A Kereskedelmi Hatóság 2013. III. negyedévi ellenőrzési jelentése
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Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

1

A tevékenység végzéséhez szükséges vagyoni, tárgyi és személyi
feltételek biztosítottak voltak, a működés vizsgálata minden
közraktári szerződésre kiterjedt. A vizsgálat szabálytalanságot nem
tárt fel.

-

2

Mindkét tervezett vizsgálat lezajlott. Az egyik vizsgálat jogerős
lezárása megtörtént: a tevékenység végzéséhez szükséges vagyoni,
tárgyi és személyi feltételek biztosítottak voltak, a működési
vizsgálat 42 közraktári szerződésre terjedt ki. A hatóság kötelezte a
közraktárat, hogy az éves beszámoló kiegészítő mellékletében
mutassa be a közraktárnál elhelyezett áruk fajtáját, mennyiségét és
értékét, valamint az ugyanazon a letevő által egymás után több
alkalommal is betárolt árukra vonatkozó adatokat is, továbbá az
„elkülönített” tárolási módon közraktározásra átvett árukat minden
esetben különítse el a többi árutól. A másik közraktár vizsgálatának
lezárása áthúzódik a IV. negyedévre.

A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. tv. 16.
§ (3) bekezdésének, valamint a közraktárak éves
beszámoló- készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló
245/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 5. § a-j.
pontok megsértése.
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Az ellenőrzés tárgya

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

Az
ellenőrzések
száma (db)

24

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Az ellenőrzések tárgya az utazási vállalkozók részéről az MKEH felé
igazolt 2012. és 2013. évi vagyonibiztosíték-mértékek
megfelelőségének vizsgálata volt: annak megállapítása, hogy az
utazási vállalkozó a vagyonibiztosíték-köteles tevékenységekből a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint mekkora összegű
Két utazási vállalkozó ellenőrzése esetében
elszámolt értékesítési nettó árbevételt realizált 2010., 2011. és
döntött a kereskedelmi hatóság az engedély
2012. üzleti években, valamint 2013. évben az ellenőrzés
visszavonásáról, a nyilvántartásból törlésről,
lefolytatásának napjáig. A témavizzgálat kiterjedt továbbá a
valamint a tevékenységtől való 1 évre szóló
nyilvántartásban szereplő adatok megfelelőségére, valamint arra,
eltiltásról . Mindkét esetben a vagyoni biztosíték
hogy az utazási vállalkozó a vizsgálat időpontjában is rendelkezik-e
terhére is intézkedés történt. 16 további utazási
az engedély megadásához szükséges valamennyi feltétellel. Az
vállalkozó engedélyének visszavonására és
adatszolgáltatás és helyszíni ellenőrzés útján megvalósuló
nyilvántartásból történő törlésére került sor (a
vizsgálatok 2 esetben igazolták azt, hogy az utazási vállalkozó nem
bíróság felszámolásukat rendelte el, a
képes az utasok el- és hazautaztatását biztosítani. A kereskedelmi
cégnyilvántartásból törlésre kerültek, a
hatóság mindkét esetben intézkedett a biztosítótársaság felé a
nyilvántartásba vétel valamely feltételével már
szükséges intézkedések megtétele érdekében és együttműködött a
nem rendelkeztek.) Egy utazási vállalkozó
kárrendezés során. A III. negyedévben a témavizsgálat során 16
vonatkozásában intézkedett a kereskedelmi
utazási vállalkozónál került megállapításra az a tényállási helyzet,
hatóság a 2013. évi vagyoni biztosíték
hogy a vállalkozással szemben a bíróság felszámolást rendelt el,
megemelése kapcsán. Az utazási vállalkozó
vagy már megtörtént a cég cégnyilvántartásból való törlése. A
intézkedett a folyó évi vagyoni biztosítékának
kereskedelmi hatóság valamennyi utazási vállalkozó engedélyét
megfelelő mértékű megemeléséről.
visszavonta és a vállalkozásokat a nyilvántartásból törölte. A 2013.
évi vagyoni biztosíték mértékét érintő vizsgálatok kapcsán egy
esetben kellett intézkedni az utazási vállalkozó 2013. évi vagyoni
biztosítékának megemelése ügyében, tekintve, hogy a vállalkozás
jogszabályi kötelezettségének nem tett eleget.
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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)
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Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Az ellenőrzés alá vont utazási vállalkozások vonatkozásában a
kereskedelmi hatóság a R. 8. § (9) bekezdése szerinti azon
kötelezettség teljesülését vizsgálta 2012. év tekintetében, hogy az
érintett vállalkozások eleget tettek-e, illetve határidőre tettek-e
eleget a vagyoni biztosíték emelésére vonatkozó
kötelezettségüknek abban az esetben, ha a vonatkozó vagyoni
A kereskedelmi hatóság mindhárom jogsértő
biztosíték alapjául szolgáló összegnél 10 %-nál nagyobb mértékben
vállalkozással szemben pénzbírság kiszabása
nőtt a tényleges árbevételük az adott év folyamán. A III. negyedév
mellett döntött.
folyamán lezárult ellenőrzések kapcsán 3 esetben állapította meg a
kereskedelmi hatóság azt a körülményt, hogy az érintett utazási
vállalkozások nem tettek eleget 2012. év során a R. 8. § (9)
bekezdése szerinti, vagyonibiztosíték-emelési kötelezettségüknek,
és a vonatkozó évben a vagyoni biztosítékukat nem a megfelelő
mértékben szolgáltatták és igazolták a hatóság felé.
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Jogosulatlan utazásszervezői
tevékenység ellenőrzése
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száma (db)
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Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Az ellenőrzések közül több vizsgálat is a II. negyedévről áthúzódó, a
III. negyedévben lezárt ügy. Valamennyi ellenőrzésre közérdekű
bejelentés alapján került sor. A bejelentők által közölt információk
sok esetben hiányosak voltak, a bejelentésekben foglalt állítások
nem voltak teljeskörűen, tényszerűen megalapozva. Ezen esetek
nagy részében a hivatalból folytatott eljárások során a határozat
meghozatalához szükséges mértékben nem volt tisztázható a
tényállás, és további eljárási cselekménytől sem volt várható
eredmény, így a kereskedelmi hatóság az eljárások
megszüntetéséről, az ellenőrzések lezárásáról döntött. Azokban az
esetekben, amelyek során a kereskedelmi hatóság a rendelkezésére
álló információk alapján a tényállás tisztázásával zárta le
ellenőrzéseit, jogsértő cselekmény nem volt megállapítható (pl. a
tevékenység nem volt üzletszerű; az utazásszervezői szolgáltatást
ténylegesen engedéllyel rendelkező vállalkozó nyújtotta; a
bejelentésben érintett személy semmilyen gazdálkodási
tevékenységet nem folytatott, ill. a végzett tevékenysége nem
minősült utazásszervezésnek) .
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Jogosulatlan lovas szolgáltató
tevékenység ellenőrzése

