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Az ellenőrzés tárgya

Kettős felhasználású termékek
külkereskedelmi forgalmával kapcsolatos
ügyletek ellenőrzése

hadiipari tevékenységi engedélyesek helyszíni
hatósági ellenőrzése

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések
típusai

1

Egy globális engedéllyel rendelkező cégeket ellenőrizünk. Az
ellenőrzés célja a 13/2011. (II.22.) Korm. Rendeletben és a
428/2009EK rendeletben foglalt szabályok betartásának
vizsgálata, adminisztrációs kötelezettségek teljesítése. A
cégek tevékenységét rendben találtuk.

Jogsértés nem került
megállapításra.

Az ellenőrzött eredeti dokumentumok bizonyítják, hogy az
engedélykérelemben adott nyilatkozatok megfelelnek a
valóságnak. Az engedélyes képviselője nyilatkozott, hogy a
törvényben meghatározott, az engedély visszavonását
indokló okok egyike sem áll fenn. Konzultációval és a
telephely bejárásával meggyőződtünk arról, hogy kizárólag az
engedélyük keretein belül végeznek hadiipari tevékenységet.

A Maxam Magyaország Kft-nél
tulajdonos vváltozás történt,
új engedélyezési eljárás
lefolytatására szólítottuk fel; A
Szerdahelyi Kft, a HM Currus
Zrt. ellenőrzésekor
változásbejelentési
hiányosságokat állapítottunk
meg, az ügyfelek az előírt
határidőn belül pótolták a
hiányzó dokumentumokat.
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Az ellenőrzés tárgya

haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi
engedélyesek helyszíni hatósági ellenőrzése

Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény hatálya alát
tartozó tevékenységgel kapcsolatos
ellnőrzések

Az ellenőrzések
száma (db)

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések
típusai

9

Az engedélyesek tevékenységüket a bemutatott
dokumentumok és elmondásaik alapján jogszerűen látják el.
A vonatkozó Korm. rendeletben foglaltakat a vállalkozások
betartják, a vállalkozások vezetői tájékoztatást adnak cégük
működéséről, várható ügyleteikről, esetleges problémáikról.
A vállalkozások képviselői tájékoztatást kapnak egyedi
ügyekkel, engedély hosszabbítással, módosítással
kapcsolatban.
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Az ellenőrzött cégeket a a negyedéves programban
meghatározottak alapján, a 212/1998. (XII.24.)Korm rendelet
szerint tett nyilakozatának kapcsán ellenőriztük. Az
Jogsértés nem került
ellenőrzés megállapította, hogy a nyilatkozatok megfelelnek
megállapításra, de egy
a valóságnak, a kapcsolódó nyilvántartást a cégek a
adminisztrációs hiányosságra
jogszabályban előírtak szerint vezetik. A Hatóság
felhívtuk az érintett cég
tájékozódott a jövőbeni, esetlegesen a Korm. r. hatálya alá
figyelmét.
tartozó tevékenységekről, továbbá a cégek részéről felmerlő
kérdésekben tájékoztatást nyújtott.
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