A Kereskedelmi Hatóság 2013. I. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya

A kábítószer-prekurzorokra
vonatkozó kötelezettségek
teljesítése

Témavizsgálat a közraktározott
készletek nyilvántartásának
ellenőrzéséről

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések
típusai

5

A dokumentációs
kötelezettségeknek a
laboratóriumi felhasználások
során is eleget kell tenni.
Jogszabályoknak megfelelő,
Az éves ellenőrzési tervben szereplő, 1. és 2. kategóriájú
naprakész nyilvántartás
kábítószer-prekurzorok forgalmazásával, felhasználásával
kialakítása szükséges, és ennek
kapcsolatos helyszíni hatósági ellenőrzés. A Hatóság a kábítószer- megfelelően az éves jelentések
prekurzorokról vezetett nyilvántartást, dokumentációt, vevői
korrigálásra szorulnak (1
nyilatkozatokat vizsgálta.
esetben).
A kiadott engedély megújítására
hívta fel a figyelmet az ellenőrző
hatóság. Bevételezési
bizonylatokon a mennyiségi
egység elírásra került (1 esetben).
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Az ellenőrzés során a közraktározott készletek nyilvántartásának
tartalmi vizsgálata történt. A Felügyelet vizsgálta a kötelező
adatszolgáltatásban megküldött adatokkal való egyezőséget is. Az A vizsgálat néhány esetben enyhe
ellenőrzés eredményeként elkészült vizsgálati jelentést
adminisztratív pontatlanságot tárt
észrevételezés végett az érintett közraktárak megkapták. A
fel.
vizsgálatok lezárása az észrevételek értékelése után a II.
negyedévben várható.
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Az ellenőrzés tárgya

Témavizsgálat a közraktári jegy
hátiratára felvezetett zálogkölcsön
és zálogjog bejegyzések
vizsgálatáról

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

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése
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A Felügyelet a bevont közraktári jegyek és a letéti szelvények
vizsgálatával a közraktári jegy alapján történő kölcsönnyújtás
gyakorlatát, valamint a közraktári jegy átruházásának
szabályosságát ellenőrizte . A megállapításokról szóló vizsgálati
jelentések elkészültek, és észrevételezésre megküldésre kerültek a
közraktárak számára. A vizsgálat lezárása II. negydévben
várható.

8 (7 db
folyamatban)

Megállapított jogsértések
típusai

A vizsgálatok tárgya az utazási vállalkozók részéről az MKEH
felé igazolt 2012. és 2013. évi vagyoni biztosíték-mértékek
megfelelőségének vizsgálata. Annak megállapítása, hogy az
utazási vállalkozó a vagyonibiztosíték-köteles tevékenységekből a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint milyen elszámolt
értékesítési nettó árbevételt realizált 2010., 2011. és 2012. üzleti
években, valamint 2013. évben az ellenőrzés lefolytatásának
A lezárt vizsgálat
napjáig. Az adatszolgáltatás és helyszíni ellenőrzés során
vonatkozásában jogsértés nem
megvalósuló vizsgálatok a hatóság rendelkezésére álló adatokra került megállapításra.
és a tényállások teljeskörű tisztázására tekintettel 7 esetben
jelenleg is zajlanak. Az egy lezárt ellenőrzés vonatkozásában
megállapítható, hogy a vonatkozó vagyoni biztosíték mértéke a
jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékű a vizsgált évek
vonatkozásában, a hatósági nyilvántartásban szereplő adatok
pedig a valósággal mindenben megegyezőek.
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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 ellenőrzések
száma (db)

4 (4 db
folyamatban)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Azon utazási vállalkozók vonatkozásában, melyek esetében a
folyó év során a vonatkozó vagyoni biztosíték alapjául szolgáló
összeget 10 %-nál nagyobb mértékben meghaladó módon nőtt az
árbevétel, a MKEH vizsgálja azt, hogy a vállalkozó eleget tett-e,
illetve határidőre tett-e eleget a biztosíték emelésére vonatkozó
kötelezettségének az adott év vonatkozásában. Az I. negyedév
folyamán indult ellenőrzések kapcsán a tényállások tisztázása, az
adatok kiértékelése jelenleg is folyamatban van.

