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Megállapított jogsértések típusai

A lefolytatott helyszíni hatósági ellenőrzés
során a Hatóság a vonatkozó dokumentációkat
rendben találta, a jogszabályban előírt
feltételek teljesültek, nem talált jogellenes
kiszállításokat. A Hatóság tájékoztatta a
vállalatot a vonatkozó uniós és hazai jog
változásairól, fejleményeiről.

Az ellenőrzési programban 9 ellenőrzés
szerepelt. Egy nem tervezett ellenőrzést
A HM EI zrt-nél lefolytatott helyszíni hatósági
tartottunk (Def-Tech Kft.). Az ellenőrzött
ellenőrzés jelentős hiányosságokat tárt fel,
eredeti dokumentumok bizonyítják, hogy az
amelyre az ellenőrzési jegyzőkönyvben és
kötelező végzésben is felhívtuk az ügyfél
engedélykérelemben adott nyilatkozatok
megfelelnek a valóságnak. Az engedélyes
figyelmét. Az ügyfél a hiányosságokat a
képviselője nyilatkozott, hogy a törvényben megadott határidőn belül pótolta. A Def-Tech Kftmeghatározott, az engedély visszavonását
nél soron kíül megtartott ellenőrzésen az ügyfél
nem jelent meg. Ezt dokumentáltuk, az ügyfélnek
indokló okok egyike sem áll fenn.
Konzultációval és a telephely bejárásával
kötelező végzést küldünk. Éves Ellenőrzési
meggyőződtünk arról, hogy kizárólag az
programon kívüli ellenőrzést hajtottunk végre az
engedélyük keretein belül végeznek hadiipari
AH kezdeményezésére a Solar Kft-nél.
tevékenységet.
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Az engedélyesek tevékenységüket a bemutatott
papírok és elmondásaik alapján jogszerűen
látják el. A lejárt, kihasznált forgalmi
engedélyek másolati példányait visszaküldik,
a forgalmi jelentés időben érkezik Hatóságunk
A helyszíni ellenőrzések során 5 kizárólag
részére. A vonatkozó Korm. rendeletben
Tranzit külkereskedelmi tevékenységgel
foglaltakat a vállalkozások betartják, a
rendelkező céget ellenőríztünk. Éves Ellenőrzési
vállalkozások vezetői tájékoztatást adnak
programon kívüli ellenőrzést hajtottunk végre az
cégük működéséről, várható ügyleteikről,
AH kezdeményezésére a Solar Kft-nél.
esetleges problémáikról. A vállalkozások
képviselői tájékoztatást kapnak egyedi
ügyekkel, engedély hosszabbítással,
módosítással kapcsolatban.
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