Kitöltési útmutató
a Nemzetközi Importigazolás kibocsátása iránti kérelemhez
valamint a Címzetti és Végfelhasználói Nyilatkozathoz

A kettős felhasználású termékek Magyarországra történő behozatalához Nemzetközi
Importigazolás szükséges, amennyiben:
 a származási ország hatósága igényli annak beszerzését, vagy
 a termék a Vegyi fegyver Tilalmi Egyezmény I. mellékletének hatálya alá tartozik,
vagy
 a termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletének „0” kategóriájában szerepel
(nukleáris kettős felhasználású termék).
A Nemzetközi Importigazolás kibocsátása iránti kérelmeket a Budapest Főváros
Kormányhivatala,
Kereskedelmi,
Haditechnikai,
Exportellenőrzési
és
Nemesfémhitelesítési Főosztályhoz (továbbiakban: a Hatóság) kell benyújtani a honlapján
közzétett formanyomtatványok kitöltésével. A benyújtott kérelmekben, valamint az
azokhoz csatolt okmányokban foglalt valamennyi adat valódiságáért a kérelmező felel a
kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló
13/2011. (II.22.) Korm. rendelet 5.§. értelmében.
Hibásan, vagy hiányosan kitöltött okmányok benyújtása esetén a Hatóság a Kérelmezőt
hiánypótlásra szólítja fel.
A Nemzetközi Importigazolás kiadásának eljárása illetékköteles. Az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 29. §.(1). bekezdése szabályozza az illetékek mértékét. (Jelenleg a közigazgatási
hatósági eljárás illetéke 3.000 Ft.) Nukleáris-, és nukleáris kettős felhasználású termékekre
vonatkozó kérelmek benyújtása esetén a szakhatósági állásfoglalás díja is az ügyfelet terheli,
ezért ebben az esetben az illeték mértéke összesen 6.000 Ft. Az illetéket



az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján
(postai csekk),
 az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással, az átutalás
közlemény rovatában a kérelemben szereplő ügyfél nevének (függetlenül
attól, ki a befizető személy), valamint az ügyfél által választott 8
számjegyű, eltérő számjegyekből álló, a beadványon is feltüntetett
azonosítószám megadásával,
 az eljárás megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási
(EFER) rendszeren keresztül vagy internetes bankkártyás fizetéssel
(VPOS),
kell megfizetni.
A kérelemhez csatolni kell készpénz-átutalási megbízás (postai csekk) esetén az
eredeti feladóvevényt, banki átutalás vagy internetes bankkártyás fizetés (VPOS)
esetén az átutalási megbízást, illetve az átutalás visszaigazolását, tranzakció
összesítő adatait tartalmazó bizonylatot.
Az internetes bankkártyás fizetésről (VPOS) szóló tájékoztatót a honlapon találja.
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A Nemzetközi Importigazolás, valamint a „Szállítási Tanúsítvány” okmányoknak ügyfelet
illető példányát az importőr a nyilvántartás és ellenőrzés céljából köteles 5 évig megőrizni
és kérésre az ellenőrző Hatóságnak bemutatni. A formanyomtatványokat az alábbi tartalmi
elemek szerint kell kitölteni:
I. NEMZETKÖZI IMPORTIGAZOLÁS IRÁNTI KÉRELEM
A nyomtatványt magyar nyelven kell kitölteni és egy eredeti példányban kell
benyújtani a Hivatal felé (postai úton, vagy személyesen a Hivatal Ügyfélszolgálatán).
A kérelem benyújtható elektronikus úton is; a Hivatal E-ügyintézésre vonatkozó
szabályainak megfelelően.
1. mező: Magyar importőr
EORI szám: a kérelmező részére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott egyedi
vámazonosító szám.
A többi adatot a cégbejegyzés alaki és tartalmi formájának megfelelően kell kitölteni,
mindig a benyújtáskor hatályos állapotnak megfelelően.
2. mező: Exportőr
Az a természetes vagy jogi személy, akitől az importőr a kettős felhasználású terméket
beszerzi, vagy aki a saját exportengedélyezési hatóságához benyújtásra kerülő
exportengedély-kérelméhez kéri a magyar importőrtől a Hivatal által kiadott Nemzetközi
Importigazolást. A mezőben a külföldi partner teljes nevét, pontos címét, országát és
irányítószámát kell megadni.
3. mező
Termék leírása: A terméket a kereskedelemben szokásos kifejezésekkel kell leírni,
megadva összetételét, típusát, méretét, űrtartalmát, teljesítményét, a gyártó nevét,
sorozatszámot, védjegyét, katalógusszámot, vagy más olyan jellemző adatokkal, amelyek
elősegítik a termék pontos azonosítását. Kérjük, hogy adja meg a termék angol
megnevezését is.
Ellenőrzési jegyzékszám: itt a 428/2009/EK rendelt I. mellékletében feltüntetett
jegyzékszámot kell megadni, amely a lehető legpontosabban írja le/illeszkedik a
kérelemben megjelölt termékhez. Vegyi anyagok esetében kérjük megadni a termékhez
tartozó CAS-számot is.
Vámtarifaszám: itt kell megadni a vámkezelésnél alkalmazott tarifaszámot. (ld. TARIC)
Mennyiség: az importálni kívánt nettó mennyiséget kell megadni, valamint a megfelelő
mértékegységet.
Összérték: A szerződésben szereplő nettó összérték (szállítási- csomagolási, stb. költségek
nélkül) és pénznem.
4. mező:
Címzett cégszerű aláírása, dátum és bélyegző lenyomata.
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II. A CÍMZETTI ÉS VÉGFELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT IMPORT ESETÉN
1. mező: Címzett
A „Nemzetközi Importigazolás iránti kérelem” nyomtatvány 1. mezőjében feltüntetett
kérelmező (importőr) adatait kell megadni azzal megegyezően, kiegészítve a cégjegyzékszámával.
Ügyintéző neve, telefonszáma: itt kell megadni annak a kapcsolattartónak a nevét és
elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím), aki a kérelemmel kapcsolatban felvilágosítást tud
adni, a Hivatallal a kapcsolatot tartja.
2. mező: Végfelhasználó
Amennyiben a kéremező (címzett) a terméket ténylegesen felhasználó szerv, ebben az
esetben ez a mező az 1. mezővel megegyezően töltendő ki.
Ha a végfelhasználó nem azonos címzettel, akkor ezt a mezőt a végfelhasználó
szervnek/félnek kell kitöltenie, a teljes név, cím, adószám, cégjegyzékszám, valamint a
kijelölt ügyintéző adatainak fentiek szerinti megadásával.
3. mező: Exportőr
A „Nemzetközi Importigazolás iránti kérelem” nyomtatvány 2. mezőjében szereplő
exportőr adatai, az említett mezőben szereplő adatokkal egyezően.
4. mező: Tételek leírása
A „Nemzetközi Importigazolás iránti kérelem” nyomtatvány 3. mezőjével megegyező
termékleírást kell megadni.
5. mező: Részletes nyilatkozat a termék felhasználásáról
Annak a terméknek, technológiának, tevékenységnek a részletes leírását kell itt megadni,
amihez az importált terméket felhasználják.
6. mező: Kiegészítő információk
Bármilyen, az ügyletről szóló kiegészítő jellegű, írásban csatolt információ.
7. mező:
A kettős felhasználású termékek külkereskelmi forgalmának engedélyezéséről szóló,
módosított 13/2011 Korm. rendelet 4. melléklete B. részének 7. pontja szerinti
nyilatkozat.
8. mező:
Címzett, a végfelhasználó cégszerű aláírásai, dátum és bélyegző lenyomata.
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