A Kereskedelmi Hatóság 2014. I. 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)

6 db

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Az éves ellenőrzési tervben szereplő, 1., 2. és 3. kategóriájú kábítószer-prekurzorok
forgalmazásával, felhasználásával, kivitelével kapcsolatos helyszíni hatósági
ellenőrzésekre került sor. A hatóság a kábítószer-prekurzorokról vezetett
nyilvántartást, dokumentációt, vevői nyilatkozatokat vizsgálta.
6 helyszíni ellenőrzésre került sor, amely mind tervezett, szabályszerűségi ellenőrzés
volt.

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 pontos adatszolgáltatás
határidőben történő teljesítésére vonatkozó kötelezettség
megsértése.

1.) Az ellenőrzések során a hatóság egy alkalommal arra hívta fel a figyelmet, hogy a
cég folyamatosan kisérje figyelemmel a megfelelően kitöltött vevői nyilatkozatok
meglétét. Több esetben hiányzott, nem volt kitöltve a felhasználási cél.
2.) Az üzemi készleteket helyesen tartják nyilván, azonban a MEO készlet
nyilvántartásában fel kell tüntetni a kivett és felhasznált mennyiségeket is (egy
esetben).
3.) Egy esetben a gyártási diszpozíciós lapok - amelyek a felhasználásokat
tartalmazták- nem időrendben és nem számsorrendben voltak lefűzve, ezért
ellenőrzésük hosszadalmas és körülményes volt. Itt könnyebb áttekinthetőség
kialakítása szükséges.
4.) Egy esetben a készleten lévő ellenminta mennyisége nem szerepelt az éves
statisztikai adatszolgáltatásban, így az éves jelentést módosítani kellett.
5.) Egy cég a 3. kategóriába sorolt anyagokkal a vizsgált időszak alatt nem folytatott
kiviteli tevékenységet, ezért kérnie kell törlését a nyilvántartásból. Tevékenységét
másik gazdasági szereplő veszi át, ennek viszont kiviteli tevékenységi bejelentést
szükséges kérnie a forgalmazott anyagokra.
6.) A hatóság egy esetben felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben az értékesítés
előtt kapott vevőnyilatkozaton értékesítés, forgalmazás szerepel felhasználási
célként, úgy a Felhatalmazás/Engedély/Bejelentés rovat kitöltése kötelező. A
többszöri vevői nyilatkozat elfogadásának kritériumairól is tájékoztatás történt az
ellenőrzött cégnél.

2.) A kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (6) bekezdésében
előírt változás-bejelentési kötelezettség teljesítésének
elmulasztása.
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3.) A dokumentációra vonatkozó kötelezettségek be nem
tartásával a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (6)
bekezdésében előírtak megsértése, mely szerint a
dokumentációkat és nyilvántartásokat kérésre azonnal
hozzáférhetővé kell tenni az illetékes hatóságok által végzett
ellenőrzések céljából.
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Az ellenőrzés tárgya

Az
ellenőrzések
száma (db)

Témavizsgálat a megváltozott
adatszolgáltatás helyességének
ellenőrzéséről

3

Témavizsgálat a felügyeleti díj
megváltozott szabályoknak
megfelelő befizetéséről

3

Utazási vállalkozók 2014. évre
érvényes vagyoni biztosítékának
témavizsgálata

6 db

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Mindhárom vizsgálat során számos eltérést állapított meg a hatóság, amelyek a
közraktárak belső adminisztrációjának hibáiból adódtak. A megállapított eltérések és A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. tv. 4/A. § (3) bek.,
elírások kijavításra kerültek. A hatóság felhívta a figyelmet a közraktározási biztosíték 4/C. § (4) bek. megsértése, pontatlan adatszolgáltatás
felülvizsgálatának gyakorlatában tapasztalt hibákra, és iránymutatást adott a helyes közlése.
gyakorlat kialakításához. A legtöbb, alapvetően adminisztrációs hibára
visszavezethető eltérés a közraktárak nyilvántartása és a Közraktári Információs
Rendszerben rögzített adatok között volt tapasztalható. Ezek javítása is megtörtént.
A felügyeleti díjat mindhárom közraktár helyesen, az új szabályoknak megfelelően
állapította meg és fizette meg.

