyzők,  

 Kormányhivatal szakigazgatási szervei, 

 Az adott tevékenységet felügyelő, illetve engedélyező hatóságok, 

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 

 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 

 Magyar Mérnöki Kamara, 

 Magyar Építész Kamara, 

 Egyéb névjegyzéket vezető kamarák, 

 Szakértői névjegyzéket vezető szervek, 

 Tevékenységek végzéséhez szükséges nyilvántartásokat vezető szervek. 
 

VII. 
 

Eljárási határidő 
 
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.  



 
VIII. 

 
A hatósági ellenőrzés módja, menete 

 
Fontos feladatunk az egyéni vállalkozók tájékoztatása a jogszabályszerű működésről, annak 
feltételeiről és a szakhatóságokkal való együttműködés. 
 
Hivatalunk minden érdeklődő ügyfelének tájékoztatást ad a különböző tevékenységek 
szakképesítési előírásairól, hatósági engedélyek, bejelentések és nyilvántartásba vételi 
követelményeiről, az ellenőrzések céljáról a különböző szankciók elkerülése érdekében a 
vállalkozói szabadság megtartása mellett. 
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2. § (1) bekezdése alapján az elektronikus 
ügyintézést biztosító szervek valamennyi, a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy esetében 
kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét. 
 
Az Eüsztv. 1. § 23. pontja értelmében 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 járási hivatalok a hatósági ellenőrzési eljárásban elektronikus úton, hivatali kapun 
keresztül kell, hogy megküldjék az ellenőrzés során keletkezett dokumentumokat 
(végzés, határozat) az ügyfél (egyéni vállalkozó) KÜNY tárhelyére (korábbi ügyfélkapus 
tárhelyére). 
 
Az ügyfél e-Papíron küldi meg a járási hivatal részére az ellenőrzés lefolytatásához 
szükséges dokumentumokat. 
 
A hatósági ellenőrzés menete: 
 
A Hatóság 2020. január 31-ig az Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásból legyűjti az illetékességi 
területén működő fenti tevékenységeket folytatók névsorát és az ellenőrzési terv alapján  
ellenőrzéseket lefolytatja.  
 
Az iratanyaggal rendelkező egyéni vállalkozók korábbi hatósági ellenőrzéseit megvizsgálja 
és az Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásból az aktuális egyéni vállalkozói adatlapot 
kinyomtatja. 
 
A Hatóság a földhivatali TAKARNET rendszerből megvizsgálja, hogy a székhely, telephely 
és fióktelep kizárólagosan az egyéni vállalkozó tulajdona-e. 
 
Az interneten elérhető egyéni vállalkozói bejelentéseket, nyilvántartásba vételeket és 
engedélyeket tartalmazó közhiteles adatbázisokat betekintéssel ellenőrzi, megvizsgálja, hogy 
az egyéni vállakózó működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. 
 



Amennyiben a vállalkozói tevékenység ellenőrzéséhez olyan adat vagy irat szükséges mely 
más hatóság rendelkezésére áll, azt a hatóság megkeresésével kell megkérni. 
 
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. 
 
Amennyiben az ellenőrzés lefolytatása során szükséges az ügyfél személyes meghallgatása, a 
hatóság határnap megjelölésével arra kötelezi az ügyfelet, hogy előtte jelenjen meg. 
 
Az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról az Ákr. 78. §. alapján a Hatóság feljegyzést vagy az 
ügyfél jelenlétében jegyzőkönyvet készít, melyet átad vagy megküld az ügyfél részére. 
A hatósági ellenőrzés minden esetben jegyzőkönyvvel, feljegyzéssel vagy megszüntető 
végzéssel zárul. 
 
Amennyiben a Hatóság az ellenőrzési eljárás során megállapítja, hogy az egyéni vállalkozó 
jogszerűen működik döntését feljegyzésbe vagy jegyzőkönyvbe foglalja és ezt a tényt az 
Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásba bejegyzi. 
 
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 minimum 8 napos határidőt kell biztosítani. A felszólítást írásban, az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott 
elektronikus úton kell közölni.  
 
