Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság 2012. IV. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya
Kábítószer-prekurzorokra vonatkozó
kötelezettségek teljesítése

Utazási vállalkozások vagyoni biztosítéka
megfelelőségének ellenőrzése, illetve a
közreműködők felé történő kötelezettségek
teljesítésének vizsgálata

Az ellenőrzések
száma (db)

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

A tevékenység folytatásának helye
pontosításra szorult a kiadott
engedélyben. A dokumentációs
kötelezettségeknek laboratóriumi
felhasználások során is eleget kell
tenni.

A hatósági ellenőrzések mindegyik esetben helyszíni
szemle lefolytatásával teljesültek. Egyes esetekben
előzetes adatbekéréseket követően történt a helyszíni
vizsgálat. Valamennyi esetben vizsgálták a hatóság
munkatársai a hatósági nyilvántartásban szereplő,
nyilvántartott adatok megfelelőségét is. A vizsgált
vállalkozók közül kettő esetében fordult elő olyan
jellegű jogsértő magatartás, mely az engedély
visszavonását, a tevékenység folytatásától való 1 évre
történő eltiltást vont maga után. Három esetben kellett
az ellenőrzés nyomán a hatósági nyilvántartásban
szereplő egyes bejelentett adatokat módosítani. Egy
vállalkozó vonatkozásában a vizsgálat összetettsége
további adatbekérést tett indokolttá.

Két vállalkozó vonatkozásában a
hatósági ellenőrzés azt igazolta, hogy
a vállalkozó nem képes az utasok elés hazautaztatását biztosítani, így a
kereskedelmi hatóság a szükséges
jogkövetkezmények alkalmazása
mellett döntött.
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Megállapított jogsértések típusai
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Az ellenőrzés tárgya

A 2009. évi LXXVI. tv. III. fejezete szerinti
tájékoztatási kötelezettség ellenőrzése utazási
vállalkozóknál

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló
értékelése

Megállapított jogsértések típusai

16

A vizsgálat minden esetben utazásszervezői
jogosultsággal rendelkező vállalkozásoknál zajlott
helyszíni szemle keretében. Egy vizsgált utazási
vállalkozó vonatkozásában a hatósági ellenőrzés során a
vonatkozó jogszabályi kötelezettségek megsértése miatt
a kereskedelmi hatóság az engedély hivatalból történő
visszavonása mellett döntött. A szolgáltatási
tevékenységhez kapcsolódó utastájékoztatók a többi 15
esetben is csak részlegesen feleltek meg a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak. A hatóság megállapításaira és
felhívására figyelemmel azonban ezen vállalkozók
határidőre eleget tettek a szükséges módosításoknak,
így újabb eljárás lefolytatása, a vállalkozók
szankcionálása - a jogszerű állapot helyreállítására is
figyelemmel - nem volt indokolt.

Egy vállalkozó vonatkozásában figyelemmel arra, hogy az engedély
megadásának feltételeivel már nem
rendelkezett -, valamint tekintettel
arra, hogy a hatósági ellenőrzés során
feltárt tények alapján a vagyoni
biztosítékkal kapcsolatos
kötelezettségeit is megszegte, a
kereskedelmi hatóság az engedély
hivatalból történő visszavonása és a
tevékenység gyakorlásától 1 évre
történő eltiltás mellett döntött.
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Az ellenőrzés tárgya

Jogosulatlan utazásszervezői tevékenység
ellenőrzése

Az ellenőrzések
száma (db)

6

Lovas szolgáltatók bejelentéséhez kapcsolódó
helyszíni szemle

17

Idegenvezetői tevékenység ellenőrzése

15

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló
értékelése

Megállapított jogsértések típusai

A kereskedelmi hatóság bejelentés alapján vizsgálta 6
db vállalkozás tevékenységét a tényállás tisztázása
érdekében, tekintettel a bejelentéshez csatolt
dokumentumokra, melyek engedély nélküli
utazásszervezői tevékenységre utaltak. 5 db vállalkozás
vonatkozásában az ellenőrzés során a hatóság
rendelkezésére álló információk alapján az volt
megállapítható, hogy a szolgáltatók nem végeznek, nem
végeztek jogosulatlan utazásszervezői tevékenységet.
Egy esetben a hivatalból indított közigazgatási hatósági
eljárás még nem zárult le. A lezárt eljárások alapján
megállapítható, hogy a bejelentett cégek vagy
engedéllyel rendelkező utazási vállalkozóval álltak
szerződéses jogviszonyban és az utazásszervezői
tevékenységet ténylegesen a jogosultsággal bíró
vállalkozás folytatta, vagy a kínált szolgáltatásaik
tartalma nem minősült utazásszervezői
tevékenységnek.
Az ellenőrzött lovardák - egyes esetekben kisebb
hiányosságokkal - az előírásoknak megfeleltek. A
hiányosságokat a hatóság figyelmeztetésére vagy a
helyszínen vagy rövid határidőn belül pótolták.
A kereskedelmi hatóság 2 nap 4 helyszínen végzett
ellenőrzési tevékenységet. A vizsgálati napokon az
érintett helyszíneken véletlenszerűen kiválasztott,
ellenőrzés alá vont szolgáltatók mindegyike
rendelkezett idegenvezetésre jogosító hatósági
igazolvánnyal. Valamennyi vizsgált szolgáltató az
igazolványán feltüntetett nyelveken folytatta a
szolgáltatási tevékenységet.
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Megállapított jogsértések típusai
Adminisztratív pontatlanságokat,