Az ellenőrzések tárgya az utazási vállalkozók részéről az MKEH felé igazolt 2014. évi
vagyonibiztosíték-mértékek megfelelőségének vizsgálata, annak megállapítása, hogy
az utazási vállalkozó a vagyonibiztosíték-köteles tevékenységekből a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény szerint mekkora összegű elszámolt értékesítési nettó
árbevételt realizált 2012. és 2013. üzleti években, valamint 2014. évben az ellenőrzés
lefolytatásának napjáig.
2014 I. negyedévében 6 vizsgálat indult e tárgykörben, melyből jelen beszámolóig 3
vizsgálat zárult le. A három ellenőrzött vállalkozó közül egynél megfelelő mértékű
volt a 2014. évre igazolt vagyoni biztosíték mértéke a vizsgálat megállapítása szerint.
Két utazási vállalkozó esetében a hatóság munkatársinak intézkedniük kellett a 2014.
évi vagyoni biztosíték megemelése kapcsán. Mivel egyik utazási vállalkozónál sem
volt még lezárt 2013. évi főkönyv, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
szerinti irányadó árbevétel meghatározásával legkésőbb 2014. május 31-ig kell
megemelniük biztosítékukat.
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Két utazási vállalkozó köteles a 2014. évi vagyoni biztosítékát
a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet (R.) 8. § (7) bekezdésére
figyelemmel a kereskedelmi hatóság által meghatáriozott
irányadó árbevételhez igazítani. Jogsértő helyzet a R. 8. § (7)
bekezdése szerinti kötelezettség határidőre nem teljesítése
esetén állhat elő.
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Az ellenőrzés tárgya

Utazási vállalkozók 2013. évi vagyoni
biztosítékának megfelelelésével
kapcsolatos célellenőrzés, a
213/1996. (XII.23.) Korm. rend. 8. §
(9) bekezdése szerinti jogszabályi
kötelezettség megtartása
vonatkozásában

Utazási vállalkozók közhiteles
hatósági nyilvántartásban szereplő
adatainak ellenőrzése, különös
tekintettel a bejelentési
kötelezettség határidőre történő
teljesülésére

Az
ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

6 db

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 2013. 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.
Az érintett célellenőrzés keretében 6 db utazási vállalkozó kapcsán indult hatósági
ellenőrzés 2014. I. negyedévében, melyek közül 3 vizsgálat lett eddig lezárva. Egy
utazási vállalkozó vonatkozásában az ellenőrzés jogsértést nem tárt fel. Egy utazási
iroda a 2013. évi vagyonibiztosíték-emelési kötelezettségének ugyan eleget tett,
azonban azt nem a R. 8. § (9) bekezdésében foglaltak szerinti határidőre tette. Egy
további vállalkozó vonatkozásában az ellenőrzés azt igazolta, hogy a R. 8. § (9)
bekezdése szerinti kötelezettségének nem tett eleget, és így 2013. év
vonatkozásában a vagyoni biztosítékát nem megfelelő mértékben szolgáltatta.

6 db

A kereskedelmi hatóság a helyszíni hatósági ellenőrzései során ellenőrzi a közhiteles
hatósági nyilvántartásban szereplő, a vizsgálat alá vont vállalkozó kapcsán
nyilvántartott adatok tekintetében azt, hogy azok a valósággal mindenben
megegyezőek-e, vagy eltérést mutatnak. Ez szükségszerű annak érdekében, hogy a
nyilvántartás közhitelű jellege érvényre juthasson, illetve mindez a 213/1996.
(XII.23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésére figyelemmel az utazási vállalkozók
vonatkozó bejelentési kötelezettségével is összecseng. A vizsgált vállalkozók
vonatkozásában a hatósági nyilvántartásokban szereplő érdemi adatok a valósággal
mindenben megegyezőek voltak. Egyes esetekben az utazási vállalkozó
székhelyének, ill. telephelyeinek telefon, fax, vagy email elérhetőségére vonatkozó
nyilvántartott adatok pontosítása, aktualizálása vált szükségessé.
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Megállapított jogsértések típusai

Két utazási vállalkozó vonatkozásában a 213/1996. (XII.23.)
Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése szerinti - a vagyoni
biztosíték emelésével kapcsolatos - kötelezettség
megsértése:
• az utazási vállalkozó nem a 8. § (9) bekezdés szerinti
határidőben tett eleget kötelezettségének,
• az utazási vállalkozó nem tette eleget, illetve nem a
megfelelő mértékben tett eleget a R. 8. § (9) bekezdése
szerinti kötelezettségének.

