TÁJÉKOZTATÓ
A NEM EGT-ORSZÁGOK VISZONYLATÁBAN KÖTÖTT
VÁLLALKOZÁSI IMPORT SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉRE
VONATKOZÓ ENGEDÉLYKÉRELMEK KITÖLTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS
SZABÁLYAIRÓL

Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt
átlépő kereskedelméről szóló 110/2004.(IV.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 6.
§-ának b) pontja értelmében, ha a magyarországi és valamely, az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes államon és Svájcon kívüli országban székhellyel
rendelkező cég között létrejött vállalkozási szerződés külföldi munkavállaló magyarországi
munkavégzésével (elnevezése: vállalkozási import) való teljesítését a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal engedélyezi.
A vállalkozási import engedélyezés rendjét a 67/2004.(IV.28.) GKM rendelet (a
továbbiakban: rendelet) 6. és 7. §-ai határozzák meg.
A Hivatal az alábbiakban a vállalkozási importra vonatkozó engedélykérelmek
továbbiakban: kérelem) kitöltéséről és beadásának rendjéről ad tájékoztatást.

(a

A kérelmeket a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott, e célra
rendszeresített formanyomtatvány felhasználásával, két példányban kell benyújtani.
Az engedélykérelem nyomtatvány kitölthető formában a Hivatal honlapjáról (1. számú
melléklet) letölthető.
A kérelmeket olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitöltve, két példányban kell
benyújtani. Az olvashatatlanul kitöltött kérelmeket az engedélyező hatóság érdemben
elbírálni nem tudja, azokat hiánypótlásra szóló felhívással visszaküldi a kérelmezőnek.
Az egy évnél hosszabb időre érvényes vállalkozási szerződés teljesítésére szóló engedély egy
kérelem kitöltésével kérelmezhető.
A kitöltött kérelem benyújtása történhet személyesen vagy postai úton, vagy az
ügyfélkapun keresztül elektronikusan e-nyomtatványon.
A kérelmek személyesen a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Iroda) adhatók le.
Az Iroda hétfőtől csütörtökig naponta 8.30 és 16.00 óra között, pénteken 8.3013.30 között fogad ügyfeleket. A kérelmező a kérelem egyik példányát az átvétel
igazolásával (iktatószám, dátum, ügyintéző neve, telefonszáma) visszakapja.
__________________________________
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Európai Gazdasági Térségen kívüli ország: az R. 1. számú mellékletében nem szereplő
ország

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló módosított 36/2004.(III.12.) Korm.
rendelet 3/A. §-a alapján az engedélykérelmek hatósági ügyintézése során az elektronikus
ügyintézés szabályai nem alkalmazhatóak.

Adatkiegészítések bekérése
Hiánypótlás esetén a kiegészítő iratok, igazolások stb. beküldése történhet postai úton, vagy
személyesen is leadhatók az Irodában.
Engedélyek átvétele
A kérelem elbírálása után az engedély - az ügyfél kérése esetén - személyesen is átvehető
az Irodától. Az átvételhez igazolni kell, hogy az átvevő a kérelmező cég alkalmazottja, vagy
cégszerű
meghatalmazással
kell
rendelkeznie
a
kérelmező
cég
vezetőjétől
(személyazonosságot igazoló okirat, cégbélyegző). Ha az ügyfél a személyes átvételt nem
kéri, az Iroda az engedélyeket tértivevényes küldeményként postán küldi meg a
kérelmezőnek, illetőleg meghatalmazottjának.

ÚTMUTATÓ A VÁLLALKOZÁSI IMPORT ENGEDÉLYKÉRELMEK KITÖLTÉSÉHEZ

Az 1., 2., 3. rovat kitöltése az ott felsorolt adatok értelemszerű megadásával történik. Az 1.
rovatban a kérelmező magyar vállalkozás (megbízó) nevét, székhelyét és rendeltetési
országbeli telephelyét vagy irodáját. A 2. rovatban a kérelmezőt képviselő személy
elérhetőségét kell megadni. A 3. rovatban az alvállalkozó adatait kell feltüntetni, ha a
kivitelezést alvállalkozó végzi. Több alvállalkozó adatait a kérelem A. mellékletében kell
feltüntetni.
4.-5. rovatok: A szerződő és a rendeltetési ország nevét az egyedi ISO kódrendszer alapján
kell kitölteni, ország-csoport kód – ún. gyűjtő-kódszám - nem használható. Rendeltetési
ország, ahová a vállalkozási szerződés teljesítésére a foglalkoztató a külföldi
munkavállalókat kiküldi: Magyarország
6. rovat: A külföldi szerződő fél pontos nevét és címét kell beírni. Azonosító jelként egy
állandó, rövidített megnevezést kell alkalmazni max. 8 betű felhasználásával, pl.
L.HOPMANN MALERBETRIEB állandó azonosító jele lehet: LHOPMANN.
7. rovat: A munkahely pontos címét (helység, utca, házszám, ezek hiányában helyrajzi
szám) irányítószámmal kell megadni. Több munkahely esetén a B. mellékletet is ki kell
tölteni. Egyszerre maximum öt munkahely adható meg.
8. rovat: Ide a vállalkozási tevékenység TEÁOR szerinti megnevezése és annak 4 számjegy
mélységű TEÁOR kódja írandó.
9. rovat: A szerződéses devizanem és annak ISO kódja feltüntetésére szolgál. Az
alkalmazható ISO kódokat e tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza.
10. rovat: A különleges ügyletek jelölésére alkalmazandó kódokat a jelen tájékoztató 3.
számú melléklete sorolja fel.
11. rovat: A vállalkozási szerződés nettó (értéktöbbletadó - Mwst, vagy VAT - nélküli) teljes
árbevétele a megadott devizanemben, tizedes érték nélkül, egész számban kifejezve (japán
yen esetében az érték 1000.- JPY-ben írandó). Engedély módosítása, illetve garanciális
munkák végzése esetén a rovatot nem kell kitölteni.

