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Ország neve

Elrendelő szervezet

EU

Afganisztán

ENSZ

ENSZ
Azerbajdzsán
EBESZ

Belarusz
Köztársaság
(Fehéroroszország)

EU

Elrendelő határozat száma

Megjegyzések

2011/486/CFSP & 2011/639/CFSP &
2011/698/CFSP & 2012/167/CFSP &
2012/334/CFSP & 2012/393/CFSP &
2012/454/CFSP & 2012/745/CFSP &
2012/809/CFSP & 2013/73/CFSP &
2013/145/CFSP & 2013/219/CFSP &
2014/140/CFSP & 2014/142/CFSP &
2014/701/CFSP & 2015/1332/CFSP &
2015/2054/CFSP & 2016/1748/CFSP
& 2017/416/CFSP & 2018/656/CFSP
UNSCR 1333 (2000)
(Megj.:felfüggesztve: 2002. január 16.)

A határozat 1.sz. Mellékletében felsorolt személyek, csoportok,
vállalkozások és intézmények számára tilos a fegyverek
kereskedelme és szállítása.

2012/642/CFSP & 2013/248/CFSP &
2013/308/CFSP & 2013/534/CFSP &
2014/24/CFSP & 2014/439/CFSP &
2014/750/CFSP & 2015/1142/CFSP &
2015/1335/CFSP & 2015/1957/CFSP
& 2016/280/CFSP, 2017/350/CFSP &
2018/280/CFSP

Lőfegyverek, lőszerek, harcjárművek és paramilitáris eszközök,
illetve belső elnyomásra felhasználható eszközök embargója.
KIVÉTEL: - kizárólag humanitárius és védelmi célra felhasznált
és az ENSZ, EU intézményfejlesztési és válságmenedzsment
programjaiban részt vevők számára szállított eszközök; - kizárólag
az EU alkalmazottai védelmére szállított golyóálló képességgel
ellátott nem harci járművek; - kizárólag az ENSZ, EU és a média
képviselői, valamint humanitárius és fejlesztési programokban
résztvevők számára szállított golyóálló mellények és lövedékálló
sisakok; - kizárólag sportesemények vagy edzés céljára való

A 1333. sz. ENSZ BT határozat fegyverembargót vezet be
Afganisztán azon részére, ahol Tálib fennhatóság van.
(Felfüggesztve: 2002. január 16.)
UNSCR 1390 (2002)
A 1390. sz. ENSZ BT határozat módosította a fegyverembargó
földrajzi
meghatározását.
Ennek
értelmében
korlátozó
intézkedések lesznek érvényben, amennyiben a transzferben
érintett az Al-Qaida, vagy a Tálib fél tekintet nélkül a földrajzi
elhelyezkedéstől.
UNSCR 853 (1993)
A tagállamok tartózkodjanak fegyverek és lőszerek szállításától a
területen uralkodó konfliktus mélyülésének megakadályozása
érdekében.
7. Committee on Senior Officials A tagállamok tartózkodjanak fegyverek és lőszerek szállításától a
Meeting, 1992. február 27-28.
területen uralkodó konfliktus mélyülésének megakadályozása
érdekében. Nem kötelező érvényű határozat.

További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu
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felhasználásra szánt bizonyos kis kaliberű sportpuskák, kis
kaliberű sportpisztolyok, illetve kis kaliberű lőfegyverekhez való
lőszer kivitele, illetve az ehhez kapcsolódó technikai
segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatások, finanszírozás vagy
pénzügyi támogatás.
Megjegyzés: A Nemzetközi Biatlonszövetség rendezvény- és
versenyszabályzatában meghatározott előírásoknak megfelelő
biatlon felszerelések mentesek az embargó alól; mivel az ebbe a
körbe tartozó fegyverek 22LR peremgyújtású lőszerrel működnek,
ez haditechnikai eszközöket nem érint.
2013/184/CFSP& 2014/214/CFSP & Fegyverembargó. I) Fegyverek, belső elnyomásra felhasználható
2015/666/CFSP & 2016/627/CFSP & eszközök, valamint kettős felhasználású termékek és technológiák
2017/734/CFSP & 2018/655 CFSP
Burma/Myanmar részére történő közvetlen, vagy közvetett
értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele; II) Fegyverek,
belső elnyomásra felhasználható eszközök, valamint kettős
felhasználású termékek külkereskedelméhez kapcsolódó bróker
tevékenység; III) katonai tevékenységgel kapcsolatos tevékenység
finanszírozása és pénzügyi támogatása.

