A Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság 2012. III. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya

Közraktár éves átfogó ellenőrzése

Az ellenőrzések
száma (db)
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Az ellenőrzések eredményének összefoglaló
értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Hiányosság merült fel a felügyelő
bizottság működésével kapcsolatosan.
Az ellenőrzés az éves beszámoló
cégszerű aláírásának hiányát, valamint
A felügyelet mindkét ellenőrzött közraktár esetében
a kiegészítő melléklet hiányosságát
biztosítottnak találta a közraktári tevékenység biztonságos
állapította meg. Hiányzott a
működéséhez szükséges feltételeket . Egy közraktárat
részvénykönyvből a közvetett
kötelezett a felügyelet, hogy a feltárt jogsértést küszöbölje ki.
tulajdonosokra vonatkozó adat. A
közraktár nem a feügyelet által
jóváhagyott mintaszerződést
alkalmazta.

Kábítószer-prekurzorok

5+1

Az éves ellenőrzési tervben szereplő, 1. és 2. kategóriájú
kábítószer-prekurzorok forgalmazásával, felhasználásával
kapcsolatos helyszíni hatósági ellenőrzések. A Hatóság a
kábítószer-prekurzorokról vezetett nyilvántartást,
dokumentációt, vevői nyilatkozatokat vizsgálta.

Kábítószer-prekurzorok

1

Égetéssel történő megsemmisítés ellenőrzése

-

TPED
Hordozható nyomástartó berendezések

36

Az előző időszakban töltőtelepek ellenőrzése zajlott. Most a
jóval nagyobb számban előforduló cseretelepek kerültek
sorra. A cseretelepeket más vállalkozások üzemeltetik, mint a
gáz forgalmazói, de a gázpalack kiadás-visszavétel a
forgalmazók eljárásrendjében működik.

A nyomáspróba határideje lejárt.
Hiányzó megfelelőségi jelölés.

PED
Nyomástartó berendezések

3

A forgalmazók néhány esetben nincsenek tisztában a
vonatkozó jogszabályi követelményekkel.

Hiányos dokumentáció.

Egy esetben a felhasznált mennyiség
könyvelése eltért a jelentésben
megadottól, ezért ismételt
célellenőrzésre került sor /eljárás
folyamatban/.

MD
Gépek

39

Az ellenőrzés alá vont termékeknél sok esetben
tapasztalhatók olyan eltérések, amelyek a jogszabályi
megfelelőséget és a felhasználók tájékoztatását sértik. Van
olyan gyártó, amely nem követi az EU-s irányelvet, és nem
tünteti fel a terméken a CE jelölést.

Helytelen vagy hiányzó megfelelőségi
nyilatkozat.
Hiányzó használati utasítás, jelölések,
adattábla.

LVD+EMC
Villamos termékek
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Sok esetben tapasztalható hiányosság mind a termékre, mind
a dokumentációra nézve.
A szolárium-berendezésekkel kapcsolatban megállapítható,
hogy az UV-sugárzás minden ellenőrzöttnél magas volt.
Szolgáltatóknál ellenőriztünk, egyik berendezésnél sem a
gyártó által előírt UV-csöveket használták.

Öko-design
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A gyártók, forgalmazók alig ismerik az újonnan bevezetett
irányelveket és rendeleteket, ebből kifolyólag sok esetben
konzultáció szükséges.

NAWI
Nem automatikus működésű mérlegek
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MID
Mérőeszközök

4

Kevésbé jelentős hiányosságok voltak tapasztalhatók.

Hiányzó dokumentumok.

Zaj
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A zaj irányelvnek való megfelelőség vizsgálata a
gépellenőrzések részét képezi, jelölési hiányosságok
tapasztalhatók.

Hiányzó zajcímke.

GAD
Gáztüzelő berendezések
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Jellemző a megfelelőségi vagy típusvizsgálati tanúsítvány
hiánya, mert nem vizsgáltatták a berendezéstípust. A
megfelelőségi nyilatkozatok hibásak vagy nincsenek kiállítva,
ill. hatályon kívül helyezett jogszabályra hivatkoznak.

Helytelen dokumentáció

Kazánhatásfok-vizsgálat

4

Megfelelőségi nyilatkozat hiánya volt tapasztalható.

Hiányzó dokumentáció.

Hiányzó dokumentumok és hiányzó
jelölések,feliratok.

