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HATÁROZAT  KIVONAT 

 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és 

Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály (továbbiakban: 

Felügyelet) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. tv. (továbbiakban Krt.) 6. § (6) bekezdésének 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 

 

 

Határozat száma és tárgya:  BP/1502/01185-031/2019. 

 ÁTI - DEPO Közraktározási Zrt.-nél  

 hivatalból lefolytatott 2018. évi általános ellenőrzés 

 

 

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.  
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(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. 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). 

 

 

A határozat rendelkező részének kivonata: 

 

A Felügyelet az ÁTI - DEPO Közraktározási Zrt.-nél (a továbbiakban: Közraktár) hivatalból lefolytatott 

2019. évi általános ellenőrzést intézkedés nélkül lezárja. 

 

 … 

 

A határozat indokolásának kivonata: 

 

 

A Felügyelet a Krt. 9. § rendelkezései alapján 2019. augusztus 5 - augusztus 30. napja között a 

Közraktárnál éves általános ellenőrzést folytatatott le. Az ellenőrzés a 2018. év II. félévre és a 2019. 

évnek a vizsgálat megkezdéséig eltelt időszakára terjedt ki. 

  

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

ellenőrzéssel történt. A cégjogi és vagyonjogi adatokkal, valamint a számvitellel kapcsolatos 

szabályzatok, utasítások tételes vizsgálatra kerületek.  

(…) 

  

A vizsgálat célja az volt, hogy a Felügyelet átfogóan ellenőrizze, hogy a Közraktár szabályozottsága 

megfelel-e a törvényi előírásoknak és a Felügyelet határozatainak. Napi gyakorlata során betartja-e a 

Krt. és a közraktár működésére vonatkozó, vagy tevékenységét érintő egyéb jogszabályok 

rendelkezéseit, valamint a Közraktár saját szabályzatában, utasításaiban foglaltakat.   

 

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

észrevételezés végett 2019. szeptember 26-án átadta a Közraktárnak. A Közraktár a jogszabályban 

előírt észrevételezési határidőn belül a vizsgálati jelentésre nem tett észrevételt. A Felügyelet az 

ellenőrzés során feltárt tények alapján hozta meg határozatát. 

 

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 határozat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 82. § 

(1) bekezdése értelmében a közléssel végleges. 

 

Hatáskörömet és illetékességemet a Krt. 9. § - a, továbbá 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 

állapítja meg. Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése határozza meg. 

 

A határozat a Krt. 9. §, 9/A § valamint Ákr. 80 § (1) bekezdésén, a 81. § (1) bekezdésén, a 99. § 

rendelkezésén, a 100. § (1) bekezdésén alapul. 
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A jogorvoslathoz való jogról és a jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára figyelemmel a 114. § (1) 

bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) 

pontja, a 12. § (1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdése, (2) bekezdés c) pontja és a (3) bekezdései a) 

pontja, a 37. § (1) bekezdése, a 39. § (1) bekezdése, és a 77. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

 

 

 

A fenti határozat 2019. október 18. napján véglegessé vált.  

 

 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 
 
 

Dr. György István 
kormánymegbízott 
megbízásából 

 

 

 

 

    Békési Tamás 

    osztályvezető 
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