Amennyiben a Hatóság az ellenőrzési eljárás során megállapítja, hogy az egyéni vállalkozó 
nem jogszerűen működik, az ellenőrzési eljárást feljegyzéssel lezárja, a feljegyzésben a 
jogsértést megállapítja és a jogsértő állapot megszüntetésére a Hatóság új eljárásban tiltó 
határozatot hoz.  

IX. 
 

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei 
 
Amennyiben a Hatóság hatósági ellenőrzése során szabálytalanságot állapít meg, és 
megfelelő határidő tűzése mellett az egyéni vállalkozó a feltárt jogszabály ellenes állapotot 
önként nem szünteti meg, a hatósági ellenőrzés jogsértéssel zárul. A Hatóság az ellenőrzés 
lezárásaként a jogsértésről az iratanyagba feljegyzést készít. 
 
A jogsértő állapot megszüntetésére a Hatóság új eljárásban tiltó határozatot hoz. 
 
Az alábbi jogkövetkezmények alkalmazására van lehetőség: 
 

1. Az Evec tv. 19/A. § (4)-(5) bekezdése szerint:  
 
(4) 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. A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó 



jogerős döntéséről értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy 
tevékenységi kört törli az egyéni vállalkozók nyilvántartásából. 
 
(5) Amennyiben az egyéni vállalkozó által végzett valamely tevékenység az e törvényben 
vagy más jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg, és a tevékenységet 
engedélyező vagy ellenőrző hatóság felszólítása ellenére az egyéni vállalkozó a 
követelményeknek a megadott határidőn belül nem tett eleget, a tevékenységet engedélyező 
vagy ellenőrző hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó jogerős döntéséről értesíti a 
nyilvántartást vezető szervet, amely a főtevékenységet vagy tevékenységi kört törli az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásából. 
 

2. Az Evec tv. 19.§ (3)-(4) bekezdése alapján: 
 
(3) A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
a) 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, 
b) 
c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem 
folytathatja jogszerűen. 
 (4) A nyilvántartást vezető szerv azt az egyéni vállalkozót, akinek az egyéni vállalkozói 
tevékenységre való jogosultsága megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a 
jogosultság megszűnésének napjával hivatalból törli a nyilvántartásból, és erről az egyéni 
vállalkozót - az (1) bekezdés c) és e) pontjának kivételével - tájékoztatja. A nyilvántartást 
vezető szerv a nyilvántartásból való törlésről és annak időpontjáról haladéktalanul, 
elektronikus úton tájékoztatja az állami adóhatóságot a Központi Statisztikai Hivatalt, 
valamint a Hatóságot. 

 
A határozat ellen az egyéni vállalkozó fellebbezéssel élhet. A fellebbezés szabályait az Ákr. 
116-119 § szabályozza. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat az 
Ákr 114. §. alapján. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor 
indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták. 
 
A Hatóság a tevékenység gyakorlását megtiltó végleges döntést rögzíti az Egyéni Vállalkozói 
Nyilvántartásban, ami ezután a Nyilvántartást vezető szervet és Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalt valamint a Központi Statisztikai Hivatalt értesíti a változásról.  



 
X. 
 

Záró rendelkezések 
 
A hatósági ellenőrzési tervet minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni és aktualizálni 
kell.  
A hatósági ellenőrzés eredményeként az eljárás során tett megállapításokat, 
jogkövetkezményeket nyilvántartásba kell vezetni és ezt az Egyéni Vállalkozói 
Nyilvántartásba be kell jegyezni, amely tartalmazza: 

 egyéni vállalkozó nevét, székhelyét 

 egyéni vállalkozói nyilvántartási számát 

 az ellenőrzés lezárásának időpontját 

 a hatósági ellenőrzés eredményét,  

 a hatósági döntés ügyiratszámát, 

 a hatósági döntés véglegességének időpontját. 
 
Kecskemét, 2020. január 06. 
 
Készítette: 

 dr. Tyavoda Andrea főosztályvezető  

 dr. Weningerné Makkos Gabriella osztályvezető 

 Kurucz Erika kormányablak szakügyintéző 
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