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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
általában 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.
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Az engedélyesek tevékenységüket a bemutatott
Az ellenőrzések során 1 ügyfél esetében a
dokumentumok és elmondásaik alapján
2016/III. negyedéves adatszolgáltatási
jogszerűen látják el. A vonatkozó törvény és
kötelezettségének elmulasztására hívtuk fel a
Korm. rendeletben foglaltakat a vállalkozások figyelmet, 2 ügyfél esetében a vámszervek felé
általában betartják. A vállalkozások vezetői
történő jelentési kötelezettség elmaradását
tájékoztatást adnak cégük működéséről,
állapítottuk meg, 1 ügyfél esetében tulajdonosi
esetleges problémáikról. A vállalkozások
körben történt változás bejelentése nem történt
tájékoztatást kapnak egyedi ügyekkel, engedély
meg Hatóságunk részére, és 1 ügyfél úgy
hosszabbítással, módosítással kapcsolatban, nyilatkozott, hogy haditechnikai külkereskedelmi
valamint a VPOS bankkártyás fizetés
tevékenységét nem folytatja, így a jkv. alapján
lehetőségét ismertettük.
tevékenységi engedélyét visszavontuk.
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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 változásokról. A Hatóság
tájékoztatott a 13/2011. (II.22.). Korm rendelet
várható változásairól.

1. oldal, összesen: 1

AZ ellenőrzések során 3 ügyfél nyilatkozott úgy,
hogy hadiipari tevékenységi engedélyét a
továbbiakban nem kívánja fenntartani. Ezeket az
engedélyeket visszavontuk. Egy ügyfél esetében
tulajdonosváltozás miatt új engedélyezési eljárás
kezdeményezésének kötelezettségére hívtuk fel a
figyelmet, 5 esetben írtunk elő utólagos
hiánypótlást (számlavezető bank módosulása,
hiányos TEÁOR kódok, nyilvántartásiadatszolgáltatási fegyelmezetlenség miatt.

A Hatóság kisebb hiányosságokat tapasztalt,
amelyet az ellenőrzött fél azóta kijavított,
pótlásként megküldött.

