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Hadiipari tevékenységi engedélyesek helyszíni hatósági ellenőrzése

Haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedélyesek helyszíni
hatósági ellenőrzése

A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény hatálya alá tartozó tevékenységgel
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Kettős felhasználású termékek
kapcsolatos ügyletek ellenőrzése
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külkereskedelmi

Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Megállapított jogsértések típusai
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Az engedélyesek tevékenységüket a bemutatott dokumentumok és elmondásaik alapján
jogszerűen látják el. A vonatkozó törvény és Korm. rendeletben foglaltakat a vállalkozások
betartják. A vállalkozások vezetői tájékoztatást adnak cégük működéséről, esetleges
problémáikról. A vállalkozások tájékoztatást kapnak egyedi ügyekkel, engedély
hosszabbítással, módosítással kapcsolatban, valamint a VPOS bankkártyás fizetés
lehetőségét ismertettük.

2 esetben hívtuk fel vállalkozás vezetőjét
adatváltozási (számlevezető bank) kötelezettség
betartására; 2 ügyfél esetében az engedély nem fedte
le teljes mértékben a tevékenységhez szükséges
TEÁOR kódokat; 1 esetben figyelmeztettük az
ügyfelet, hogy tulajdonos-változás esetén új
tevékenységi
engedélyezési
eljárást
kell
kezdeményeznie; 2 ügyfél figyelmét felhívtuk arra,
hogy a cégkivonat, vagy a NAV tevékenységi köröket
tartalmazó adatbázisa nem tartalmazza az
engedélyben feltüntetett TEÁOR kódot, és az ügyfél
kötelezettséget vállalt ezen hiányosságok soron kívüli
pótlására.
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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, valamint a VPOS bankkártyás
fizetés és az elektronikus ügyintézés lehetőségét propagáljuk.

2 ügyfél esetében a negyedéves adatszolgáltatási
kötelezettség elmulasztása miatt 8 napon belüli
határidővel történő pótlásra szólítottuk fel a társaság
képviselőjét, 2 ügyfél esetében a negyedéves
adatszolgáltatás korrekciós lapja az ellenőrök részére
a helyszínen nyomtatott formában átadásra került.
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Az érintett cégek a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítik a vonatkozó bejelentési
kötelezettségeiket (bemutatott dokumentumok és szóbeli tájékoztatás alapján). Az
ellenőrzött cégek tájékoztatattak tevékenységük hátteréről, a várható esetleges A Hatóság hiányosságokat nem tapasztalt.
változásokról. A Hatóság tájékoztatott a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet ellenőrzési
gyakorlatának aktuális változásairól.
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Az érintett cégek a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítik a vonatkozó bejelentési
kötelezettségeiket (bemutatott dokumentumok és szóbeli tájékoztatás alapján). Az
A Hatóság hiányosságokat nem tapasztalt.
ellenőrzött cégek tájékoztatattak tevékenységük hátteréről, a várható esetleges
változásokról. A Hatóság tájékoztatott a 428/2009/EK rendelet várható változásairól.
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Az érintett cégek a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítik a vonatkozó bejelentési
kötelezettségeiket (bemutatott dokumentumok és szóbeli tájékoztatás alapján). Az
A Hatóság hiányosságokat nem tapasztalt.
ellenőrzött cégek tájékoztatattak tevékenységük hátteréről, a várható esetleges
változásokról.
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