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HATÁROZAT  KIVONATA  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és 

Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály (továbbiakban: 

Felügyelet) az 1996. évi XLVIII. tv. (továbbiakban Krt.) 6.§ 6) c) pontjában előírt kötelezettségének eleget 

téve az alábbi határozat-kivonatot teszi közzé: 

 

Eljáró hatóság megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala 

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési 

Főosztály, Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály 

(továbbiakban: Felügyelet) 

 

Határozat száma és tárgya:  BP/1502/01100-032/2020. 

Áti Depo Közraktározási Zrt.-nél végzett általános ellenőrzést lezáró 

határozat 

  

A határozattal kötelezett  

neve és székhelye:   Áti Depo Közraktározási Zrt.  

1136 Budapest, Pannónia u. 11.  

 

Jogszabályi rendelkezések megjelölése: 

 

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként 

történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. 

(XI. 29.) Kormányrendelet 10. §-a alapján a Kormányhivatal látja el a közraktározás-felügyeletet. A Krt. 9. 

§ (1) bekezdése szerint a közraktári piac ellenőrzését a Felügyelet látja el. Feladata e körben a piac 

szabályozása és a közbizalom érdekében a közraktári tevékenység engedélyezése, s a közraktár – e 

törvényben és a rá vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt – kötelezettségei betartásának folyamatos 

ellenőrzése. A Krt. 9. § (3) bekezdése szerint a felügyelet évente ellenőrzi a közraktári tevékenység 

törvényben előírt feltételeinek meglétét, a közraktározás és – az MNB-vel együttműködve – a 

kölcsönnyújtás gyakorlatát (általános ellenőrzés).  
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A határozat rendelkező részének kivonata:  

 

A Felügyelet a vizsgálatot intézkedés nélkül lezárja. 

 

A határozat indokolásának kivonata: 

 

A Felügyelet … 2020. augusztus 10 – szeptember 11. napja között a Közraktárnál éves általános 

ellenőrzést folytatatott le. Az ellenőrzés a 2019. II. félév, illetve 2020. évnek a vizsgálat megkezdéséig 

eltelt időszakára terjedt ki.  

 

A vizsgálat eredeti dokumentumok bekérésével, illetve a Közraktár székhelyén folytatott helyszíni 

ellenőrzéssel történt.  

 

… 

 

A vizsgálat célja az volt, hogy átfogóan ellenőrizze, hogy a Közraktár szabályozottsága megfelel-e a 

törvényi előírásoknak és a Felügyelet határozatainak.  

 

… 
 

A vizsgálat megállapításairól készült jelentést a Felügyelet a Krt. 9. § (5) bekezdése szerint 

észrevételezés végett 2020. szeptember 9-én megküldte a Közraktárnak. A Közraktár a rendelkezésére 

álló 15 napon belül írásban jelezte a Felügyelet felé, hogy a vizsgálati jelentéssel kapcsolatosan nincs 

észrevétele.  

 

A vizsgálat során a Felügyelet a vizsgálat alá vont időszakban a dokumentációkat áttekintette és 

szabálytalanságot nem tárt fel, a közraktári tevékenység biztonságos működéséhez szükséges 

feltételeket a Közraktárnál teljes körűen biztosítottnak találta, így a vizsgálatot intézkedés nélkül lezárja. 

  

….  

 

A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján mellőztem. 

 

Jelen döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a Közraktárral való közléssel válik véglegessé. 

 

A fenti határozat 2020. szeptember 11–én jogerőre emelkedett.  

 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

 

Dr. Sára Botond 

kormánymegbízott 

megbízásából 

 

 

 

 

    Békési Tamás 

     osztályvezető   
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