3

Megállapított jogsértések
típusai
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Az ellenőrzés tárgya

Jogosulatlan utazásszervezői
tevékenység ellenőrzése

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések
típusai

15 (2 db
folyamatban)

Bejelentés alapján 2012. decemberében indult és 2013. februárban
zárult vizsgálat keretében 6 db, hajósutak szervezésével foglalkozó
internetes oldal, szolgáltató tevékenységét ellenőrizte a Hivatal. A
vizsgálat feltárta, hogy 4 szolgáltató együttműködésben áll vagyoni
biztosítékkal és hatósági engedéllyel rendelkező utazási
vállalkozóval. Az utazásszervezésnek minősülő szolgáltatásokat, az
utazási szerződéseket az engedéllyel rendelkező utazási
vállalkozóval kötik a fogyasztók. 1 db további bejelentett szolgáltató
esetében a kereskedelmi tevékenység vizsgálata alapján az volt
megállapítható, hogy utazásszervező, utazásszervezésnek
minősíthető tevékenységet a vállalkozás nem folytat. 1 db vizsgált
hajós vállalkozó vonatkozásában merült fel jogosulatlanul végzett
utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatása. Az
érintett vállalkozó részéről e tevékenység keretében tényleges
értékesítés, szolgáltatásnyújtás nem történt, de kereskedelmi
kommunikációjában értékesítésre kínált és közvetített utazási
szolgáltatásokat. A jogsértő tartalmak a vállalkozó internetes
oldaláról a Hivatal felhívására eltávolításra kerültek. A kereskedelmi
hatóság eseti bejelentések és saját adatgyűjtése alapján további 9
esetben indított még e tárgykörben hatósági ellenőrzést. 1 esetben
volt igazolt az engedély nélkül folytatott utazásszervezői
tevékenység. A vállalkozóval szemben a kereskedelmi hatóság
pénzbírságot szabott ki. 4 db esetben a vizsgált vállalkozások
tevékenysége igazolhatóan nem minősült utazásszervezői
tevékenységnek, így a hatósági eljárások megszüntetésre kerültek. 2
db vizsgálat vonatkozásában vált igazolhatóvá, hogy az
utazásszervezői szolgáltatást engedéllyel rendelkező utazási
vállalkozó nyújtja. 2 db ellenőrzés pedig jelen beszámoló
időpontjában még teljeskörűen nem zárult le.

Két esetben lett megállapítva
jogsértés: 1 esetben a
jogosulatlan utazásszervezői és
utazásközvetítői tevékenységet
hirdető szolgáltatóval szemben - a
kis- és középvállalkozásokról
szóló 2004. évi XXXIV. tv.
előírásaira figyelemmel - a bírság
kiszabása helyett figyelmeztetés
jogkövetkezmény került
alkalmazásra. 1 db jogosulatlanul
utazásszervezői tevékenységet
folytató vállalkozással szemben
300.000,- Ft összegű pénzbírság
került kiszabásra (a döntés
jogerős)
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Az ellenőrzés tárgya
Lovas szolgáltató tevékenység
ellenőrzése

Lovas szolgáltató tevékenység
ellenőrzése (tervben nem szereplő)

Az ellenőrzések
száma (db)
9

296

Megállapított jogsértések
típusai

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Az ellenőrzött lovardák az előírásoknak megfeleltek.

-

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII.20.) ÖM
rendelet a megjelenése óta több éves moratóriumi időt biztosított
a tevékenységet folytató vállalkozások számára a jogszabályban
előírt egyik kötelezettség (vonatkozó szakképesítés megszerzése)
teljesítésére. A moratóriumi idő 2013. január 31-én lejárt. A
Hivatal ezt követően a rendelkezésére álló adatok alapján 296 db
vállalkozó kapcsán végzett hatósági ellenőrzést. 132 db
vállalkozó esetében igazolódott be, hogy nem tettek eleget
igazolási kötelezettségüknek, azaz nem igazolták a tevékenység
gyakorlásához szükséges szükséges szakképesítés megszerzését.

Az igazolási kötelezettséget nem
teljesítő 132 szolgáltató
vonatkozásában a Hivatal - a
hatósági ellenőrzés
eredményeként - a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. Tv. 94. § (1) a) pontja
szerinti jogintézményt
alkalmazta.
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Az ellenőrzés tárgya

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

Az ellenőrzések
száma (db)

1

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések
típusai

A Széchenyi Pihenő Kártya elfogadásának lehetőségét hirdette
egy karinthiai szálláshely magyar nyelvű internetes oldalán. A
vizsgálat megállapította, hogy a szolgáltató más EGT-államban
letelepedett vállalkozás. Az MKEH a letelepedés helye szerinti
Eljárás lefolytatására a magyar
állam illetékes hatóságát kereste meg a belső piaci információs
hatóságnak joghatósága,
rendszer (IMI) segítségével és kérte a vállalkozás
illetékessége nem volt.
tevékenységének vizsgálatát, a jogszerű állapot helyreállítását. A
jogsértő tartalom, a SZÉP Kártya elfogadásának, SZÉP Kártyával
történő fizetésnek a lehetősége az internetes odalról eltávolításra
került, a jogszerű állapot helyreállt.
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