Közraktár éves átfogó ellenőrzése

2

LVD-EMC (piacfelügyeleti ellenőrzések)

36

ÖKO (piacfelügyeleti ellenőrzések)

1

PED (piacfelügyeleti ellenőrzések)

5

GAD (piacfelügyeleti ellenőrzések)

7

A két ellenőrzés közül egy lezárult, egy eljárás folyamatban
bejelentési kötelezettség
van. A Felügyelet a közraktári tevékenység biztonságos
elmulasztását állapította meg a
működéséhez szükséges feltételeket biztosítottnak találta. Egy vizsgálat. Az ellenőrzés alapján a
közraktárat kötelezett, hogy a feltárt jogsértést küszöbölje ki.

Felügyelet az üzletszabályzat
módosítására kötelezte a közraktárat.
1. Nem hatályos jogszabályokra való
hivatkozás.
2. Nem beazonosítható a termék a
megfelelőségi nyilatkozaton.
Egy esetben találkoztunk veszélyes termékkel, de
3. Nincs feltüntetve CE-jelölés.
felszólításra a forgalmazó önként megszüntette a
4. Az ultraibolya sugárzás a
termék forgalmazását. Az esetek többségében a gyártókmegengedettnél erősebb.
forgalmazók nem tesznek eleget a termékinformációs
5. Hiányos dokumentáció.
követelményeknek. A napágyak tekintetében még
6. Az ügyfél gyakran nem tartja be az
tapasztalható a magas UV- sugárzási érték.
adatszolgáltatás határidejét.
Az elektromos motor adattáblája és megfelelőségi
nyilatkozata nem megfelelő, és a forgalmazó nem tett
eleget a termékinformációs követelményeknek.
A forgalmazók néhány esetben nincsenek tisztában a
vonatkozó jogszabályi követelményekkel.
A pékségek gázüzemű kemencéinek esetében jelentős a
használt kereskedelem. Ez esetben hiányos a
dokumentáció és általában megfelelőség-tanúsítás sem
áll rendelkezésre. A termék értékesítője gyakran már
nem lelhető fel, és a berendezéstípust már régen nem
gyártják.
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1. Hibás dokumentáció.
2. Hiányzó jelölések, feliratok.
A lezárt ügyekben nem volt jogsértés,
a még nem lezárt ügyekben nem
ismert.
1. Hiányzó adattábla.
2. Hiányos feliratok.
3. Hiányos dokumentáció.
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Megállapított jogsértések típusai
1. Az egyik forgalmazó más társaságok
tulajdonában levő palackokban
forgalmaz és nem rendelkezik a
palackok dokumentációjával.
2. Lejárt beütött vizsgálati határidejű
ipari gázpalackok.
3.Nem található egyedi azonosító.
4. Az egyik forgalmazónál nagyszámú
nem saját tulajdonú és beütéssel
azonosítható gázpalack volt.

31

7 db gázpalack megfelelősége nem bizonyított.
Kis forgalmú cseretelepeken a szemrevételezéssel
kiszűrt palackok közül csak 1-2 terméket tudtunk
ellenőrzés alá vonni.

MD (piacfelügyeleti ellenőrzések)

45

Néhány esetben a gyártók nem alkalmazták a
vonatkozó gyártási irányelvet. A veszélyesnek bizonyult Hiányzó CE jelölés,
termék forgalmazását megtiltottuk.
EK-nyilatkozat.
Jellemző hiba a hiányzó megfelelőségi jel.

MID (piacfelügyeleti ellenőrzések)

8

4 termék mérésügyi szempontból kifogásolható volt.

Hiányzó típusvizsgálati tanúsítvány.

3

Mindhárom vizsgált gép EU-tagállamból származott. A
látókörbe került gyártók jogkövető magatartását
tapasztaltuk.

-

TPED (piacfelügyeleti ellenőrzések)

ZAJ (piacfelügyeleti ellenőrzések)

NAWI (piacfelügyeleti ellenőrzések)

8

HAT (melegvízkazánok hatásfok. köv.,
piacfelügyeleti ellenőrzések)

1

1. Nem megfelelő tanúsítás, nem
megfelelő tanúsítási jel, tanúsítás
Felszólítás rendbetételre, hiánypótlásra, utasítás helyes teljes hiánya.
eljárás kezdeményezésére, jogosultságok beszerzésére. 2. Nem megfelelő lezárás, hiányzó
Közel 130 db mérleg megfelelővé tételének elrendelése. feliratok, előírásoknak nem megfelelő
kivitel.
A vizsgált berendezés-típus megfelelt a vonatkozó
irányelv szabályozásának.
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