Fémrovat

Már nem jó biznisz a fémlopás

Fémkereskedelmi ellenőrzések száma

Fémkereskedelmi jogsértések száma

A fémlopások visszaszorítását és az illegális fémkereskedelem felszámolását célzó szabályozás lassan négy éve bizonyítja létjogosultságát és eredményességét. A Nemzetgazdasági
Minisztérium 2016 novemberében kiadott közleménye szerint a fémlopásokból eredő
károk értéke, illetve a vasútvonalakon a fém- és kábellopások száma jelentősen visszaesett.
A közlemény szerint a szabályozásnak köszönhetően kevesebb, mint tizedére sikerült vis�szaszorítani az olyan típusú bűncselekményeket, amelyek veszélyeztetik a vasúti közlekedés
biztonságát, fennakadásokat, késéseket, valamint jelentős anyagi károkat okoznak.
dr. Varga Katalin

pénzügyőr őrnagy, osztályvezető, NAV Központi Hivatala, Rendészeti Főosztály

M

eggyőződésem, hogy a Fémtv. sikere
elsősorban az előzetes bejelentés jogintézményében keresendő, ami nagymértékben hozzájárul a fémlopásokból eredő
anyagok
leadásának
megakadályozásához.
Bízom benne, hogy a jó szabályozás mellett a
fémkereskedelmi hatóság munkájának is köszönhető, hogy az „új” Fémtv. az eltelt időszak alatt
érzékelhető eredménnyel járt. Az évek során
számos intézkedést tettünk a Fémtv.-ben foglalt
célok elérése érdekében, többek között a célzott
és hatékony kiválasztást segítik a FER-be épített
kockázati profilok és az időszakos kockázatelemzések is. Az ellenőrzések megfelelő és célirányos kiválasztását támasztja alá a hatékonysági
mutató (40%→47%), ami az ellenőrzési számok
csökkenése mellett folyamatosan emelkedik. A
fémkereskedelmi ellenőrzések kereszttüzében
elsődlegesen a fémlopások és az illegális fémkereskedelem felszámolása áll.
A korábbi szabályozás alapján szinte lehetetlen küldetésnek számított az illegális telephelyek
felderítése. A fémkereskedelmi hatóság számára
kiemelkedő eredményként könyvelhető el, hogy
ezek száma megtöbbszöröződött, ami elsősorban az „új” szabályozás által teremtett valós és
kézzelfogható hatósági eszközöknek köszönhető.
Bár az eltelt évek eredményei azt mutatják, hogy
a Fémtv. szigora meghozta a kitűzött célt, fémkereskedelmi hatóságként már most is
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delkezések, amelyek bezárása, illetve feloldása
elengedhetetlen. Az ennek érdekében kidolgozott jogszabály-módosító javaslatok főként az
alábbi témakörök köré csoportosulnak:
– pontosító jellegű javaslatok (pl.: gyártási hulladék, visszaigazolás érvényessége, figyelmeztetés, első alkalom tisztázása, szüneteltetés, készpénz-szolgáltatás);
– égetett kábelek leadásának rendezése;
– telephely fenntartása nélkül fémkereskedelmet
folytatók előzetes adatszolgáltatása;
–
közszolgáltatókra vonatkozó egységes szabályozás;

Art.-ből ismert üzletbezárásokhoz hasonlóan –
szüneteltetésre tett javaslatot.
A statisztikai adatokból megállapítható, hogy
az e tekintetben figyelembe veendő jogsértések
– a Fémtv. 11. § (2) bekezdés c) pontja, illetve a
11. § (7) bekezdése szerinti – száma minimális,
amiből egyenesen következik, hogy a fémkereskedők figyelme ezen szabályok betartása tekintetében prioritást élvez. Emellett az utóbbi években
jelentősen csökkent a nyilvántartás-vezetéssel és
az adatszolgáltatással összefüggésben megállapított jogsértések száma is. A toplista élén az
egyéb, mulasztásos jellegű jogsértések állnak.

Illegális fémkereskedelmi tevékenység

Előzetes bejelentések száma

folyamatos fémkereskedelmi hatósági és a társhatóságokkal/társszervekkel közös ellenőrzések
végrehajtása, országos akciók keretében a hatósági jelleg demonstratív eszközökkel történő
fenntartása. A Fémtv. 3,5 éve folyamatosan fennálló sikere a fentiekben említett több tényező
együttes eredménye, amelynek egyik lényeges
elemét jelentik álláspontom szerint a jogkövető fémkereskedők is. A Fémtv.-ben foglalt közös
célok elérése érdekében elengedhetetlen az
együttműködés és konstruktív hozzáállás. •

Több, mint 10 éve segítünk Partnereinknek,
sok közös sikert megélve.
A feladatok
megoldásában
segítünk Önnek is,
tegyen egy próbát!

– 4 éven belül 2. alkalom kérdéskör rendezése;
– kintlévőségek csökkentése érdekében tett javaslatok (50 %-os bírságösszeg első alkalommal, elkobzás eseteinek bővítése);
– tevékenységi biztosíték csökkentési eseteinek
bővítése;
– felismerésre alkalmas jellemzők;
– érzékeny FAJ kódok pontosítása.
A fémkereskedők számára különösen érzékeny pont a fémkereskedelmi engedély szankciós jelleggel történő visszavonása. E tekintetben
fontos hangsúlyozni, hogy a jogszabály-módosítás a tevékenység teljes felszámolása helyett – az

Az ellenőrzési számok vagy a felderítési mutatók elemzése helyett igazi elismerésül a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetek
adatai, valamint a pozitív kicsengésű sajtóhírek
szolgálnak. A közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó
szervezetek, illetőleg a rendőrség beszámolói is
egyértelműen azt támasztják alá, hogy a fémlopások, illetve az azok által okozott károk jelentősen
csökkentek. Fémkereskedelmi hatóságként kiemelt prioritás az eddig elért eredmények szinten tartása, a Fémtv. által kitűzött célok elérése, a
fémkereskedelmi ellenőrzések hatékonyságának
fenntartása, növelése. Ehhez elengedhetetlen a

Irattárat szeretne? Új munkahelyet kell
kialakítani? Régi eszközparkot cserélne?
Kibővült a termelés, így bővíteni kell az
öltözőhelyiséget?
 
irattároló, nagy teherbírású raktári
állványok
 
kül-és beltéri hulladékgyűjtők,
szelektív-szigetek, író-és étkezőasztalok, székek
 
kézi raklapemelők, áruelosztó rollerek, billenő tartályok
 
öltözőszekrények és -padok, több
rekeszes tárolószekrények
Ismerje meg teljes kínálatunkat!
Több,mint 10 ezer termék 7 felhasználási
területre ajánlva!
Kérje ingyenes katalógusunkat,
vagy látogassa meg web-áruházunkat a
www.kwesto.hu oldalon!

További kérdése van?
Forduljon hozzánk
bizalommal!

9024 Győr, Vasvári Pál u.1.
tel: (96)618-260
vagy (30)650-2417
fax: (96)618-260
eMail: kwesto@kwesto.hu
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