Feliratok hiánya; hiányos vagy rossz
dokumentáció.

Esetenként tapasztalható volt a helytelen tanúsítás
Helytelen jelölések, hiányzó feliratok
feltüntetése, a kötelező feliratok, dokumentációk és tanúsítás
és dokumentumok.
hiánya.

Utazási vállalkozások vagyoni biztosítéka
megfelelőségének ellenőrzése (213/1996. (XII.23.)
Korm.rend.)
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A helyszíni szemle és adatbekérés útján megvalósuló hatósági
ellenőrzések során 4 vállalkozó vonatkozásában került
megállapításra jogszabálysértés ténye. Az utazási vállalkozók
minden esetben a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos jogsértést
követtek el. Három esetben a jogsértő körülmények alapján a
hatóság bírság kiszabása mellett döntött, míg egy esetben
figyelmeztetést alkalmazott. Két hatósági ellenőrzés jelen
beszámolási időszak során még nem zárult le.

A vagyoni biztosítékkal kapcsolatos
kötelezettségét 4 vizsgált vállalkozó
megsértette.

Jogosulatlan utazásszervezői tevékenység
ellenőrzése

Lovas szolgáltatók bejelentéséhez kapcsolódó
helyszíni szemle
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Két esetben bejelentés alapján történt az érintett szolgáltató
tevékenységének vizsgálata. Ebből az egyik esetben a
teljeskörű vizsgálat feltárta, hogy a vonatkozó utazásszervezői
tevékenységet egy engedéllyel rendelkező utazási vállalkozó
végzi, míg a másik esetben a vonatkozó internetes oldal
üzemeltetőjénél semmilyen kommunikációs eszközön nem
lehetett a szolgáltatásokra jelentkezni, azokat vásárolni, így a
tevékenység tényleges folytatása nem volt igazolható. A
Hatóság adatgyűjtése révén továbbá 4 szolgáltató vizsgálata
történt még meg. Egy esetben jogsértő módon engedély
Engedély nélkül folytatott
nélkül folytatott utazásszervezés ténye került megállapításra,
utazásszervezői tevékenység egy
így a szolgáltatóval szemben a hatóság a tevékenységtől való
vizsgált szolgáltatónál volt
eltiltást és bírság kiszabását alkalmazta. Egy esetben
megállapítható, a többi esetben a
megállapításra került, hogy a vizsgált szolgáltató nem végez
utazásszervezői tevékenységet. Egy további esetben a vizsgált MKEH hatáskörét érintő jogsértés a
üzlethelyiségben engedéllyel rendelkező vállalkozó végzett rendelkezésre álló adatok alapján nem
került megállapításra.
tevékenységet, de jogosultsággal a vonatkozó telephelyre
nem rendelkezett, esetében közigazgatási hatósági eljárás
megindítása vált indokolttá. Egy vizsgált szolgáltató egy
online piactéren kínált utazási lehetőséget. Esetében
ténylegesen értékesített szolgáltatás nem történt, így
hatáskörébe tartozó intézkedést a MKEH nem foganatosított,
ellenben felhívta az illetékes rendőrkapitányság figyelmét az
ellenőrzés megállapításainak csatolásával arra, hogy a
szolgáltató aránytalan értékben kínál az online felületen
utazási szolgáltatásokat.
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Az ellenőrzött lovardák - egyes esetekben kisebb
hiányosságokkal - az előírásoknak megfeleltek. A
hiányosságokat a hatóság figyelmeztetésére vagy a helyszínen
vagy rövid határidőn belül pótolták.

-

Jogosulatlan lovas szolgáltató tevékenység
ellenőrzése

Széchenyi Pihenő Kártya rendeltetésszerű
felhasználására vonatkozó ellenőrzés
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A lakossági bejelentésben szereplő telephelyen kereskedelmi
jellegű tevékenység folytatására, üzletszerű, rendszeres
haszonszerzésre irányó tevékenység, lovas szolgáltató
tevékenység folytatására utaló körülmény nem volt
igazolható.

-
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A MKEH 10 elfogadóhelynél helyszíni szemle keretében
vizsgálta a Széchenyi Pihenő Kártya rendeltetésszerű
elfogadását. A vizsgálatok 9 szolgáltatónál tártak fel
jogszabályban fel nem sorolt jogcímen történt használatot.

Nem rendeltetésszerű
utalványbeváltás.

