Kereskedelmi Hatóság 2016. I. negyedévi ellenőrzési jelentése
Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Témavizsgálat a közraktározásfelügyeleti díj megváltozott
szabályoknak megfelelő
befizetéséről

2

A tervezett három ellenőrzés helyett két vizsgálatra került sor,
tekintettel arra, hogy a harmadik ellenőrzött társaság részletfizetési
kérelmet terjesztett elől. Mindkét vizsgált közraktár a közraktározásról
szóló 1996. évi XLVIII. törvény 12/A. §-ában foglaltak szerint,
határidőben és megfelelő mértékben teljesítette fizetési kötelezettségét.

-

A közraktári jegyek
hátiratainak, valamint a
hitelezők és közraktárak
kapcsolatának ellenőrzése

3

Az ellenőrzés folyamatban van.

-

Az ellenőrzés tárgya
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Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Az éves ellenőrzési tervben szereplő 1., 2. és 3. kategóriájú kábítószerprekurzorok forgalmazásával, kivitelével, behozatalával,
felhasználásával kapcsolatos helyszíni hatósági ellenőrzésekre került
sor. A hatóság a kábítószer-prekurzorokról vezetett nyilvántartást,
dokumentációt, vevői nyilatkozatokat vizsgálta.
8 db helyszíni ellenőrzésre került sor, melyek mind tervezett,
szabályszerűségi ellenőrzések voltak.
Főbb megállapítások:
Az éves ellenőrzési tervben
szereplő, 1., 2. és 3. kategóriájú
kábítószer-prekurzorok
forgalmazásával,
felhasználásával és kivitelével
kapcsolatos helyszíni hatósági
ellenőrzés

1.) Az ügyvezető személyének (1 eset) és a felelős tisztviselő

8

1.) A Bizottság (EU) 2015/1011
felhatalmazáson alapuló rendeletének
személyének (2 eset) változása: felhívás a változásbejelentési
3. cikke szerinti feltételek nem
kötelezettség teljesítésére mindegyik esetben.
teljesítése.
2.) A kábítószer-prekurzorok tárolóedényein egyértelműen jelölni
2.) A 273/2004/EK európai parlamenti
szükséges a tárolt bruttó/nettó/tára mennyiségeket. Csak a felhasznált és tanácsi rendelet 5. cikkében
foglaltak maradéktalan be nem tartása.
tényleges anyagmérleg dokumentálásával követhetők nyomon a
3.) A 273/2004/EK európai parlamenti
felhasznált mennyiségek.
és tanácsi rendelet 4. cikkében előírt
Javasolt a hordók biztonságos tárolása, kupakkal történő lezárása,
vevői nyilatkozattal kapcsolatos
plombák alkalmazása és az anyagkezeléshez a gyártási dokumentáció
kötelezettségek, az 5. cikkében előírt
kiegészítése. A nyilvántartott tára tömege a szállító és a bevétel oldalon dokumentációs kötelezettségek be nem
tartatása.
egy esetben eltért.
3.) A vevői nyilatkozat kiállításával és továbbításával kapcsolatos
ügymenet módosítása, pontosítása vált szükségessé. Az ellenőrző
hatóság lehetőségként többszöri vevői nyilatkozat alkalmazására és
ennek feltételeire hívta fel a forgalmazó figyelmét.
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Az ellenőrzés tárgya

Utazási vállalkozók 2016. évre
érvényes vagyoni
biztosítékának témavizsgálata

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Az ellenőrzés kitért a 2016. évre érvényes vagyoni biztosíték
megfelelésére; a kereskedelmi hatóság felé bejelentett, a számviteli
törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel összegeknek az
irányadó és lezárt üzleti évek főkönyveivel való összevezethetőségére,
alátámaszthatóságára; az előlegállomány alakulására, valamint az
évközi vagyonibiztosíték-emelés jogszerűségére, határidőre történő
teljesülésére.
12 (4 db
Az ellenőrzött utazási vállalkozó a
Az I. negyedévben indult ellenőrzések közül 4 db van folyamatban,
ellenőrzés még
vagyoni biztosítékkal kapcsolatos
melyek közül egy esetben a kereskedelmi hatóságnak intézkednie
folyamatban)
kötelezettségét megszegte.
kellett a 2016. évre érvényes vagyoni biztosíték megemeltetése
kapcsán. A jogszerű állapot helyreállítása még nem történt meg, így az
ellenőrzés lezárásaként alkalmazandó jogkövetkezmény sem
határozható meg.
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Az ellenőrzés tárgya

Utazási vállalkozók 2015. 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)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