Burma (Myanmar)

EU

Dél-Szudán

EU

2015/740/CFSP

További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu

KIVÉTEL: - a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokra, vagy
az ENSZ és az Unió intézményépítési programjaihoz szánt halált
nem okozó katonai felszereléseknek, belső elnyomás céljára
alkalmas felszereléseknek és a 428/2009/EK tanácsi rendelet I.
mellékletében szereplő kettős felhasználású termékeknek és
technológiáknak, illetve az Unió és az ENSZ válságkezelő
műveleteihez szánt felszereléseknek az eladása, szolgáltatása,
átadása vagy kivitele; aknamentesítő felszerelések és
aknamentesítéshez használatos anyagok eladása, szolgáltatása,
átadása vagy kivitele; az ilyen felszerelésekkel, programokkal és
műveletekkel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás
nyújtása; az ilyen felszerelésekkel, programokkal és műveletekkel
kapcsolatos technikai segítségnyújtás; feltéve, hogy az adott
kivitelt a megfelelő illetékes hatóság előzetesen jóváhagyta. Fegyverembargó: I) Fegyverek Dél-Szudán részére történő
közvetlen, vagy közvetett értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy
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kivitele; II) Fegyverek külkereskedelméhez kapcsolódó technikai
segítség, bróker tevékenység, vagy egyéb szolgáltatás; III) katonai
tevékenységgel kapcsolatos tevékenység finanszírozása és
pénzügyi támogatása.
Kivétel: az ENSZ, az Afrikai Unió (AU), az EU vagy a
Kormányközi Fejlesztési Hatóság (IGAD) intézményépítő
programjaira szánt, halált nem okozó katonai felszerelések, vagy
az ENSZ, az AU és az EU válságkezelési műveleteire szánt
eszközök eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele; - a
kizárólag az EU és tagállamai személyzete vagy az ENSZ, az AU
vagy az IGAD személyzete által Dél-Szudánban védelmi célra
használt, ballisztikai védelmet nyújtó eszközökkel gyártott vagy
ellátott nem harci járművek eladása, szolgáltatása, átadása vagy
kivitele; - az a) pontban említett felszereléssel vagy programokkal
és műveletekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás,
brókertevékenység és egyéb szolgáltatás; - aknamentesítő
felszerelések és aknamentesítéshez használatos eszközök eladása,
szolgáltatása, átadása vagy kivitele; - a kizárólag a dél-szudáni
biztonsági ágazat reformfolyamatának támogatására szánt, halált
nem okozó katonai felszerelések eladása, szolgáltatása, átadása
vagy kivitele, valamint az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos
finanszírozás, pénzügyi támogatás vagy technikai segítségnyújtás
biztosítása, feltéve, hogy e szállításokat a szóban forgó tagállam
illetékes hatóságai előzetesen engedélyezték. Az 1. cikk nem
alkalmazandó továbbá a védőruházatra, beleértve a golyóálló
mellényeket és katonai sisakokat is, amelyet az EU vagy
tagállamai személyzete vagy az ENSZ vagy az IGAD
személyzete, a média képviselői, a humanitárius és a fejlesztési
szervezetek munkatársai és az őket kísérő személyzet kizárólag
személyes használatra, átmeneti jelleggel vittek be Dél-Szudánba.
2010/667/EU & 2010/127/CFSP & Fegyverkereskedelem tilalma. Tilos 1.) Fegyverek, illetve
EU
Eritrea
További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu
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2010/414/CFSP & 2012/632/CFSP

UNSCR 1907 (2009)
UNSCR 2060 (2012)
ENSZ

bárminemű kapcsolódó anyagok függetlenül azok származási
helyétől – Eritreába való értékesítése vagy szállítása, ideértve a
fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket,
katonai jellegű felszereléseket, és a fent említettek pótalkatrészeit;
2.) Katonai tevékenységgel kapcsolatos technikai segítséget,
képzést, pénzügyi vagy egyéb támogatást nyújtani, ideértve az (1)
bekezdésben említett eszközökkel való ellátást, ezek előállítását,
karbantartását vagy használatát; 3.) A tagállamok állampolgárai
részéről vagy a lobogójuk alatt közlekedő vízi vagy légi járművek
révén az (1) bekezdésben említett cikkeket Eritreától beszerezni,
valamint Eritrea részéről a tagállamok állampolgárai részére
katonai tevékenységgel kapcsolatos technikai segítséget, képzést,
pénzügyi vagy egyéb támogatást nyújtani, ideértve az (1)
bekezdésben említett eszközökkel való ellátást, ezek előállítását,
karbantartását vagy használatát, függetlenül attól, hogy azok
származási helye Eritrea területén van-e. KIVÉTEL: - védelmi
felszerelések (lövedékálló mellények és katonai sisakok)
ideiglenes kivitele az ENSZ és a média munkatársai, humanitárius
és fejlesztési feladatokban részt vevők számára, saját használatra;
- halál okozására nem képes eszközök kizárólag humanitárius és
személyes védelmi célú felhasználással, a 751 (1992) és 1844
(2008) ENSZ Bt. határozatok alapján létrehozott ENSZ szankciós
Bizottságának előzetes jóváhagyásával.
Fegyverkereskedelem tilalma. KIVÉTEL: - védelmi felszerelések
(lövedékálló mellények és katonai sisakok) ideiglenes kivitele az
ENSZ és a média munkatársai, humanitárius és fejlesztési
feladatokban részt vevők számára, saját használatra; - halál
okozására nem képes eszközök kizárólag humanitárius és
személyes védelmi célú felhasználással, a 751 (1992) és 1844
(2008) ENSZ Bt. határozatok alapján létrehozott ENSZ szankciós
Bizottságának előzetes jóváhagyásával.