-
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Jogosulatlanul folytatott
utazásszervezői tevékenység
ellenőrzése

Kereskedelmi jellegű turisztikai
szolgáltatási tevékenységekre
vonatkozó egyéb jogszabályi és
hatósági előírások megtartásának
ellenőrzése

Az
ellenőrzések
száma (db)

19 db

2 db

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

A hatósági ellenőrzések közérdekű bejelentések és a kereskedelmi hatóság saját
adatgyűjtése alapján indultak.
A bejelentések kapcsán a kereskedelmi hatóság minden esetben vizsgálja azok
megalapozottságát is. Amennyiben az előzetes adatgyűjtés, vizsgálati tevékenység
nem igazolja a bejelentés megalapozottságát, a kereskedelmi hatóság nem eszközöl
további eljárási cselekményeket. Ez a negyedév folyamán egy bejelentés kapcsán
történt meg. A lezárt ellenőrzések közül 5 esetben volt igazolható jogsértés, azaz az
engedélyköteles tevékenység engedély nélküli folytatása. Az engedély nélküli utazási
ajánlatok több esetben is ún. kuponos oldalak igénybevételével jutottak el a
fogyasztókhoz, ezért a kereskedelmi hatóság írásban fordult több kuponos oldalt
üzemeltető szolgáltatóhoz a jogszerű kereskedelmi jellegű turisztikai
szolgáltatásnyújtás elősegítése érdekében. Jogsértések kapcsán a szolgáltatók által
üzemeltetett internetes oldalakról a jogsértő tartalmak eltávolításra kerültek. Egy
lezárt és jogsértéssel nem érintett vizsgálat olyan internetes tartalomra vonatkozott,
mely vonatkozásában tényleges szolgáltatásnyújtás jelenleg igazolhatóan nem
történik. Három további lezárt vizsgálat jogsértő körülményt nem tárt fel.

Megállapított jogsértések típusai

A kereskedelmi hatóság 5 esetben tárta fel azt a jogsértő
helyzetet, hogy a vizsgált szolgáltatók a kereskedelmi
hatóság engedélye nélkül, annak hiányában végezték a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény hatálya alá
tartozó és a 6/F. § (1) bekezdése szerint engedélyköteles
utazásszervezői tevékenységet.

A vizsgált vállalkozók vonatkozásában a jogsértések az
alábbiak voltak:
A kereskedelmi hatóság két esetben végzett a tárgykörbe tartozó hatósági
• az utazási vállalkozó az engedély valamely feltételével már
ellenőrzést. Egy esetben az ellenőrzés a vizsgált utazási vállalkozó vonatkozásában
nem rendelkezett. (213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 11.
azt igazolta, hogy az az engedély megadására vonatkozó feltételekkel már nem
§(1) a) pont, valamint 4. § (1) bek.; 2005. évi CLXIV. tv. 6/F. §
rendelkezik, ezért a hatóság az engedély hivatalból történő visszavonásáról és a
(2) bek. a) pont)
vállalkozó hatósági nyilvántartásból való törléséről döntött. A másik vizsgált utazási • az utazási vállalkozó nem jelentette be a 213/1996.
vállalkozó olyan telephelyeken is végez utazásszervezői tevékenységet, melyek a
(XII.23.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés f) pontjára
hatósági nyilvántartásba nem kerültek bejegyzésre, honlapján pedig több olyan
figyelemmel a nyilvántartott adataiban bekövetkezett
egyéb tartalmat is megjelentetett, melyek a hatósági engedélyével és a tevékenység változásokat (213/1996 (XII.23.) Korm. rendelet 4. § (1)
jogszerű folytatására vonatkozó rendelkezésekkel ellentétesek. A kereskedelmi
bek.).
hatóság kötelezte a vállalkozást a jogszerű állapot helyreállítására, melynek az
• az utazási vállalkozó az internetes oldalán az utazási
utazási iroda határidőre eleget is tett.
szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rend. 5. § (1)
bekezdésével ellentétes tartalmat jelenített meg.
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