3

A vizsgálatok közül két esetben került sor jogosultság nélküli lovas
szolgáltató tevékenység hatósági ellenőrzésére, egy esetben pedig
egy nyilvántartásban szereplő vállalkozásnak a nyilvántartásba nem
bejegyzett telephelye vizsgálata történt meg. Mindárom vizsgálatra
közérdekű bejelentés, illetve panaszbejelentés alapján került sor.
Egy esetben igazolható volt a jogosulatlan tevékenység-gyakorlás.
Ez esetben a telephely sem felelt meg a vonatkozó rendeletben
foglalt előírásoknak. A tevékenység gyakorlását a kereskedelmi
hatóság a helyszínen megtiltotta, az ügyben indult eljárás jelenleg is
folyamatban van. A másik esetben lezajlott ellenőrzés során nem
volt igazolható az üzletszerű tevékenység-gyakorlás ténye. Azon
szolgáltató kapcsán, melynek a panaszbejelentéssel érintett
telephelye a hatósági nyilvántartásban nem szerepelt, a vizsgálat
feltárta, hogy az érintett telep nem felel meg a vonatkozó rendelet
szerinti feltételeknek. Annak feltárása, hogy az érintett telephelyen
történik-e ténylegesen lovas szolgáltatás végzése, még jelenleg is
folyamatban van.

-

Lovas szolgáltató tevékenység
ellenőrzése

3

Az ellenőrzött lovardák telephelyei a 14/2008. (XII.20.) ÖM
rendeletben foglalt előírásoknak megfeleltek.