90/297 Nyilatkozat Irak kuvaiti Fegyverek és kapcsolódó
inváziójáról (1990. augusztus 4.)
vonatkozó tilalom.
Irak

anyagok

eladására,

szállítására

EU
KIVÉTEL: - az Iraki Kormány és az ENSZ BT 1511 (2003) és az
ENSZ BT 1546 (2004) sz. határozatai alapján működő

További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu
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többnemzeti erők feladatait szolgáló eszközök.

ENSZ

EU

Irán

ENSZ

UNSCR 661 (1990) & UNSCR 1483 Fegyverembargó.
(2003) & UNSCR 1546 (2004)
KIVÉTEL: - az Iraki Kormány és az ENSZ BT 1546 (2004) sz.
határozat végrehajtását szolgáló nemzetközi erők számára
szükséges eszközök és azok tartozékai.
2011/235/CFSP & 2011/670/CFSP &
2012/168/CFSP & 2012/810/CFSP &
2013/124/CFSP & 2014/205/CFSP c
2015/555/CFSP & 2016/565/CFSP &
2017/689/CFSP & 2018/568 CFSP

2010/413/CFSP (utolsó módosítás:
2018/833/CFSP)
UNSCR 1737 (2006) & UNSCR 1747 Fegyverkereskedelem tilalma beleértve a fegyveralkatrészeket,
(2007) & UNSCR 1803 (2008) & technológiákat.
UNSCR 1929 (2010) & UNSCR 2231
(2015)

2014/932/CFSP & 2015/878/EC
2017/634/CFSP & 2018/694 CFSP

Jemen

Kína

EU

EU

Fegyverkereskedelem tilalma. Tilos olyan felszerelések vagy
szoftverek értékesítése és szolgáltatása, amelyek az iráni mobil-,
illetve vezetékes hálózatokon keresztüli internethasználatnak vagy
telefonbeszélgetéseknek az iráni rezsim általi ellenőrzésére vagy
lehallgatására szolgálnak.

UNSCR 2140 (2014)
UNSCR 2216 (2015)

Tilos a fegyverszállítás, a fegyverekhez kapcsolódó
szolgáltatások, a katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai
és pénzügyi támogatás nyújtása, vagy bárminemű kapcsolódó
anyag rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához.
Az ENSZ BT 2140 (2014) sz. határozatában létrehozott Bizottság
által felsorolt személyek és intézmények számára tilos
haditechnikai
(lőfegyverek és
lőszerek,
harcjárművek,
paramilitáris eszközök, és előbbiek alkatrészei) eszköz szállítása
és értékesítése.

Európai Tanács Nyilatkozata, Madrid Haditechnikai együttműködés és fegyverkereskedelem tilalma.
(1989.06.27.)

További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu
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EU
Kongói
Demokratikus
Köztársaság (Észak& Dél Kivu és Ituri
provinciák)

ENSZ

33/93 Zaire-i Nyilatkozat (1993. április Tilos a Kongói Demokratikus Köztársaság területén tevékenykedő
nem-kormányzati szervezetek és egyének számára történő
7.)
lőfegyver, lőszer, harcjármű, katonai jellegű felszerelések és
2010/788/CFSP & 2012/811/CFSP & paramilitáris eszközök eladása és szállítása. KIVÉTEL: a.)
2014/147/CFSP & 2015/620/CFSP & fegyverek, valamint a kapcsolódó felszerelés rendelkezésre
2016/1173/CFSP & 2016/2231/CFSP bocsátása, eladása vagy átadása, illetve a fegyverekkel, valamint a
&
2017/1340/CFSP
& kapcsolódó
felszereléssel
összefüggő
olyan
technikai
2017/2282/CFSP & 2018/569/CFSP
segítségnyújtás, finanszírozás, közvetítői szolgáltatások és egyéb
szolgáltatások biztosítása, amelyek célja kizárólag az Egyesült
Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaság
Stabilizációs Missziója (MONUSCO) támogatása, illetve általa
történő felhasználása; b.) az ENSZ személyzete, a média és
humanitárius szervezetek és fejlesztési segélyek képviselői
számára szállított védőruházat, c.)olyan humanitárius és védelmi
célokat szolgáló haditechnikai eszköz, segítségnyújtás és
továbbképzés eladásra és transzferre, melyről az ENSZ Szankció
Bizottsága értesült; d.) kizárólag az afrikai uniós regionális
akciócsoport általi használatra vagy a csoport támogatására szánt
fegyverek és kapcsolódó felszerelések szállítása, értékesítése,
átadása vagy kivitele, vagy az ezekhez kapcsolódó pénzügyi vagy
technikai
segítségnyújtás,
illetve
képzés;
e.)
fegyverek, valamint a kapcsolódó hadianyag eladásának és/vagy
szolgáltatásának, illetve segítségnyújtás vagy személyzet
biztosításának egyéb esetei, a szankcióbizottság előzetes
jóváhagyásával.
UNSCR 1493 (2003) & UNSCR 1552
(2004) & UNSCR 1596 (2005) &
UNSCR 1807 (2008) & UNSCR 1857
(2008) & 2136 (2014) & 2198 (2015)