12. rovat: X jellel jelölendő, hogy a 11. rovat szerinti árbevétel foglal-e magában a
vállalkozó által fizetendő szállásköltséget, vagy sem.
13. rovat: A vállalkozási tevékenység fajtájának meghatározása:
2 kód: építőipari vállalkozás
3 kód: szerelőipari vállalkozás
4 kód: egyéb vállalkozás.
14. rovat: X-szel kell az „Igen”, vagy a „Nem” rovatban jelölni azt, hogy a kérelem
engedély módosítására vonatkozik-e (pl. határidő, létszámterv, stb. változása miatt).
15. rovat: Ha módosítási kérelem kerül benyújtásra, akkor az alapengedély
engedélyszámát ebben a rovatban fel kell tüntetni, mellékelve a módosításra
vonatkozó megállapodás két példányát.
16. rovat: X-szel kell jelölni, hogy egy már befejezett munka garanciális munkájáról van-e
szó, mellékelve a külföldi szerződő féllel felvett garanciális jegyzőkönyv, vagy jegyzék
két példányát.
17. rovat: A vállalkozási szerződést teljesítő külföldi vállalkozás munkavállalói a
kiküldetésben történő tartózkodásának első és utolsó napját kell megadni, melynek egyeznie
kell a teljesítési szerződésben megadott kezdési időponttal és befejezési határidővel.
Engedély módosítása, vagy garanciális munka esetén a szerződés teljesítésének régi
kezdési és új befejezési időpontját kell megadni.
18. rovat: A kérelem C. mellékletén, létszámterv kitöltésével kérjük meghatározni a
szerződés teljes érvényességi idejére vonatkozó átlaglétszámot, ami a C. melléklet
„végösszesen” rovatában szereplő statisztikai munkahónapok és a munka
végzésére tervezett hónapok számának hányadosa. Az átlaglétszámot két tizedes
pontossággal kérjük megadni. Statisztikai munkahónap az egyes hónapok 25. napján
várhatóan érvényes, kiváltani tervezett munkavállalási engedélyek számát jelenti.
19. rovat: Maximális létszámként a kiküldetés hónapjaira tervezett legmagasabb létszám
írandó (ez az adat csak egész szám lehet).
20. rovat: Anyagos árbevétel devizában, amely az anyagos vállalkozási árat (AVA)
tartalmazza, amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez anyagot is szállít.
21. rovat: Vállalkozási árbevétel devizában (VA), amelyhez az anyagmentes vállalkozási
árat kell feltüntetni.
22. rovat: Fajlagos anyagos vállalkozási árbevétel (FAVA), amelynek kiszámítása úgy
történik, hogy a vállalkozó által külföldről szállított anyag és berendezés értékével növelt
vállalkozási árat (20. rovat: AVA) el kell osztani a statisztikai munkahónapok számával.
23. rovat: Fajlagos vállalkozási árbevétel (FVA), amelynek kiszámítása úgy történik, hogy
az anyagmentes vállalkozási árat (21. rovat: VA) el kell osztani a statisztikai munkahónapok
számával.
24. rovat: Kérjük két számmal jelölni: az engedélykérelemhez beadott A, B, illetve C
mellékletek + a kérelem beadásához előírt további mellékletek száma.

Dátum és aláírás: A cégnyilvántartás szerinti cégszerű, pecséttel ellátott aláírás, illetve
aláírások szükségesek mind a kérelmezőtől, mind az alvállalkozótól.
A „Hatósági rájegyzés” rovatot kérjük üresen hagyni!

