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Az ellenőrzés tárgya

hadiipari tevékenységi engedélyesek helyszíni
hatósági ellenőrzése

Az ellenőrzések
száma (db)
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Az ellenőrzések eredményének összefoglaló
értékelése

Megállapított jogsértések típusai

Az engedélyesek tevékenységüket a bemutatott
dokumentumok alapján jogszerűen látják el. Az
ellenőrzések és az esetleges telephely-bejárások
során nem tapasztaltuk, hogy az ügyfelek
túlterjeszkedtek volna az engedély keretein. A
4 esetben (TeGe Elekronik Kft.,
vonatkozó törvényben és korm. rendeletben
Innpwear-Tex Kft., Dráva Hunor
foglaltakat a vállalkozások betartják. A
Bt., Meglepetés Bt.) adatváltozási,
vállalkozások vezetői tájékoztatást adnak cégük
az MFT Kft. esetében pedig
működéséről, tevékenységükről, kapcsolataikról,
nyilvántartási kötelezettség
esetleges problémáikról. A vállalkozások
teljesítésére hívtuk fel a figyelmet.
képviselői tájékoztatást kapnak engedély
hosszabbítással, módosítással kapcsolatban,
valamint ismertettük velük a Hivatal
ügyintézésében rendelkezésre álló a VPOS
bankkártyás fizetés lehetőséget.

haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi
engedélyesek helyszíni hatósági ellenőrzése

A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény hatálya alá
tartozó tevékenységgel kapcsolatos
ellenőrzések

Kettős felhasználású termékek
külkereskedelmi forgalmával kapcsolatos
ügyletek ellenőrzése

7

Az engedélyesek tevékenységüket a bemutatott
dokumentumok és elmondásaik alapján
jogszerűen látják el. A vonatkozó Korm.
rendeletben foglaltakat a vállalkozások betartják,
Haltech Kft. esetében a Belső
a vállalkozások vezetői tájékoztatást adnak cégük
Megfelelési Program 8 napon
működéséről, várható ügyleteikről, esetleges
belüli aktualizálására szólítottuk
problémáikról. A vállalkozások képviselői
fel a vállalkozás képviselőjét, mely
tájékoztatást kapnak egyedi ügyekkel, engedély
kérésnek határidőre eleget tett.
hosszabbítással, módosítással kapcsolatban,
valamint a VPOS bankkártyás fizetés lehetőségét
propagáljuk.
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Az érintett cég a jogszabályi előírásoknak
megfelelően teljesíti a vonatkozó bejelentési
kötelezettségeit (bemutatott dokumentumok és
szóbeli tájékoztatás alapján). A cég tájékoztatott
tevékenységének hátteréről, a várható esetleges
változásokról. A Hatóság tájékoztatott a
Vegyifegyver Tilalmi Szervezet ellenőrzési
gyakorlatának aktuális változásairól.
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Az engedélyes tájékotatta a hatóságot az elmúlt
időszakban folytatott tevékenységéről. A hatóság
megvizsgálta az engedélyes nyilvántartását,
tájékoztatta a várható változásokról. A cég
együttműködő volt, a kért iratokat bemutatta. A
cég minden kérdésére választ kaptott.

A Hatóság hiányosságokat nem
tapasztalt.

A Hatóság hiányosságokat nem
tapasztalt.

