A Kereskedelmi Hatóság 2016. II. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya

Utazási vállalkozók 2016.
évre érvényes vagyoni
biztosítékának
témavizsgálata

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

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
49 db (4 db az I. való összevezethetőségére, alátámaszthatóságára; az előlegállomány alakulására; valamint az évközi vagyonibiztosíték-emelés
negyedévről
jogszerűségére, határidőre történő teljesülésére.
áthúzódó és II.
Az I. negyedévben indult ellenőrzések mindegyike lezárásra került a II. negyedévben. A II. negyedévben indult ellenőrzés
negyedévben lezárt közül 2 db vizsgálat még folyamatban van. A lezárt ellenőrzések vonatkozásában három esetben kellett a 2016. évi vagyoni
ellenőrzés, 2 db
biztosíték megemeltetése érdekében a kereskedelmi hatóságnak intézkednie. Az érintett utazási vállalkozók a biztosítékukat
ellenőrzés még
megemelték az irányadó árbevételi összeg figyelembevételével, ezáltal a jogszerű állapotok helyreállításra kerültek.
folyamatban)

Utazási vállalkozók 2015.
43 db (4 db az I.
évi vagyoni biztosítékának
negyedévről
megfelelelésével
áthúzódó és II.
kapcsolatos célellenőrzés, a
213/1996. (XII.23.) Korm. negyedévben lezárt
ellenőrzés, 2 db
rend. 8. § (9) bekezdése
ellenőrzés még
szerinti jogszabályi
folyamatban)
kötelezettség megtartása
vonatkozásában

Megállapított jogsértések típusai

• Az ellenőrzött utazási vállalkozó a vagyoni
biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét
megszegte, vagyoni biztosítékát 2016. évre
nem a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
8. § (4) bekezdésére figyelemmel irányadó
árbevétel alapján igazolta.

A kereskedelmi hatóság az ellenőrzései
során 4 utazási vállalkozó vonatkozásában
tárta fel a 213/1996. (XII.23.) Korm.
rendelet (továbbiakban: R.) 8. § (9)
Az ellenőrzés alá vont utazási vállalkozások vonatkozásában a kereskedelmi hatóság az utazásszervező és -közvetítő
bekezdése szerinti - vagyoni biztosíték
tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése szerinti azon kötelezettség teljesülését vizsgálta emelésével kapcsolatos - kötelezettség
2015. év tekintetében, hogy az érintett vállalkozások eleget tettek-e, illetve határidőre tettek-e eleget a vagyoni biztosíték
megsértését az alábbiakra figyelemmel:
emelésére vonatkozó kötelezettségüknek abban az esetben, ha a vonatkozó vagyoni biztosíték alapjául szolgáló összegnél 10 • Az utazási vállalkozó nem tett eleget a R.
%-nál nagyobb mértékben nőtt a tényleges árbevételük az adott év folyamán.
8. § (9) bekezdése szerinti
Az II. negyedévben lezárt ellenőrzések közül négy esetben volt igazolható az, hogy az utazási vállalkozó nem tett eleget a kötelezettségének, nem igazította hozzá
vagyoni biztosíték emelésével összefüggő kötelezettségének, azaz a 2015. évben - figyelemmel az irányadó szabályozási
vagyoni biztosítékát a vonatkozó évben
környezet előírásaira - alulbiztosított volt.
realizált nettó árbevételéhez.
• Az egyik érintett utazási vállalkozónál a R.
8. § (4), (7) és (8) bekezdéseinek megsértése
is igazolt volt.

Közreműködökkel történő
elszámolás ellenőrzése a
2016. évi utazásszervezői
tevékenységhez
kapcsolódóan

Utazási vállalkozók 2016.
május 31-i
adatszolgáltatási és
igazolási kötelezettségének
célellenőrzése a 213/1996.
(XII.23.) Korm. rend. 8. §
(6) és (7) bekezdései
szerinti jogszabályi
kötelezettség megtartása
vonatkozásában

23 db

622 db

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az utazási vállalkozó a vizsgált időszakban eleget tett-e, illetve miként tesz eleget
az utazásszervezői tevékenységéhez kapcsolódóan igénybe vett külföldi és hazai közreműködőkkel történő elszámolási
kötelezettségének. A vizsgálat szempontrendszere tehát arra irányul, hogy az utazási vállalkozó által kínált utak pénzügyileg
rendezettek-e. Az ellenőrzések minden esetben az utazásszervezői tevékenységhez charter repülőgépjáratot igénybe vevő,
illetve garantált szerződéseket kötő utazási vállalkozókra irányultak.
A II. negyedévben indított 23 db tárgybeli ellenőrzés közül valamennyi vizsgálat lezárásra került. A vizsgált charter
szerződések, illetve garantált szerződések (jellemzően lekötött szálláskontingensek) kapcsán esedékes fizetési
kötelezettségeiknek a vizsgált vállalkozások az ellenőrzések időpontjáig maradéktalanul eleget tettek. Az utazási vállalkozók
az ellenőrzés során vizsgált, már lezárt, illetve induló utazásaikhoz kapcsolódóan is minden esetben eleget tettek a
közreműködőikkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeiknek. Az ellenőrzés időpontjában valamennyi vizsgált esetben az volt
látható, hogy utasaik el- és hazautaztatását rendben képesek biztosítani.