További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu

Tilos a Kongói Demokratikus Köztársaság területén tevékenykedő
nem-kormányzati szervezetek és egyének számára történő
lőfegyver, lőszer, harcjármű és paramilitáris eszközök eladása és
szállítása. KIVÉTEL: - a MONUC, a Bunia-ban található
Ideiglenes Nemzetközi Szükségerők és a kongói haderő és
rendőrség részére történő szállítások; - az Észak és Dél-Kivu és
Iturikerületeken kívüli kongói integrált haderő és rendőrség
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2016/849/CFSP & 2016/1341/CFSP
2017/345/CFSP & 2017/666/CFSP
2017/1838/CFSP 2017/1860/CFSP
2018/89/CFSP & 2018/293/CFSP
2018/61/CFSP & 2018/715/CFSP
Koreai Népi
Demokratikus
Köztársaság
(Észak-Korea)

EU

ENSZ

&
&
&
&

részére történő szállítások; - humanitárius és védelmi célokat
szolgáló haditechnikai eszközök szállítása, melyről az ENSZ
Főtitkársága előzetesen értesült; - halál okozására nem képes
eszközök humanitárius és védelmi célú felhasználása az ENSZ BT
1533 sz. határozatban megállapított Bizottság előzetes
értesítésével.
Fegyverembargó. Fegyverek és minden kapcsolódó felszerelés,
beleértve: fegyvereket, lőszereket, katonai járműveket és
felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és az említettek
tartalék alkatrészeit, kivéve a ballisztikai védelmet nyújtó
eszközöket és nem harci járműveket az Unió és tagállamai
KNDK-ban tartózkodó személyi állományának. Továbbiakban
tilos: tanácsadást, szakképzést, szolgáltatást, közvetítő
szolgáltatást végezni, illetve pénzügyi segítséget nyújtani a fenti
technológiákkal kapcsolatban. Kivétel: nem harci járművek,
amelyek kizárólagos rendeltetése az Unió és tagállamai KNDKban tartózkodó személyi állományának védelme.

UNSCR 1718 (2006) & UNSCR 1874 Fegyverembargó. Tilos továbbá szakmai képzést, tanácsadást,
szolgáltatást és pénzügyi segítséget nyújtani minden, fegyverekkel
(2009) & 2270 (2016)
kapcsolatos technológiát érintően.

2013/798/CFSP & 2014/125/CFSP & Fegyverembargó. KIVÉTEL: - a kizárólag az ENSZ közép-afrikai
& 2015/739/CFSP & 2016/564 CFSP köztársasági többdimenziós integrált stabilizációs missziója
(MINUSCA), a Közép-afrikai Köztársaságba telepített uniós
& 2017/412 CFSP & 2018/391 CFSP
missziók és francia erők, valamint az ENSZ más tagállamainak
képzést és segítséget nyújtó erői általi, a b) pontnak megfelelően
Közép-Afrikai
EU
bejelentett
használatra vagy ezek támogatására szánt fegyverek és
Köztársaság
kapcsolódó anyagok eladására, szolgáltatására, átadására vagy
kivitelére, valamint kapcsolódó műszaki segítség vagy
finanszírozás és pénzügyi segítség nyújtására; halált nem okozó
olyan felszerelések eladására, szolgáltatására, átadására vagy
kivitelére, illetve olyan segítségnyújtásra, például operatív és nem
operatív kiképzésre a Közép-afrikai Köztársaság biztonsági erői
További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu
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számára – az állami polgári bűnüldöző szerveket is ideértve –,
amelyek kizárólagos rendeltetése a Közép-afrikai Köztársaságban
a biztonsági ágazat reformjának támogatása vagy az annak
keretében történő felhasználás, a Minusca-val koordinációban, és
amennyiben a 2127 (2013) ENSZ BT-határozat 57. pontja alapján
létrehozott bizottság (a továbbiakban: a bizottság) erről előzőleg
értesítést kapott; - olyan fegyverek és kapcsolódó felszerelések
eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, amelyeket a
csádi vagy a szudáni fegyveres erők kizárólag a Közép-afrikai
Köztársaság, Csád és Szudán által 2011. május 23-án Kartúmban
létrehozott közös fegyveres erők által teljesített nemzetközi
őrjáratok során való használat céljából vittek a Közép-afrikai
Köztársaságba, a Minusca-val együttműködve a közös határok
menti területek biztonságának fokozása érdekében, amennyiben
azt a bizottság előzetesen jóváhagyta; -a kizárólag humanitárius
vagy védelmi célt szolgáló, halált nem okozó katonai felszerelések
eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, valamint a
kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy kiképzésre,
amennyiben azt a bizottság előzetesen jóváhagyta; - az Egyesült
Nemzetek személyzete, az Unió vagy a tagállamok személyzete, a
sajtó képviselői, valamint a humanitárius és a fejlesztési
szervezetek munkatársai és a kapcsolódó személyzet által,
kizárólag személyes használatra ideiglenesen a Közép-afrikai
Köztársaságba exportált védőruházat – beleértve a golyóálló
mellényeket és katonai sisakokat – eladására, szolgáltatására,
átadására vagy kivitelére; - a kizárólag a Sangha-folyó menti,
három országhoz tartozó védett területen biztonsági szolgálatot
teljesítő nemzetközi őrjáratok általi, az orvvadászattal és
orvhalászattal, az elefántcsont- és fegyvercsempészettel, valamint
a Közép-afrikai Köztársaság nemzeti jogszabályaival vagy
nemzetközi
jogi
kötelezettségeivel
ellentétes
egyéb
tevékenységekkel szembeni védelem céljából történő használatra
szánt kézi fegyverek és kapcsolódó felszerelések eladására,
szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, amennyiben a bizottság
erről előzőleg értesítést kapott; - olyan fegyverek vagy halált
okozó egyéb kapcsolódó felszerelések eladására, szolgáltatására,
átadására vagy kivitelére a Közép-afrikai Köztársaság biztonsági
További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu
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erői számára – az állami polgári bűnüldöző szerveket is ideértve –,
amelyek kizárólagos rendeltetése a Közép-afrikai Köztársaságban
a biztonsági ágazat reformjának támogatása vagy annak keretében
történő használata, amennyiben azt a bizottság előzetesen
jóváhagyta; vagy fegyverek és kapcsolódó felszerelések egyéb
eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve egyéb
segítségnyújtásra, a személyzet biztosítását is beleértve,
amennyiben azt a bizottság előzetesen jóváhagyta.
-

