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Tárgy: jelentés a 2015. I. félévi hatósági ellenőrzésekről
A Hatósági Főosztály Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztályának Igazgatási Csoportja által készített
ellenőrzési terv alapján a 2015. év I. félévében elvégzett ellenőrzésekről az alábbiakban
tájékoztatom:
A hatósági ellenőrzés eszközei a következők voltak:
- helyszíni ellenőrzés,
- a nyilvános cégadatok és az egyéni vállalkozói nyilvántartás adatainak összevetése a működési
engedélyekről és igazolásokról vezetett nyilvántartással,
- a bérleti szerződések ellenőrzése, ezzel kapcsolatban adatszolgáltatások, iratbemutatások, egyéb
tájékoztatások kérése.
Az ellenőrzések célja a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.
29.) számú Kormányrendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése volt.
Az ellenőrzés kezdő időpontja: 2015. január 19., a befejezésének időpontja: 2015. június 4.
Az ellenőrzések teljesítése az alábbiak szerint történt:
Ellenőrzés tárgya:
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Tervezett, teljes
ellenőrzés:

körű 60

Nem tervezett,
ellenőrzés:
Összes ellenőrzés:

egyéb 5
65

Az ellenőrzések eredménye a következő:
A tervezett, teljes körű ellenőrzés 60 üzletre vonatkozóan megvalósult. Az ellenőrzésen belül a
működő üzleteknél az elsődleges cél a működési engedély nélkül engedély-köteles termékeket
árusító kereskedők, illetve a már nem működő, de a nyilvántartásunkban aktívként szereplő üzletek
kiszűrése volt.
Az ellenőrzési tervtől eltérve március hónapban a Pólus Center helyett az Asia Centerben tartottunk
ellenőrzést, mert a január-február hónapban az Asia Centerben tartott ellenőrzések során
tapasztaltak szerint a kereskedők jelentős része elmulasztotta a működési engedély köteles
termékekre a működési engedélyt megkérni.
A tervezett ellenőrzés keretében ellenőrzött 60 üzletből 23 üzlet működése a jogszabályi
előírásoknak megfelelően történt. Működési engedély köteles termékeket forgalmaztak 20 üzletben
– Asia Centerben – engedély hiányában, itt a kereskedőket felszólítottuk a működési engedély
kérelem benyújtására, az eljárások többségében a döntés már megszületett. Az üzlet megszűnését és
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az erre irányuló bejelentés elmulasztását 11 + 2 (egyéb ellenőrzés keretében) esetben tapasztaltuk,
amely alapján a kereskedőket felszólítottuk (felszólítjuk) a tevékenység megszüntetésének
bejelentésére, illetve a működési engedélyek visszavonása folyamatban van. Az ellenőrzések során
5 esetben nem tudták a hitelesített vásárlók könyvét bemutatni, 4 esetben a korábbi bejelentéstől
eltérő bejelentés köteles termékeket forgalmaztak, illetve 1 esetben egyéb módosításra szólítottuk
fel az üzemeltetőt. A jegyzőkönyvekben történt felszólítást követően minden üzemeltető pótolta a
tapasztalt hiányosságot.
A tervezett ellenőrzéseken túl 5 alkalommal került sor helyszíni ellenőrzésre 3 ellenőrzés
adategyeztetés céljából történt, illetve további 2 üzlet megszűnését tapasztaltuk.
A nyilvántartásunkban található üzletek üzemeltetőinek ellenőrzését a nyilvános cégadatok és az
egyéni vállalkozói nyilvántartás összevetésével, és a bérleti szerződések aktualizálásával
folyamatosan végeztük. Kiemelten kezeltük a nyilvántartási program adatbázisának aktualizálása
érdekében az esetlegesen már megszűnt üzletek kiszűrését a bérleti szerződések frissítésével.
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