A Kereskedelmi Hatóság 2013. IV. negyedévi ellenőrzési jelentése
Az ellenőrzés tárgya

Témavizsgálat a művi
közraktározási gyakorlatról a
dél-alföldi régióban
(közraktározás)

Az ellenőrzések
száma (db)

2 db

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Az ellenőrzés során 32 közraktári szerződés került szúrópróbaszerű
kiválasztásra, tételes dokumentális és helyszíni ellenőrzésre. Így a délalföldi régióban a vizsgálat idején közraktározott áruk 38,6 %-ának
ellenőrzése történt meg. Az ellenőrzés súlyos szabálytalanságot nem tárt A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. tv. 16.
fel. Egy közraktár esetén a vizsgálat intézkedés nélkül zárult le, a hatóság
§ (5) bekezdésének megsértése.
egy közraktárat kötelezett arra, hogy az áru származásáról szóló
igazolást a letevőtől pótlólag szerezze be és ennek megtörténtét a
hatóság felé is igazolja.
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A Kereskedelmi Hatóság 2013. IV. negyedévi ellenőrzési jelentése
Az ellenőrzés tárgya

Az éves ellenőrzési tervben
szereplő, 1., 2. és 3.
kategóriájú kábítószerprekurzorok
forgalmazásával,
felhasználásával, kivitelével
kapcsolatos helyszíni
hatósági ellenőrzés

Az ellenőrzések
száma (db)

4 db tervezett
1 db nem tervezett
2 db megsemmisítés

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Az éves ellenőrzési tervben szereplő, 2. és 3. kategóriájú kábítószerprekurzorok forgalmazásával, felhasználásával, kivitelével kapcsolatos
helyszíni hatósági ellenőrzésekre került sor. A hatóság a kábítószerprekurzorokról vezetett nyilvántartást, dokumentációt, vevői
nyilatkozatokat vizsgálta. 5 helyszíni ellenőrzésre került sor, melyből 4
tervezett, szabályszerűségi ellenőrzés volt, 1 pedig nem tervezett.
2 alkalommal kábítószer-prekurzor megsemmisítés ellenőrzésére került
sor.
1.) Az ellenőrzések során a hatóság egy alkalommal az adatszolgáltatási
kötelezettség időben történő teljesítésére hívta fel a figyelmet.
2.) Egy esetben felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben a cég a
fióktelepén is folytatna forgalmazási tevékenységet, akkor
haladéktalanul módosítsa a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos
bejelentését.
3.) Egy esetben nem tervezett ellenőrzésre került sor, mert az egyik
ecetsavanhidrid-felhasználó anyaghiányt tapasztalt és jelentett az egyik
forgalmazó által leszállított anyag átvétele során. Az ecetsavanhidridforgalmazó ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzés során a hatóság
felhívta a cég figyelmét a dokumentációs kötelezettségre, mert a kért
dokumentációt nehézkesen tudták a hatóság rendelkezésére bocsátani.
A hatóság műveleti utasítás előírását rendelte el, amely előírja a
raktárból történő kiadástól a vevő részére történő átadásig a
tevékenységben résztvevő személyek részére követendő eljárási rendet,
különös tekintettel az áruk sértetlen csomagolásának (zárókupakok,
plombák megléte, épsége) ellenőrzésére és dokumentálására. A kiadott
műveleti utasítás másolatban megküldésre került az MKEH részére.
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Megállapított jogsértések típusai

1.) A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos
egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a
hatósági feladat- és hatáskörök
megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.)
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében
meghatározott adatszolgáltatás határidőben
történő teljesítésének megsértése.
3.) A dokumentációk és a nyilvántartások
azonnali hozzáférhetőségére vonatkozó
kötelezettségek be nem tartásával a
kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk
(6) bekezdésében előírtak megsértése.

A Kereskedelmi Hatóság 2013. IV. negyedévi ellenőrzési jelentése
Az ellenőrzés tárgya

Harmadik országból az
MKEH engedélyével
behozott, nem vetésre szánt
kendermag felhasználásának
ellenőrzése

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

1

A helyszíni ellenőrzés során a hatóság megvizsgálta a cég kendermagkészletét, tárolásának, nyilvántartásának módját. Az 507/2008/EK
bizottsági rendelet által előírt, a kiadott engedélyekben szereplő
kendermag-mennyiségek felhasználására vonatkozó dokumentációk,
tanúsítványok ellenőrzése zajlott. Az ellenőrző hatóság megállapította,
hogy a bemutatott elszámolások nem feleltek meg maradéktalanul a
rendelet előírásainak, a hatóság felhívta erre a cég figyelmét. Továbbá a
cég egy engedély elszámolását az ellenőrzés időpontjáig nem küldte
meg az MKEH részére, ezt követően azonban a jegyzőkönyvben előírt
határidőig eleget tett az adatszolgáltatásnak.