ENSZ

UNSCR 2118 (2013) & 2127 (2013) Fegyverembargó. KIVÉTEL: - MINUSCA, AU-RTF EU missziók
&2196 (2015) & 2262 (2016)
és a francia erők számára történő szállítások; - az élet kioltására
nem alkalmas eszközök szállítása, illetve segítségnyújtás (pl.
képzés) a Közép-Afrikai Köztársaság SSR folyamat támogatására;
a csádi, szudáni erők által az ország területére nemzetközi
őrjáratozás zéljára bevitt eszközök; testvédő eszközök
(golyóállómellény, katonai sisak) ideiglenes kiszállítása az ENSZ
és a média munkatársai, vagy humanitárius munkások számára
saját használatra; - kézi- és könnyűfegyverek és tartozékaik
szállítása a Sangha folyó Három Nemzet által védett területén
védelmi feladatokat ellátó nemzetközi erők számára; - a KözépAfrikai Köztársaság biztonsági erői számára történő szállítások a
Bizottság által jóváhagyva; - egyéb, a Bizottság által jóváhagyott
szállítások.

2006/625/CFSP
Libanon

EU

További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu

Fegyverembargó. KIVÉTEL: - amennyiben az eszközök nem az
ENSZ BT 1559 (2004) és 1680 (2006) sz. határozataiban
megnevezett, leszerelés alatt lévő militáns szervezetek részére
mennek; - a Libanoni Kormány, vagy az UNIFIL által
engedélyezett ügyletek esetén; - az UNIFIL misszió, illetve a
libanoni haderő által felhasznált eszközök és szolgáltatások.
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UNSCR 1701 (2006)

Fegyverembargó. KIVÉTEL: - a Libanoni Kormány és az UNIFIL
misszió felhatalmazásával történő fegyverbeszerezések.

ENSZ

Líbia

EU

2015/1333/CFSP & 2016/1755/CFSP Fegyverembargó (export-import) és a belső elnyomásra
&
2017/1338/CFSP
& felhasználható eszközök szállításának tilalma. KIVÉTEL 1: 2017/1427/CFSP & 2018/476/CFSP
kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, halált nem
okozó katonai felszerelések szolgáltatása, értékesítése, vagy
2016/44/EU & 2017/488/EU & átadása és a kapcsolódó technikai segítségnyújtás és képzés; 2017/1325/EU & 2017/1419/EU & olyan védőruházat (golyóálló mellény és katonai sisakok)
2018/870/EU
szolgáltatása, értékesítése és átadása, amelyet az ENSZ, az
Európai Unió vagy annak tagállamai személyzetének tagjai, a
média képviselői, valamint humanitárius és fejlesztési szervezetek
munkatársai és az őket kísérő személyzet kizárólag személyes
használatra, átmeneti jelleggel vittek be Líbia területére; - halál
okozására nem képes eszközök és haditechnikai eszközök
szolgáltatása, eladása, átadása a líbiai Kormány biztonsági- és
leszerelést támogató erői számára, valamint ezekhez kapcsolódó
technikai, képzési vagy pénzügyi segítségnyújtás; KIVÉTEL 2:
Amennyiben az 1970 (2011) ENSZ BT határozat 24. pontja
értelmében létrehozott ENSZ Líbiai Szankciós Bizottság
előzetesen jóváhagyta: - fegyverek és azokhoz kapcsolódó
anyagok szolgáltatása, eladása, átadása a líbiai Kormány
biztonsági- és leszerelést támogató erői számára szolgáltatása,
értékesítése vagy átadása, valamint az ezekhez kapcsolódó
technikai, képzési vagy pénzügyi segítségnyújtás, ideértve a
személyzet rendelkezésre bocsátását is; - fegyverek és azokhoz
kapcsolódó anyagok a líbiai Kormány biztonsági- és leszerelést
támogató erői számára, valamint ezekhez kapcsolódó technikai,