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 2015. év
tekintetében, hogy az érintett vállalkozások eleget tettek-e, illetve
határidőre tettek-e eleget a vagyoni biztosíték emelésére vonatkozó
12 (4 db
kötelezettségüknek abban az esetben, ha a vonatkozó vagyoni biztosíték
ellenőrzés még
alapjául szolgáló összegnél 10 %-nál nagyobb mértékben nőtt a
folyamatban)
tényleges árbevételük az adott év folyamán.
Az I. negyedévben indított ellenőrzések közül egy esetben igazolható
az, hogy az utazási vállalkozó nem tett eleget a vagyoni biztosíték
emelésével összefüggő kötelezettségének, azaz a 2015. évben figyelemmel az irányadó szabályozási környezet előírásaira alulbiztosított volt.
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Megállapított jogsértések típusai

Az utazási vállalkozó nem tett eleget a
R. 8. § (9) bekezdése szerinti
kötelezettségének, nem igazította
hozzá vagyoni biztosítékát a vonatkozó
évben realizált nettó árbevételéhez.

Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Az I. negyedévben lezárt 13 db ellenőrzésből 3 esetben került
megállapításra jogsértés . Az érintett szolgáltatók számára a
tevékenység további folytatása megtiltásra került, az utazásszervezői
tevékenységtől a vállalkozók 1 évre el lettek tiltva és valamennyi
esetben pénzbírság megfizetésére kötelezte őket a kereskedelmi
hatóság.

Jogosulatlanul folytatott
utazásszervezői tevékenység
ellenőrzése

14 (4 db, a
megelőző év IV.
negyed-évéről
áthú-zódó, 1 db
ellenőrzés még
folyamatban )

A lezárt ellenőrzések kapcsán a jogsértő megállapításokhoz kapcsolódó
eljárásokon felül további 5 esetben indult és került lezárásra hatósági
eljárás. Ezek az eljárások jogsértést nem tártak fel, a hatóság
rendelkezésére álló információk és adatok alapján az eljárás alá vont
szolgáltatók üzletszerű gazdasági tevékenység keretében nem végeztek
utazásszervezői tevékenységet. Egy esetben a vizsgálat azt igazolta,
hogy a tényleges utazásszervezést egy jogosultsággal rendelkező
szolgáltató végzi.
4 db olyan bejelentést is vizsgált a vonatkozó időszakban a
kereskedelmi hatóság, melyek megalapozottságát az ellenőrzések nem
igazolták (a bejelentett tevékenység nem volt utazásszervezés,
üzletszerű szolgáltatásnyújtás nem volt igazolt stb.), így a hatóság a
bejelentett tevékenységek vizsgálatát követően még eljárás megindítása
keretében történő tényállás tisztázását sem tartotta indokoltnak a
jelzések kapcsán.
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A kereskedelmi hatóság 3 esetben tárta
fel azt a jogsértő helyzetet, miszerint a
vizsgált szolgáltató a kereskedelmi
hatóság felé tett bejelentés nélkül,
annak hiányában végzett a
kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény hatálya alá tartozó és
a 6/F. § (1) bekezdése szerint
bejelentés-köteles utazásszervezői
tevékenységet.

Az ellenőrzés tárgya

Lovas szolgáltatók
nyilvántartásba vételéhez
kapcsolódó ellenőrzés

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

17

Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy a lovas szolgáltató a
szolgáltatási tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételekkel
rendelkezik-e, telephelye ténylegesen megfelel-e a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a szolgáltatásba bevont,
lóútlevéllel és alkalmassági vizsgával rendelkező lovak a telephelyen
rendelkezésre állnak, tartásuk megfelel a rendelet előírásainak.
Az I. negyedévben megkezdett és lezárt, helyszíni szemlével
egybekötött hatósági ellenőrzések valamennyi vizsgált szolgáltató
kapcsán azt állapították meg, hogy a tevékenység folytatására előírt
jogszabályi feltételekkel a lovas szolgáltatók rendelkeznek, telephelyük
megfelel az irányadó szabályozásban foglaltaknak. Egy ellenőrzött
szolgáltató kapcsán a szemle azt tárta fel, hogy a szolgáltatásba bevont
lovak egyike nem éri el a 4 éves kort, ezért a kereskedelmi hatóság a
szolgáltatásba történő bevonáshoz nem járult hozzá, a nyilvántartásba
vételt e tekintetben elutasította.
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Megállapított jogsértések típusai

A lovas szolgáltató a tevékenység
folytatására előírt valamely (a
telephelyen tartott és a szolgáltatásba
bevonásra kerülő lovak
vonatkozásában meghatározott)
feltétellel nem, ill. nem megfelelően
rendelkezik.