A rostlen és a rostkender piacainak közös
szervezéséről szóló 507/2008/EK bizottsági
rendelet 17. cikk (3) bekezdése szerinti
adatszolgáltatási kötelezettség megsértése.
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A Kereskedelmi Hatóság 2013. IV. negyedévi ellenőrzési jelentése
Az ellenőrzés tárgya

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

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

8

Az ellenőrzések 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 vagyoni
biztosíték-köteles tevékenységekből a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény szerint mekkora összegű elszámolt értékesítési nettó árbevételt
realizált 2010., 2011. és 2012. üzleti években, valamint 2013. évben az
ellenőrzés lefolytatásának napjáig. A témavizsgálat kiterjedt továbbá a
nyilvántartásban szereplő adatok megfelelőségére, valamint arra, hogy
az utazási vállalkozó a vizsgálat időpontjában is rendelkezik-e az
engedély megadásához szükséges valamennyi feltétellel. A vizsgált
esetekben a 2013. évi vagyoni biztosítékok az utazási vállalkozók
részéről megfelelő mértékben lettek szolgáltatva. Egy utazási vállalkozó
kapcsán történt intézkedés a jövő évi, azaz 2014. évre vonatkozó és a
kereskedelmi hatóság felé 2013. október 31-ig már igazolt vagyoni
biztosíték megemelése kapcsán. Ebben az esetben az utazási vállalkozó
2014. évben már nem menetrend szerinti repülőgép járatokon is vesz
igénybe férőhelyeket utazási csomagjai összeállításánál, így biztosítékát
az irányadó árbevétel után 20 %-os kulccsal kellett volna meghatároznia.
A vállalkozó intézkedett 2014. évi biztosítékának megemeléséről.

Az irányadó jogszabályi előírásoknak nem
megfelelő mértékű vagyoni biztosíték
szolgáltatása.
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A Kereskedelmi Hatóság 2013. IV. negyedévi ellenőrzési jelentése
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

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

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

11

Az ellenőrzés alá vont utazási vállalkozások vonatkozásában a
kereskedelmi hatóság az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről
szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (9)
bekezdése szerinti azon kötelezettség teljesülését vizsgálta a 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 biztosíték
alapjául szolgáló összegnél 10 %-nál nagyobb mértékben nőtt a
tényleges árbevételük az adott év folyamán. A hatósági ellenőrzések
jogsértést nem tártak fel.

-

15

A hatóság a szolgáltatási tevékenységről szóló 2009.évi LXXVI. törvény
34. § (1) bekezdésében foglalt előírások teljesülését vizsgálta. A vizsgált
vállalkozások mindegyike rendelkezett utazási szerződéssel, melyet be is
mutattak. Az utazási szerződések egyik esetben sem tartalmazták teljes
mértékben a jogszabály előírásai szerinti összes tartalmi elemet. Az
ellenőrzési jegyzőkönyvekben rögzített hiányosságok pótlása minden
esetben megtörtént. Az ellenőrzések intézkedés alkalmazása nélkük
zárultak le.

-
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A Kereskedelmi Hatóság 2013. IV. negyedévi ellenőrzési jelentése
Az ellenőrzés tárgya

Utazási vállalkozók 2013.
október 31-i
adatszolgáltatási és igazolási
kötelezettségének
célellenőrzése a 213/1996.
(XII.23.) Korm. rend. 8. § (6)
és (8) bekezdései szerinti
jogszabályi kötelezettség
megtartása vonatkozásában

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

616

A célellenőrzés keretében 616 db szolgáltató 926 db vagyoni biztosítékmegfelelőségének vizsgálata történt meg. Az érintett vállalkozások közül
36 szolgáltató módosította engedélyét utazásszervezésről
utazásközvetítésre, és 18 további iroda kérte engedélyének
visszavonását. Utóbbi utazási vállalkozások a hatósági nyilvántartásból
törlésre kerültek. A benyújtott igazolások, adatszolgáltatások 21 %-ban
voltak hiányosak, ellentmondásosak, ezen esetekben a kereskedelmi
hatóság a tényállás tisztázása érdekében további eljárási
cselekményeket foganatosított. A célellenőrzés lezárását követően 9 db
utazási vállalkozóval szemben történt hivatalból indult közigazgatási
hatósági eljárás keretében szankció alkalmazásával záruló intézkedés. (A
vonatkozó igazolási kötelezettség nem ill. nem megfelelő teljesítése
miatt az engedély visszavonása, a nyilvántartásból való törlés, valamint a
tevékenységtől való 1 évre eltiltás.) Egyik esetben sem történt a vagyoni
biztosíték terhére intézkedés.

