ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
JEGYZŐJÉTŐL
8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Tel.: 92/502-124, Fax.: 92/311-440
E-mail: okmany@ph.zalaegerszeg.hu

JELENTÉS
az egyéni vállalkozók 2011. évi hatósági
ellenőrzéséről
(Zalaegerszeg és környéke)
Az egyéni vállalkozókra vonatkozó Uniós irányelvvel összhangban 2010. január 1jétől kialakított új jogi szabályozás, az egyéni vállalkozás alapításával, a működő
vállalkozást érintő adatok megváltozásával összefüggő engedélyezési rendszert
megszüntette, egyidejűleg meghonosította a bejelentés rendszerét. Így a vállalkozó
által benyújtott szabályos bejelentéssel, fennáll az egyéni vállalkozói tevékenység
végzésének joga.
A bejelentéshez kötött rendszer az utólagos ellenőrzésre épül, ezért a törvényalkotó
egyidejűleg bevezette hatósági ellenőrzés jogintézményét.
A 2011. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatai, a jogalkotó előzetes szándékát
visszaigazolták. Összegzésként megfogalmazható, hogy a segítő jellegű, nagyrészt
preventív célzatú utólagos hatósági ellenőrzések hozzájárultak az egyéni vállalkozói
nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység
törvényes működésének biztosításához.
Az ellenőrzések számszerűsítéseként megállapítható, hogy az ellenőrzésre kijelölt
ügyekben, a lefolytatott hatósági ellenőrzés közel 50 %-ában kisebb-nagyobb
hiányosságot tárt fel.
A hiányosságok megszüntetésében az érintettek túlnyomórészt együttműködtek az
ellenőrző hatósággal.
A jogszabálysértés megszüntetésére vonatkozó kötelezés eredményeként, a
vállalkozó együttműködése hiányában, egy fő ipari szolgáltató profilú vállalkozó
részére telepengedély hiányában, egy fő esetében pedig jogszabálysértő
kiskereskedelmi tevékenység felvétele és folytatása miatt kellett az egyéni vállalkozói
tevékenységet megtiltani.
Az utólagos ellenőrzés tapasztalata szerint, a gyakoribb hiányosságok előfordulása
az alábbiak szerint összegezhető:


A szociális, valamint az egészségügyi tevékenység nem került az illetékes
főhatóságnál engedélyezésre, illetőleg nyilvántartásba vételre,
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A biztosítási ügynöki, valamint a pénzügyi kiegészítő tevékenység esetén a
PSZÁF nyilvántartásba vétel, valamint az előírt szakképesítés hiánya merült
fel,
A kereskedelmi tevékenységnek, az I fokú kereskedelmi hatósági
nyilvántartásba vételhez történő bejelentés és nyilvántartásba vétel hiánya,
Jogszabályban előírt szakképesítés hiánya merült fel, különösen a bolti
kiskereskedelmi tevékenység esetén,
Megszűntetett, illetőleg a nem folytatott gazdasági tevékenység
változásbejelentésének elmulasztása,
Telephely-, és egyéb azonosító, adatváltozás keretében történő
bejelentésének hiánya,
Ipari szolgáltató tevékenység esetén telepengedély hiánya,

Az ellenőrzésre történő kiválasztás, illetőleg az utólagos ellenőrzés lefolytatása az
egy éven belül kezdettek köréből, valamennyi vállalkozói profilra kiterjedt, kisebb
hányadban pedig a régebbi vállalkozásokat is érintette.
Az ellenőrzések megállapításainak számszerűsítése:
Tervezett
ellenőrzések
száma

150

Hatósági
ellenőrzési eljárás
megindítása

Eljárás megszüntető
végzés kiadva:
(a vállalkozó
tevékenységét
időközben
megszüntette
vagy elhunyt)

167

Hatósági
ellenőrzés
lefolytatva

156

11

Az ellenőrzés
hiányosságot
nem tárt fel
(hivatalos
feljegyzés
készült)
db

A lefolytatott
ellenőrzés
%-ában

84

53,8

Az ellenőrzés
jogszabálysértést
tárt fel.
(jegyzőkönyv és
kötelezést
tartalmazó
végzés készült)
A lefolytatott
db. ellenőrzés
%-ában

72

46,2

Az elvégzett ellenőrzések területi megoszlása:



Zalaegerszeg székhellyel:
Városkörnyék székhellyel:

102 db.
54 db.
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