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Przedsiębiorca indywidualny na Węgrzech może prowadzić wiele rodzajów działalności, w wielu zakładach i
oddziałach.

działalność wymagająca pozwoleń urzędowych może być rozpoczęta tylko po uzyskaniu pozwolenia i do
czasu jego ważności
przedsiębiorca indywidualny może zatrudniać pracowników, pracowników tymczasowych, członków
rodziny lub uczniów szkół zawodowych
przedsiębiorca indywidualny może prowadzić działalność wymagającą konkretnych uprawnień, jeśli
posiada takie uprawnienia lub zatrudnia osobę posiadająca te uprawnienia (w przypadku wielu zakładów
lub oddziałów - w każdym z nich)
przedsiębiorca indywidualny posiadający wiele zakładów lub oddziałów musi rozszerzyć pozwolenie na
daną działalność na wszystkie z nich
przedsiębiorca indywidualny jest zobowiązany do każdorazowego umieszczenia informacji „przedsiębiorca
indywidualny" (egyéni vallalkozó - w skrócie „e.v") i numeru NIP przy podpisie składanym w związku z jego
działalnością gospodarczą
w przypadku śmierci przedsiębiorcy indywidualnego, jego małżonek/małżonka lub uprawniony
spadkobierca może kontynuować działalność gospodarczą; musi jednak zgłosić to w ciągu 90 dni do
odpowiednich urzędów
przedsiębiorca indywidualny musi posiadać przynajmniej jedno bieżące konto bankowe w banku
działającym w ramach prawa węgierskiego. Należy je odtworzyć w ciągu maksymalnie 15 dni od
otrzymania NIP-u
prywatni przedsiębiorcy odpowiadają całym swoim majątkiem w sposób nieograniczony za zobowiązania
powstające w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

Czasowe zawieszenie działalności
Nowe regulacje umożliwiają czasowe zawieszenie działalności na okres od jednego miesiąca do pięciu lat. Należy
to zgłosić na e-formularzu poprzez tzw. bramkę petenta, podając powód i datę zawieszania działalności.
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Przedsiębiorca indywidualny od daty zawieszenia działalności do momentu jej wznowienia nie może podejmować
żadnych zobowiązań, podpisywać umów, czy podejmować działań w obrębie ﬁrmy. Wznowienie działalności
również należy zgłosić na e-formularzu poprzez „bramkę petenta", załączając odpowiednie dokumenty.
Przedsiębiorca indywidualny na czas zawieszenia działalności musi zdać legitymację przedsiębiorcy.

Likwidacja działalności
Działalność przedsiębiorcy indywidualnego może zostać zamknięta przez odpowiednie urzędy, gdy:
zgłosi on likwidację do odpowiedniego urzędu; nastąpi to z dniem zgłoszenia
założy inną działalność lub stanie się członkiem innego przedsiębiorstwa. Jego poprzednia działalność
może zostać włączona w nową z odpowiednim zastosowaniem przepisów prawnych
z dniem śmierci przedsiębiorcy indywidualnego
z dniem uprawomocnienia się decyzji wydanej przez odpowiedni sąd dotyczącej ograniczenia lub
odebrania zdolności do czynności prawnych
z dniem uprawomocnienia się decyzji wydanej przez Urząd Skarbowy dotyczącej odebrania numeru NIP
w przypadku wystąpienia okoliczności zawartych w ustawie CXV. z 2009 roku Par.3. Ustęp 2 litera b) oraz
c)
z dniem zakończenia kontroli opisanych w ustawie CXV. z 2009 roku Par. 11. Ustęp 3 do 6.
Odpowiednie urzędy mogą zabronić kontynuowania działalności:
w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających jej podjęcie lub kontynuowanie
po upływie pięciu lat od zawieszenia, jeżeli przedsiębiorca nie podejmuje odpowiednich kroków w celu
kontynuowania działalności
jeżeli przedsiębiorca indywidualny żadnej z działalności nie prowadzi zgodnie z przepisami prawa
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