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A NEM KONTINGENTÁLT VÁLLALKOZÁSI EXPORT, ILLETVE
VÁLLALKOZÁSI IMPORT KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ EGYES MELLÉKLETEKRŐL

Az engedély iránti kérelemhez minden esetben mellékelni kell:
• a vállalkozási és a teljesítési szerződés egy eredeti és egy másolati példányát;
• 15.000,- Ft értékű illetékbélyeg
Az adott évben benyújtásra kerülő első engedélykérelemhez csatolni kell továbbá:
• a kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy eredeti aláírási
címpéldányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetőleg az ezekkel egyenértékű,
aláírási mintaként szolgáló más közhiteles okmányt.
A jelen tájékoztató megjelenésével egyidejűleg a Gazdasági Közlöny 2005. évi 13.
számában megjelent tájékoztató érvényét veszti.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság

1. számú melléklet

Vállalkozási import engedélykérelem
1. Kérelmező neve:

adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

Székhely szerinti címe:

irányítószáma: _ _ _ _

Telephelyének címe:
irányítószáma: _ _ _ _
Cégjegyzékszáma, vagy vállalkozói ig. sz.:
2. Képviselő neve:
telefonszáma:
3. Alvállalkozó neve (egynél több alvállalkozó esetén ki kell tölteni az A. mellékletet is):
adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
címe:
4. Szerződő ország neve:
kódja: _ _
6. Szerződő fél neve:

irányítószáma: _ _ _ _
5. Rend./szárm. ország neve:
kódja: _ _
azonosító jele: _ _ _ _ _ _ _ _

címe:

irányítószáma: _ _ _ _

7. Munkahely címe (egynél több munkahely esetén ki kell tölteni a B. mellékletet is):
irányítószáma: _ _ _ _
8. Vállalkozási tevékenység megnevezése:
TEÁOR kódja: _ _ _ _
9. Devizanem
kódja: _ _ _ _
11. Vállalkozási szerződés teljes árbevétele
devizában:
___ ___ ___ ___ ___
13. Vállalkozás fajtája:
_
14. Módosítás
igen:
nem:
16. Garanciális
igen:
nem:
18. Átlaglétszám:
___
20. Anyagos vállalkozási árbevétel
devizában:
___ ___ ___ ___ ___
22. Fajlagos anyagos vállalkozási árbevétel:
___ ___ ___ ___ ___
24. Mellékletek
Dátum:
száma:
A; B; C + csatolt:
...........................
kérelmező

10. Különleges ügylet kódja:
12. Szállásköltség:
igen:

____

nem:

15. Előző engedély száma:
______
17. Kérelmezett érvényesség:
________-________
19. Maximális létszám:
___
21. Vállalkozási árbevétel devizában:
___ ___ ___ ___ ___
23. Fajlagos vállalkozási árbevétel:
___ ___ ___ ___ ___
Hatósági rájegyzés:
...........................
alvállalkozó

A. melléklet
Alvállalkozók felsorolása
Alvállalkozó neve:
címe:
Alvállalkozó neve:
címe:
Alvállalkozó neve:
címe:
Alvállalkozó neve:
címe:
Alvállalkozó neve:
címe:

adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _

B. melléklet
Munkahelyek felsorolása
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:

irányítószáma: _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
C. melléklet
Létszámterv

Év
I.

II.

III.

IV.

V.

Hónap
VI. VII.

VIII.

Végösszesen: = Stat. munkahónap:

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

2. számú melléklet

Az engedélyezésben használatos
DEVIZANEM kódok

KÓD
AUD
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
HUF
JPY
KWD
NOK
SEK
SKK
USD

NÉV
Ausztrál Dollár
Kanadai Dollár
Svájci Frank
Cseh Korona
Dán Korona
EURO
Angol Font
Magyar Forint
Japán Jen
Kuvaiti Dínár
Norvég Korona
Svéd Korona
Szlovák Korona
USA Dollár

3. számú melléklet

Különleges ügylet kódok a vállalkozási import engedélyezéséhez

0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0023
0024
0025
0026

ANYAG-BERENDEZÉS MENTES ÉPÍTÕIPAR
ANYAG-BERENDEZÉS MENTES SZERELÕIPAR
ANYAG-BERENDEZÉS MENTES EGYÉB
NEM MAGYAR ANYAGOS ÉPÍTÕIPAR
NEM MAGYAR ANYAGOS SZERELÕIPAR
NEM MAGYAR ANYAGOS EGYÉB
MAGYAR ANYAGOT IS TARTALMAZÓ ÉPÍTÕIPAR
MAGYAR ANYAGOT IS TARTALMAZÓ SZERELÕIPAR
MAGYAR ANYAGOT IS TARTALMAZÓ EGYÉB
ANYAG-BERENDEZÉS MENTES MÛEMLÉK ÉPÜLET
NEM MAGYAR ANYAGOS MÛEMLÉK ÉPÜLET
MAGYAR ANYAGOS MÛEMLÉK ÉPÜLET
SZOFTVER

