A Kereskedelmi Hatóság 2013. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

Ellenőrzési időszak
(negyedév)

Az ellenőrzések
ütemezése (havi
bontásban/db)

Ellenőrzés eszköze
(adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb
tájékoztatás kérésével
megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Kábítószer-prekurzorok
ellenőrzése

6

2013. I. negyedév

január 3 db,
február 2 db,
március 1 db

Helyszíni ellenőrzés

Kábítószer-prekurzorok
ellenőrzése

4

2013. II. negyedév

4 db/negyedév

Helyszíni ellenőrzés

Kábítószer-prekurzorok
ellenőrzése

4

2013. III. negyedév

4 db/negyedév

Helyszíni ellenőrzés

Kábítószer-prekurzorok
ellenőrzése

4

2013. IV. negyedév

4 db/negyedév

Helyszíni ellenőrzés

kb. 6

2013. év során
folyamatos

Az ellenőrzés tárgya

Kábítószer-prekurzorok
megsemmisítésének ellenőrzése

nem tervezhető

1

Helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzés szempontrendszere

A kábítószer-prekurzorokkal
tevékenységet folytató gazdasági
szereplők helyszíni ellenőrzése,
melynek során a dokumentációs
kötelezettséget, az adatszolgáltatási
kötelezettséget, az anyagok tárolási
körülményeit a helyszínen ellenőrzi a
hatóság. Az ellenőrzés a
dokumentációs kötelezettség
időtartamára terjed ki (3 év). Új
gazdasági szereplők esetén az engedély
kiadása előtt a biztonságos tárolás
körülményeit vizsgálja a hatóság.
Kábítószer-prekurzorok égetéssel
történő megsemmisítésének helyszíni
ellenőrzése
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Az ellenőrzés tárgya

Utazási vállalkozók vagyoni
biztosítékának témavizsgálata,
valamint a hatósági
nyilvántartásban szereplő adatok
ellenőrzése

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

25

Ellenőrzési időszak
(negyedév)

2013. I.-IV. negyedév

Az ellenőrzések
ütemezése (havi
bontásban/db)

február 2 db,
március 2 db,
április 3 db, május
3 db, június 3 db,
július 2 db,
augusztus 2 db,
szeptember 3 db,
október 3 db,
november 2 db

2

Ellenőrzés eszköze
(adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb
tájékoztatás kérésével
megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Az ellenőrzés célja annak
megállapítása, hogy a vizsgált utazási
vállalkozó a vagyoni biztosítékát a
folyó évben és a megelőző évben,
években megfelelő összegben
szolgáltatta-e. Az ellenőrzés kitér a
vagyoni biztosíték rendszerével
kapcsolatos egyéb jogszabályi
Helyszíni ellenőrzések
kötelezettségek teljesülésének
keretében, valamint
vizsgálatára is, különös tekintettel az
adatszolgáltatás,
esetleges évközi vagyoni
iratbemutatás útján és
biztosítékemelés jogszerűségére,
egyéb tájékoztatás
határidőre történő teljesülésére. Cél
kérésével
továbbá annak megállapítása, hogy az
utazási vállalkozó hatósági
nyilvántartásban szereplő adatai a
valósággal mindenben megegyezőek-e,
illetve határidőre eleget tett-e a
nyilvántartással kapcsolatos, az
adatváltozásokra vonatkozó bejelentési
kötelezettségének.

A Kereskedelmi Hatóság 2013. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya

Utazási vállalkozók 2012. évi
vagyoni biztosítékának
megfelelelésével kapcsolatos
célellenőrzés, a 213/1996.
(XII.23.) Korm.rend. 8. § (9)
bekezdése szerinti jogszabályi
kötelezettség megtartása
vonatkozásában

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

15

Ellenőrzési időszak
(negyedév)

2013. I.-II. negyedév

Az ellenőrzések
ütemezése (havi
bontásban/db)

Ellenőrzés eszköze
(adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb
tájékoztatás kérésével
megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

A vizsgálat célja annak megállapítása,
hogy az utazási vállalkozó a 2012. év
vonatkozásában eleget tett-e, illetve
határidőre teljesítette-e a 213/1996.
Helyszíni ellenőrzések
(XII.23.) Korm.rend. 8. § (9) bekezdése
január 2 db, február keretében, valamint
szerinti vagyoni biztosítékemelési
3 db, március 4 db,
adatszolgáltatás,
kötelezettségét. A célellenőrzést a
április 4 db, május iratbemutatás útján és
jogkövető magatartás elősegítése
2 db
egyéb tájékoztatás
indokolja, annak érdekében, hogy a
kérésével
vagyoni biztosíték - a jogszabályi
előírásokhoz igazodva - az év folyamán
minden időszakban megfelelő
összegben álljon rendelkezésre.