További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu
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képzési vagy pénzügyi segítségnyújtás. KIVÉTEL 3: Az 1970
(2011) ENSZ BT határozat 24. pontja értelmében létrehozott
ENSZ Líbiai Szankciós Bizottság előzetes értesítésével a kis- és
könnyűfegyverek beszerzése a média képviselői, valamint
humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és az őket
kísérő személyzet kizárólag személyes használatára (ideiglenes
bevitel Líbia területére). KIVÉTEL 4: belső elnyomás céljára
alkalmas, kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló
felszerelések szolgáltatása, eladása vagy átadása, valamint az
ezekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás, képzés és pénzügyi
támogatás.

UNSCR 1970 (2011) & UNSCR 1973
(2011) & UNSCR 2009 (2011) &
UNSCR 2040 (2012) UNSCR 2095
(2013) & 2174 (2014) & 2362 (2017)

ENSZ

Oroszországi
Föderáció

EU

Fegyverembargó és a belső elnyomásra felhasználható eszközök
szállításának tilalma. KIVÉTEL: - az ENSZ Bt által felállított
Bizottság által előzetesen engedélyezett, emberélet kioltására nem
alkalmas haditechnikai eszközök humanitárius, vagy védelmi célú
beszerzése (+ kapcsolódó technikai segítségnyújtás és tréning); védőfelszerelések, lövedékálló mellények és katonai sisakok
ideiglenes szállítása kizárólag az ENSZ munkatársai és a média
képviselői, illetve humanitárius és fejlesztési munkában részt
vevők számára.

2014/512/CFSP & 2014/872/CFSP& Fegyverembargó. I) haditechnikai eszközök Oroszország részére
2015/1764/CFSP & 2017/2214/CFSP történő közvetlen, vagy közvetett értékesítése, szállítása,
& 2018/964/CFSP
transzfere vagy kivitele; II) haditechnikai eszközök
külkereskedelméhez kapcsolódó bróker tevékenység; III) katonai
tevékenységgel kapcsolatos tevékenység finanszírozása és

További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu
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pénzügyi támogatása; IV) haditechnikai eszközök Oroszországból
történő behozatala, beszerzése vagy szállítása. KIVÉTEL: a 2014.
augusztus 1 előtt megkötött szerződések végrehajtása és az
Unióban meglévő kapacitások karbantartásához és biztonságához
szükséges alkatrészek és szolgáltatások biztosítása.

UNSCR 853 (1993)
ENSZ

A tagállamok tartózkodjanak fegyverek és lőszerek szállításától a
területen uralkodó konfliktus mélyülésének megakadályozása
érdekében.

EBESZ

7. Committee on Senior Officials A tagállamok tartózkodjanak fegyverek és lőszerek szállításától a
Meeting, 1992. február 27-28.
területen uralkodó konfliktus mélyülésének megakadályozása
érdekében. Nem kötelező érvényű határozat.

Örményország

Szíria

EU

2013/255/CFSP & 2013/760/CFSP & Fegyverembargó kivitelre/behozatalra egyaránt, és a belső
2014/901/CFSP & 2015/837/CFSP & elnyomásra felhasználható eszközök szállításának tilalma.
2016/2144/CFSP & 2017/917/CFSP & KIVÉTEL: - az ENSZ Megfigyelő Erői (UNDOF) számára
2018/421/CFSP
történő szállítások; - az ENSZ, az EU válságmenedzsmentben
résztvevő intézmények számára történő halál okozására nem
képes haditechnikai eszközök és belső elnyomás eszközei; - az EU
tagállamok Szíriában dolgozó munkatársai járműveinek
lövedékálló biztosítására történő eszköz beszerzések és azok
pénzügyi biztosítása; - továbbá olyan védőruházat (golyóálló
mellény és katonai sisakok) szolgáltatására, értékesítésére és
átadására, amelyet az ENSZ, az Európai Unió vagy annak
tagállamai személyzetének tagjai, a média képviselői, valamint
humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és az őket