A vonatkozó igazolási kötelezettség nem
teljesítése, ill. nem megfelelő teljesítése.
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Az ellenőrzés tárgya

Jogosulatlan utazásszervezői
tevékenység ellenőrzése

Jogosulatlan idegenvezetés

Az ellenőrzések
száma (db)

7

1 nap

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

A hatósági ellenőrzések közérdekű bejelentések és a kereskedelmi
hatóság saját adatgyűjtése alapján indultak. A vizsgálatok során a
kereskedelmi hatóság különféle bizonyítási eszközök útján tisztázta a
tényállási helyzetet. A közérdekű bejelentések egyetlen esetben sem
bizonyultak megalapozottnak. Egyes esetekben a bejelentett
tevékenység nem minősült utazásszervezésnek, ami esetenként már az
utazási ajánlat tartalmát részletező felhívásból is egyértelműen
megállapítható volt, illetve más esetben a tevékenység nem minősült
üzletszerűnek, így hatósági eljárás hivatalból történő megindítása sem
volt indokolt. A kereskedelmi hatóság kutatómunkája által vizsgálat alá
vont vállalkozások közül egy esetben volt igazolható az engedély nélkül
folytatott utazásszervezői tevékenység. A hatóság a jogosulatlan
tevékenység további folytatását megtiltotta, a vállalkozót az
utazásszervezői tevékenységtől további 1 évre eltiltotta, illetve vele
szemben 300.000,- Ft összegű pénzbírságot szabott ki.

Jogosulatlan idegenvezetői tevékenységre vonatkozó közérdekű
bejelentés alapján a kereskedelmi hatóság célellenőrzést végzett a
budai várban. A bejelentésben foglalt információk alapján elvégzett
hatósági ellenőrzés során nem volt igazolható a jogosulatlan
idegenvezetői tevékenység ténye.
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Az utazásszervezői tevékenység engedély
nélküli folytatása.

-
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Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

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
ténye, hogy az érintett telephelyen történik-e ténylegesen lovas
szolgáltatás végzése, még jelenleg is folyamatban van.

Lovas szolgáltató
tevékenység ellenőrzése

7

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

Két esetben a jogsértés tisztázása folyamatban
van.

-
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Az ellenőrzés tárgya

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

Az ellenőrzések
száma (db)

9

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

A negyedév folyamán a kereskedelmi hatóság 6 szolgáltató
elfogadóhelyein végzett próbavásárlással egybekötött helyszíni hatósági
ellenőrzést. A vizsgált vállalkozások közül 5 esetben került
megállapításra az, hogy az elektronikus utalványkártya nem az irányadó
jogszabályban meghatározott belföldi szolgáltatás ellentételezéseként
került felhasználásra. A jogsértő vállalkozásokkal szemben a
kereskedelmi hatóság eljárást indított és a jogsértő tevékenység további
folytatása mellett bírság kiszabása mellett döntött (összesen 1.386.000,Ft összegben).
A negyedév folyamán az MKEH vizsgálta a kártyakibocsátó intézmények
által működtetett utalványelfogadás rendszerét is, különös tekintettel a
szolgáltató felé felszámított beváltási költségekre, annak körülményére,
hogy az így felszámított díjak a kártyával közvetlenül összefüggő
működési és marketing költségekre kerülnek-e felhasználásra, illetve
hogy azok a számviteli rendszerben elkülönülten szerepelnek-e.

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 áruértékesítés
történik a vendéglátás és szabadidő alszámla
terhére.
• Az elfogadóhely nem minősül a szolgáltatás
tényleges nyújtójának, csak közvetíti az R. 5. §
(1) bekezdése szerinti szolgáltatást.
• A szolgáltató nem az R. 5. § (1) bekezdése
szerinti belföldi szolgáltatást nyújtva fogad el
SZÉP Kártyát.
• Az elfogadóhely az R. 5. § (1) bekezdése
szerinti szolgáltatás ellenértékét nem a
szolgáltatásnak megfelelő alszámla terhére
fogadja el.
• Az elfogadóhely a kártya elektronikus
utalvány funkciójának megfelelő, de bejelentett
tevékenységi körébe nem tartozó szolgáltatást
nyújt.
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