3
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Az ellenőrzés tárgya

Utazási vállalkozók részéről a
szolgáltatást igénybe vevők felé
irányuló tájékoztatási kötelezettség
megfelelőségének témavizsgálata

Jogosulatlan utazásszervezői
tevékenység ellenőrzése

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

Ellenőrzési időszak
(negyedév)

Az ellenőrzések
ütemezése (havi
bontásban/db)

október 8 db,
november 7 db

15

2013. III.-IV.negyedév

n.a.

Bejelentések és a
hatóság által feltárt
2013. I.-IV. negyedév
vélelmezhető
jogsértések
függvényében

4

Ellenőrzés eszköze
(adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb
tájékoztatás kérésével
megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Célja annak megállapítása, hogy a
szolgáltatónak a szolgáltatás helyén
Helyszíni ellenőrzések lévő tájékoztató dokumentuma, a
keretében, valamint honlapon hozzáférhető elektronikus
adatszolgáltatás,
tájékoztatója, ill. az igénybe vevők
iratbemutatás útján és rendelkezésére bocsátott részletes
egyéb tájékoztatás
ismertetője vagy egyéb kereskedelmi
kérésével
kommunikációja megfelel-e a
vonatkozó törvényi (2009. évi LXXVI.
tv. III. fejezet) előírásoknak.

Helyszíni ellenőrzések
keretében, valamint
adatszolgáltatás,
iratbemutatás útján és
egyéb tájékoztatás
kérésével

A vizsgálati tevékenység a jogosulatlan
tevékenység visszaszorítására irányul,
célja annak megállapítása, hogy a
vizsgált vállalkozó engedély nélküli
utazásszervezői, illetve utazásközvetítői
tevékenységet végez-e.
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Az ellenőrzés tárgya

Jogosulatlan lovas szolgáltatók
tevékenységének ellenőrzése

Lovas szolgáltató tevékenység
ellenőrzése

A Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP
Kártya) kibocsátásával és
felhasználásval kapcsolatos
ellenőrzési feladatok

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

20

Ellenőrzési időszak
(negyedév)

2013. III. negyedév

Az ellenőrzések
ütemezése (havi
bontásban/db)

augusztus 10 db,
szeptember 10 db

Ellenőrzés eszköze
(adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb
tájékoztatás kérésével
megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzések célja annak
megállapítása, hogy a szolgáltató
bejelentésköteles lovas szolgáltató
tevékenységet végez-e vagy sem,
valamint hogy szükség esetén eleget
tett-e a Szolgtv. szerinti bejelentési
kötelezettségének. Az ellenőrzési
tevékenység adott földrajzi régió,
megye területére összpontosul, előzetes
adatgyűjtés alapján.

Helyszíni ellenőrzés

Az ellenőrzések célja annak
megállapítása, hogy szolgáltató a
szolgáltatási tevékenység folytatásához
előírt jogszabályi feltételekkel
rendelkezik-e, illetve, hogy telephelye
ténylegesen megfelel-e a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak.

72

2013. I.-IV. negyedév

n.a.

A miniszter által Helyszíni ellenőrzések
utasításban kiadott
keretében, valamint
ellenőrzési terv,
adatszolgáltatás,
2013. I.-IV. negyedév
továbbá a miniszter iratbemutatás útján és
egyedi utasítása
egyéb tájékoztatás
alapján
kérésével

havonta 6 db

5

A miniszter által utasításban kiadott
ellenőrzési terv, továbbá a miniszter
egyedi utasítása alapján. A vonatkozó
jogszabályi előírások megtartásának
hatósági ellenőrzése.
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Az ellenőrzés tárgya

Idegenvezetői tevékenység
ellenőrzése

Más EGT-államban letelepedett
szolgáltatónak Magyarország
területén határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás keretében
folytatott szolgáltatási
tevékenységére irányuló ellenőrzés