További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu
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kísérő személyzet kizárólag személyes használatra szánnak;

EU

Szomália

ENSZ

2010/231/CFSP & 2011/635/CFSP & Fegyverembargó. KIVÉTEL: - az ENSZ BT 1744 (2007) sz.
2012/633/CFSP & 2013/201/CFSP & határozatában létrehozott AMISOM, illetve az ENSZ BT 1851
2013/659/CFSP & 2014/270/CFSP & (2008) sz. és az ENSZ BT 1846 (2008) sz. határozatai alapján
2015/335/CFSP & 2017/2427/CFSP
tevékenykedő államok és regionális szervezetek részére történő
szállítások - haditechnikai eszközök és hozzájuk kapcsolódó
szolgáltatások nyújtása, kizárólag az ENSZ Szomáliai Politikai
Irodája előzetes engedélyével lehetséges.

UNSCR 733 (1992) & UNSCR 1356
(2001) & UNSCR 1425 (2002) &
UNSCR 1725 (2006) & UNSCR 1744
(2007) & UNSCR 1844 (2008) &
UNSCR 1916 (2010) & UNSCR 2093
(2013) & UNSCR 2111 (2013) &
UNSCR 2142 (2014) & UNSCR 2244
(2015)

2014/450/CFSP

Szudán

EU

További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu

Fegyverembargó. KIVÉTEL: - az ENSZ, a média és az Afrika
Unió missziójának munkatársai, illetve humanitárius és fejlesztési
munkákban részt vevők személyes használatára szánt védőruházat
(golyóálló mellény, katonai sisak); - a halált okozni nem képes
haditechnikai eszközök humanitárius és védelmi célú felhasználás
esetén.

Tilos fegyvereket és bármely egyéb, azokhoz kapcsolódó katonai
felszerelést értékesíteni, szállítani, átadni vagy exportálni Szudán
számára, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket
és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és a felsoroltak
pótalkatrészeit, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok
területéről származnak-e vagy sem. Tilos továbbá: a) közvetlenül
vagy közvetve bármely szudáni természetes vagy jogi személy,
szervezet vagy szerv részére vagy a Szudánban való felhasználás
céljából az (1) bekezdésben említett eszközökhöz vagy azok
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rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és
használatához kapcsolódóan technikai segítséget, közvetítői
szolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást nyújtani; b) közvetlenül
vagy közvetve bármely szudáni természetes vagy jogi személy,
szervezet vagy szerv részére vagy a Szudánban való felhasználás
céljából az (1) bekezdésben említett eszközökkel kapcsolatosan
finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve
különösen az említett eszközök értékesítésére, szolgáltatására,
átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai
segítségre, közvetítői szolgáltatásra és egyéb szolgáltatás
nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitelbiztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást; c) tudatosan
és szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyeknek
célja vagy hatása az a) vagy a b) pontban említett intézkedések
megkerülése.
KIVÉTEL:
a.) kizárólag humanitárius vagy emberi jogi
ellenőrzési és védelmi célokat szolgáló, vagy az ENSZ, az Afrikai
Unió (AU) és az Európai Unió intézményépítő programjaira szánt,
halált nem okozó katonai felszerelések, vagy az Európai Unió, az
ENSZ és az AU válságkezelési műveleteire szánt eszközök
értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele; b.) kizárólag az
Európai Unió és tagállamai személyzete vagy az ENSZ vagy az
AU személyzete által Szudánban védelmi célra használt,
ballisztikai védelmet nyújtó eszközökkel gyártott vagy ellátott
nem harci járművek értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele;
c.) az (a) pontban említett felszereléssel vagy programokkal és
műveletekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás, közvetítői
szolgáltatás és egyéb szolgáltatás; d.) az (a) pontban említett
felszereléssel vagy programokkal és műveletekkel kapcsolatos
További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu
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finanszírozás vagy pénzügyi támogatás; e.) aknamentesítő
felszerelések és aknamentesítéshez használatos eszközök
értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele; feltéve, hogy ezek
kivitelét a szóban forgó tagállam illetékes hatóságai előzetesen
engedélyezték.
A 1. cikk nem vonatkozik továbbá a védőruházatra, beleértve a
golyóálló mellényeket és katonai sisakokat is, amelyet az ENSZnek, az Európai Uniónak vagy tagállamainak a személyzete, a
média képviselői, a humanitárius és a fejlesztési szervezetek
munkatársai és az őket kísérő személyzet kizárólag személyes
használatra, átmeneti jelleggel vittek be Szudánba.

ENSZ

UNSCR 1556 (2004) & UNSCR 1591
Fegyverembargó.
KIVÉTEL:
ENSZ
meghatalmazással
(2005) & UNSCR 1945 (2010)
rendelkező, az ellenőrző és békefenntartó műveletekben részt
vevő regionális szervezetek számára juttatott eszközök; humanitárius és emberi jogi, védelmi célokat szolgáló, halál
okozására alkalmatlan eszközök; - védőruházat az ENSZ
alkalmazottak, médiaképviselők és humanitárius munkában részt
vevők számára.