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az utazási vállalkozó eleget tett-e, illetve határidőre tett-e eleget 2015. évi, a
számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevételének bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, annak
ellenőrzése, hogy a 2016. évi vagyoni biztosítékát - szükség szerint - megemelte-e, továbbá az emelés mértéke megfelel-e az
irányadó jogszabályi előírásoknak.
Az adatszolgáltatásokhoz kapcsolódóan 50 szolgáltató vonatkozásában történt intézkedés a 2016. évi vagyoni biztosíték
megemelése kapcsán.
A kötelezettségüket nem, illetve nem megfelelően teljesítő vállalkozások vonatkozásában 5 esetben zárt le hatósági eljárást a
kereskedelmi hatóság. A jogsértések kapcsán 2 esetben került sor bírság kiszabására, 3 esetben pedig a hatóság törölte az
érintett vállalkozásokat a hatósági nyilvántartásából (jelen beszámoló készítésének időpontjában a döntések egyik esetben
sem jogerősek).

-

A vizsgált vállalkozók vonatkozásában a
jogsértések az alábbiakban foglalhatóak
össze:
• Az utazási vállalkozó a 213/1996. (XII.23.)
Korm. rendelet 8. §. (7) bekezdése szerinti
kötelezettségét nem teljesítette.
• A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 11.
§ (1) bekezdés b) ponta szerinti, vagyoni
biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség
megszegése.

A II. negyedévben lezárt 16 db ellenőrzésből 4 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

Lovas szolgáltatók
nyilvántartásba vételéhez
kapcsolódó ellenőrzés

23 db (1 db az I.
negyedévről
áthúzódó, 7 db
ellenőrzés még
folyamatban )

15 db

A lezárt ellenőrzések kapcsán a jogsértő megállapításokhoz kapcsolódó eljárásokon felül további 4 esetben indult és került
lezárásra hatósági eljárás. Ezek az érintett 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. A 16 db lezárt ellenőrzésből 5 esetben igazolódott be az, hogy a tényleges utazásszervezői tevékenységet egy
regisztrált, jogosultsággal rendelkező utazási vállalkozó nyújtja.
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.
Egy vizsgált eset kapcsán az igazolódott be, hogy egy más EGT-államban letelepedett, ott jogszerűen működő utazási
vállalkozó nyújtott határon átnyúlás keretében utazásszervezést a vonatkozó bejelentés megtétele nélkül. A kapcsolódó
ellenőrzés lefolytatása érdekében a letelepedés helye szerinti állam illetékes hatósága megkeresésre került.

A kereskedelmi hatóság 4 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 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.
A II. 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. Egyes esetekben az ellenőrzések feltártak ugyan
apróbb hiányosságokat (pl. lóútlevelek hiánya, figyelmeztető felirat kihelyezésének elmulasztása, oltási igazolások hiánya), de
azok vagy már a helyszíni szemle során, vagy azt követően pótlásra és igazolásra kerültek.

8 db

A 273/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 4. cikkében előírt vevői
nyilatkozattal kapcsolatos kötelezettségek,
az 5. cikkében előírt dokumentációs
kötelezettségek nem pontos teljesítése. (A
273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet III. számú mellékletében szereplő
Főbb megállapítások:
egyszeri ügyletekre vonatkozó
Több esetben a vevői nyilatkozat kiállításával és továbbításával kapcsolatos ügymenet módosítása, pontosítása vált
nyilatkozatminta szerint kiállított vevői
szükségessé. Az ellenőrző hatóság lehetőségként többszöri vevői nyilatkozat alkalmazására és ennek feltételeire hívta fel a
nyilatkozatok eredeti példánya tekinthető a
forgalmazók figyelmét. Néhány esetben előfordult, hogy a korábbi jogszabályban szereplő vevői nyilatkozat nyomtatvány
273/2004/EK európai és parlamenti rendelet
mintát állították ki, illetve többszöri alkalomra szóló vevői nyilatkozatot adtak 1. kategóriába tartozó kábítószer-prekurzorra. 14. cikkében meghatározottak szerint
1 alkalommal a mennyiség nem volt feltüntetve, téves anyagnév került feltüntetésre.
teljesítettnek.)

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

3

A Felügyelet a közraktárak gyakorlatában a
A témavizsgálat célja az volt, hogy a Közraktározás-felügyelet megismerje a közraktárak és a hitelintézetek közötti
letéti könyv vezetésével kapcsolatban
kapcsolatot, annak feltételeit és gyakorlatát, valamint a felek közötti esetleges megállapodások tartalmát. A Felügyelet
néhány adminisztratív pontatlanságot tárt
ellenőrizte továbbá, hogy a közraktárak a forgatmányosok bejelentéseinek megfelelően vezetik-e a letéti könyvet. A
fel, amelyek kiküszöbölésére kötelezéseket
témavizsgálat kiterjedt a bevont közraktári jegyek hátiratának szúrópróbaszerű ellenőrzésére is, amelynek során a Felügyelet tett. A hitelintézetek által hiányosan kitöltött
arra törekedett, hogy minél szélesebb körben megismerje a közraktárral kapcsolatban álló hitelintézetek vonatkozásában a
hátiratok esetében a Krt. 26. § (6a)
hátiratok kezelésének gyakorlatát.
bekezdésében és a 27. § (1) – (2)
bekezdésében foglaltak nem teljesültek.

Közraktárak éves általános
ellenőrzése

1

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

Az éves ellenőrzési tervben szereplő 1., és 2. kategóriájú kábítószer-prekurzorok forgalmazásával, behozatalával,
felhasználásával kapcsolatos helyszíni hatósági ellenőrzésekre került sor. A hatóság a kábítószer-prekurzorokról vezetett
nyilvántartást, dokumentációt, vevői nyilatkozatokat vizsgálta.
5 db helyszíni ellenőrzésre került sor, melyek mind tervezett, szabályszerűségi ellenőrzések voltak, továbbá a 3 db ellenőrzött
módon történő megsemmisítés/égetés közül kettőn vett részt a hatóság.

Az ellenőrzés folyamatban van.