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

Ellenőrzési időszak
(negyedév)

Az ellenőrzések
ütemezése (havi
bontásban/db)

Ellenőrzés eszköze
(adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb
tájékoztatás kérésével
megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

n.a.

október és
2013. III.-IV. negyedév november hónapban
2-2 nap

Helyszíni ellenőrzés

A helyszíni ellenőrzés célja annak
megállapítása, hogy a tevékenységet
végző szolgáltató jogszerűen végzi-e a
szolgáltatásnyújtást. Azon szolgáltatók
részére, akik bejelentési
kötelezettségüknek nem tettek eleget és
tevékenységüket jogszerűtlenül
gyakorolták - a szükséges intézkedések
megtételén túl - tájékoztatás nyújtása a
jogszerű tevékenység gyakorlásának
feltételeiről.

n.a.

Megkeresés esetén,
az abban foglalt
2013. I.-IV. negyedév
határidőre
figyelemmel

Helyszíni ellenőrzések
keretében, valamint
adatszolgáltatás,
iratbemutatás útján és
egyéb tájékoztatás
kérésével

Más EGT-állam megkeresése szerinti
szolgáltató jogszerű működésének
ellenőrzése. A megkeresésben szereplő
tényállás kivizsgálása, ellenőrzés
lefolytatása a szükséges intézkedések
megtétele érdekében.

6

A Kereskedelmi Hatóság 2013. évi ellenőrzési terve

Az ellenőrzés tárgya

Más EGT-állam területén határon
átnyúló szolgáltatást nyújtó,
Magyarország területén
letelepedett szolgáltató ellenőrzése
megkeresés nyomán

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

n.a.

Ellenőrzési időszak
(negyedév)

Az ellenőrzések
ütemezése (havi
bontásban/db)

Megkeresés esetén,
az abban foglalt
2013. I.-IV. negyedév
határidőre
figyelemmel

Ellenőrzés eszköze
(adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb
tájékoztatás kérésével
megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés szempontrendszere

Helyszíni ellenőrzések
keretében, valamint
Más EGT-állam megkeresése szerinti
adatszolgáltatás,
ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek
iratbemutatás útján és
keretében adatszolgáltatás teljesítése.
egyéb tájékoztatás
kérésével
A készletek nyilvántartásának
egyezősége a kötelező
adatszolgáltatásban megküldött
adatokkal.

Témavizsgálat a közraktározott
készletek nyilvántartásának
ellenőrzéséről

3

2013. I. negyedév

1 db/negyedév

Adategyeztetés

Témavizsgálat a közraktári jegy
hátiratára felvezetett zálogkölcsönés zálogjogbejegyzések
vizsgálatáról

3

2013. I. negyedév

1 db/hónap

Helyszíni ellenőrzés

A Krt. 27.§-ában foglaltak betartásának
ellenőrzése.

2

2013. I.-II. negyedév

2, illetve 3
db/negyedév

Helyszíni ellenőrzés

Törvényi előírások betartásának
ellenőrzése.

3

2013. II. negyedév

1 db/negyedév

Adategyeztetés

3

2013. II.-III. negyedév

10, illetve 15
db/negyedév

Helyszíni ellenőrzés

Témavizsgálat a művi
közraktározási gyakorlatról a déldunántúli régióban
Témavizsgálat a felügyeleti
eljárási díj befizetéséről
Éves általános ellenőrzés

7

A Krt. 12/A. §-a betartásának
ellenőrzése.
Törvényi előírások betartásának
ellenőrzése.
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Az ellenőrzés tárgya

Témavizsgálat a művi
közraktározási gyakorlatról a délalföldi régióban

Az ellenőrzött
szervezetek
száma (db)

Ellenőrzési időszak
(negyedév)

Az ellenőrzések
ütemezése (havi
bontásban/db)

Ellenőrzés eszköze
(adatszolgáltatás,
iratbemutatás és egyéb
tájékoztatás kérésével
megvalósuló/helyszíni
ellenőrzés)

2

2013. IV. negyedév

10 db/negyedév

Helyszíni ellenőrzés

8

Az ellenőrzés szempontrendszere

Törvényi előírások betartásának
ellenőrzése.