2017/2074/CFSP & 2018/901/CFSP

Venezuela

EU

További információ: dr. Borza László osztályvezető, borza.laszlo@bfkh.gov.hu

Tilos: 1.) Közvetlenül vagy közvetve Venezuelában valamely
természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy
Venezuelában
történő
felhasználás
céljából
katonai
tevékenységekhez, valamint fegyverek és bármely egyéb
kapcsolódó hadianyag, így fegyverek és lőszerek, katonai
járművek és felszerelések, katonai jellegű felszerelések és a
felsoroltak
pótalkatrészei
rendelkezésre
bocsátásához,
gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódóan
pénzügyi támogatást, technikai segítséget, brókerszolgáltatást
vagy egyéb szolgáltatást nyújtani; Kivétel: a 2017.11.13. előtt
kötött szerződések, vagy az eddig a határidőig kötött szerződések
végrehajtására vonatkozó kiegészítő szerződések keretében. 2.)
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Közvetlenül vagy közvetve Venezuelában valamely természetes
vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy
Venezuelában történő felhasználás céljából belső elnyomás céljára
felhasználható felszerelésekhez, valamint az említett felszerelések
rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és
használatához kapcsolódóan pénzügyi támogatást, technikai
segítséget, brókerszolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást nyújtani;
KIVÉTEL: a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat
szolgáló, vagy az Egyesült Nemzetek (ENSZ) és az Unió, illetve
tagállamai vagy regionális és szubregionális szervezetek
intézményépítő programjaihoz, vagy az ENSZ és az Unió vagy
regionális és szubregionális szervezetek válságkezelési
műveleteihez szánt, az emberi élet kioltására nem alkalmas
katonai felszerelések, illetve belső elnyomás céljára
felhasználható felszerelések eladása, szolgáltatása, átadása vagy
kivitele; aknamentesítő felszerelések és aknamentesítéshez
használatos anyagok eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele;
a kizárólag határvédelemre, a térség stabilitásának fenntartására és
a kábítószerek felderítésére szolgáló, a venezuelai haditengerészet
és parti őrség által felhasználható, az emberi élet kioltására nem
alkalmas katonai felszerelések karbantartása; az a), b) és c)
pontban említett felszerelésekhez vagy anyagokhoz kapcsolódó
finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása; az a), b) és c)
pontban említett felszerelésekhez vagy anyagokhoz kapcsolódó
technikai segítségnyújtás biztosítása, azzal a feltétellel, hogy az
ilyen kiviteleket az érintett illetékes hatóság előzetesen
jóváhagyta. Az 1. és a 3. cikk nem alkalmazandó az ENSZ
személyzete, az Unió vagy tagállamai személyzete, a média
képviselői és a humanitárius és fejlesztési szervezetek
munkatársai és kísérő személyzete által, kizárólag személyes
használatra ideiglenesen Venezuelába bevitt védőruházatra, a
golyóálló mellényt és a katonai sisakot is beleértve.
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(fegyverek, lőszerek, katonai járművek és eszközök, paramilitáris
eszközök és ezek alkotórészei) szállításának tilalma. KIVÉTEL: 1.
2011/101/CFSP & 2017/288/CFSP & a halál okozására nem képes haditechnikai eszközök humanitárius
2018/224/CFSP
és védelmi célú felhasználás esetén; ENSZ személyzet, sajtó
képviselői, humanitárius és fejlesztési munkában részt vevők
személyes használatára szánt védőruházat (golyóálló mellény,
katonai sisak). 2. belső elnyomás céljára alkalmas felszerelések
eladása, szolgáltatása, átadása és kivitele, amennyiben arra
bányászati vagy infrastrukturális projektekben, kizárólag polgári
felhasználás céljával kerül sor, és feltéve, hogy azt az exportáló
tagállam illetékes hatóságai eseti alapon engedélyezik.

2003/140/CFSP 2016/1693/CFSP

Fegyverembargó: Az Al-Qaida és az ISIL/ISIS (Daesh), valamint
a velük összeköttetésben álló személyek, csoportok, vállalkozások
és szervezetek számára segítséget nyújtó országokkal szemben.

UNSCR 1390 (2002) & UNSCR 1988
(2011) & UNSCR 1989 (2011) &
UNSCR 2170 (2014) & 2253 (2015) &
UNSCR 2199 (2015)

Tilos az ISIL/ISIS (Daesh), Al-Nusrah Front (ANF), valamint az
Al-Qaida terrorszervezetekhez kapcsolódó egyén, csoport,
vállalkozás vagy szervezet számára haditechnikai termékek
(lőfegyverek és lőszereik, harcjárművek, paramilitáris eszközök és
a felsoroltak alkatrészei) közvetlen, vagy közvetett értékesítése,
szállítása, rendelkezésre bocsátása.
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