Az ellenőrzés tárgya

5

-

A Kereskedelmi Hatóság 2013. III. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya

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

Az
ellenőrzések
száma (db)
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Megállapított jogsértések típusai

A hatósági ellenőrzés során megállapított
jogsértések az alábbiak szerint
csoportosíthatóak: • Az 55/2011. (IV.12.)
Korm.rendelet (tov.: R.) 5. § (1) bekezdése
szerinti szolgáltatáshoz nem kapcsolódó
A negyedév folyamán az MKEH vizsgálta a kártyakibocsátó
áruértékesítés történik a vendéglátás és
intézmények által működtetett utalványelfogadás rendszerét és a
szabadidő alszámla terhére.
kártyához kapcsolódó díjak és jutalékok felszámítását. A
• Az elfogadóhely nem minősül a szolgáltatás
témavizsgálat feltárta, hogy a kártyakibocsátó intézmények a
tényleges nyújtójának, csak közvetíti az R. 5. §
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban végzik ezirányú
(1) bekezdése szerinti szolgáltatást.
tevékenységüket. Az éves ellenőrzési terv alapján végzett, az
• A szolgáltató nem az R. 5. § (1) bekezdése
elfogadóhelyeket érintő 273 db hatósági ellenőrzés 26 elfogadóhely
szerinti belföldi szolgáltatást nyújtva fogad el
vonatkozásában tárt fel az eddig lezárt ellenőrzések alapján
SZÉP Kártyát.
jogsértést. A jogsértő vállalkozásokkal szemben a kereskedelmi
• Az elfogadóhely az R. 5. § (1) bekezdése
hatóság két esetben alkalmazta a Ket. 94. §-a szerinti
szerinti szolgáltatás ellenértékét nem a
figyelmeztetést. A többi esetben hivatalból közigazgatási hatósági
szolgáltatásnak megfelelő alszámla terhére
eljárást indított, melyek jelenleg is folyamatban vannak.
fogadja el.
• Az elfogadóhely a kártya elektronikus utalvány
funkciójának megfelelő, de bejelentett
tevékenységi körébe nem tartozó szolgáltatást
nyújt.
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Az éves ellenőrzési tervben szereplő,
2. és 3. kategóriájú kábítószerprekurzorok forgalmazásával,
felhasználásával, kivitelével
kapcsolatos helyszíni hatósági
ellenőrzés

Az
ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

4+1

Az éves ellenőrzési tervben szereplő, 2. és 3. kategóriájú kábítószerprekurzorok forgalmazásával, felhasználásával, kivitelével
kapcsolatos helyszíni hatósági ellenőrzések folytatására került sor.
A hatóság a kábítószer-prekurzorokról vezetett nyilvántartást,
dokumentációt, vevői nyilatkozatokat vizsgálta.
4 helyszíni ellenőrzésre került sor, mely mind tervezett,
szabályszerűségi ellenőrzés volt.
1 alkalommal kábítószer-prekurzor megsemmisítések ellenőrzésére
került sor.
1.) Az ellenőrzések során a hatóság egy alkalommal a tevékenységi
bejelentés módosítására hívta fel a gazdasági szereplőt, mivel az a
bérelt raktárában is tárolt ellenőrzött anyagokat, s ezen raktár
tárolási helyként nem szerepel a kiadott határozatban.
2.) Két esetben a kiviteli tevékenység során a vámokmányokon és a
kereskedelmi okmányokon a jegyzékben szereplő anyagok neve
mellett nem szerepelt a "DRUG PRECURSORS" kifejezés, melyet fel
kell tüntetni. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben
kiviteli tevékenység során az anyag kereskedelmi nevét használják,
az MKEH felé megküldött statisztikai jelentéseikben a jegyzékben
szereplő anyag megnevezését is fel kell tüntetni a %-os
anyagtartalmával együtt.
3.) Két esetben felhívta a hatóság a figyelmet arra, hogy a
dokumentációkat úgy kell rendszerezni, hogy azok ellenőrzés
céljából a hatóságok részére azonnal rendelkezésre álljanak. A
nyilvántartásoknak egyértelműen tartalmazniuk kell a raktári
kivételezési, értékesítési és felhasználási adatokat is.
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1.) A kábítószer-prekurzorokról szóló
273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 3. cikk (6) bekezdésében előírt változásbejelentési kötelezettség teljesítésének
elmulasztása.
2.) A kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és
harmadik országok közötti kereskedelme
nyomon követésére vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi
rendelet 3. cikk a) és b) pontjában előírt
dokumentációs és címkézési előírások
megsértése.
3.) A dokumentációra vonatkozó
kötelezettségek be nem tartásával a kábítószerprekurzorokról szóló 273/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében
előírtakat sértették meg, ezért egy esetben
utóellenőrzést írt elő a hatóság.

