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Vital Enginer Otthoni Betegápoló Kft.    

részére 

2800 Tatabánya,   

Hegybíró út 9617.     

 

 

A Vital Enginer Otthoni Betegápoló Kft. (adószám: 25395530-1-11) által a Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó-és Vámigazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) 

részére 2020.07.13. napján előterjesztett kérelmében foglaltakat megvizsgáltam és ennek alapján a 

következő határozatot hozom. 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Vital Enginer Otthoni Betegápoló Kft. (adószáma: 25395530-1-11, székhelye:2800. Tatabánya, 

Hegybíró út 9617.) részére a Vaslap 2. nevű számítógépes program használatát a fémkereskedelmi 

engedélyes tevékenységhez kapcsolódó külön nyilvántartás vezetéséhez, valamint anyagkísérő 

okmány kiállításához a 8000. Székesfehérvár, Déli vasút utca 7., 8100/5 hrsz. alatti telephelyén, jelen 

határozat közlésének napjától  

engedélyezem. 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a nyilvántartás formai és tartalmi elemeit meghatározó 

jogszabály, vagy a program (a nyilvántartások) adattartalma programmódosítás következtében 

megváltozik, úgy jelen határozatom hatályát veszti. A megváltozott adattartalmat magába foglaló 

programot ismételten engedélyeztetni szükséges. 
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Felhívom továbbá a figyelmét, hogy a nyilvántartásban alkalmazandó felismerésre alkalmas 

jellemzők számát (kódját), valamint a vámtarifaszámokat a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 

443/2013. (XI.27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1., valamint a 10. melléklete 

tartalmazza. 

A jogorvoslatról való tájékoztatást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 81.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján mellőzöm.  

Határozatom a közlés napján végleges. 

 

I N D O K O L Á S 

Határozatom a fent említett jogszabályi helyen kívül a Korm. rendelet 5.§ (5) bekezdésében, a 10.§ 

(1) bekezdésében, a 19.§ (3) bekezdésében, a 27.§ (4) és (5) bekezdéseiben, valamint az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) 

bekezdésében, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 7.§ (1) 

és (2) bekezdéseiben, a 26.§ (1) bekezdésében, a 82. §-ban, illetve a 85.§-ban foglaltakon alapul. 

 

Igazgatóságom hatáskörének és illetékességének megállapítására a Korm.rendelet 1.§-ban, a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. § (9) bekezdés d) pontjában, a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII.29.) 

kormányrendelet 1. § (1) bekezdésében, 1. § (3) bekezdés a) pontjában, 2.§ (1) bekezdésében, a 12. 

§-ban, 16.§ (1) bekezdésében, valamint az 1. számú melléklet B) bekezdés 7. o) pontjában foglaltak 

az irányadók. 

 

 

Tatabánya, 2020. augusztus 05.  

              

dr. Ladosné Kelemen Éva 

igazgató 

(hatáskör gyakorlója) 

 

 

 

     Ugrics Attila 

     pénzügyőr őrnagy 

     osztályvezető 

     (kiadmányozó) 

 
 

Kapják: 

- Címzett 

- Irattár 
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