Kitöltési útmutató a kettős felhasználású termékek kivitelének
engedélyezéséhez szükséges formanyomtatványokhoz
Egyedi export-, valamint tranzit és transzferengedély iránti kérelmek
A kettős felhasználású termékek kivitelének (exportjának, transzferjének és tranzitjának)
engedélyezéséhez szükséges kérelmeket a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi,
Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályhoz (a továbbiakban:
Hatóság) kell benyújtani a honlapján közzétett formanyomtatványok kitöltésével személyesen,
postai úton, vagy az ügyfélkapun keresztül elektronikus úton. 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.
A honlapról a formanyomtatványok letölthetők, és ilyen formátumban, számítógéppel kitöltve
nyújtandók be a Hatósághoz. A kérelem benyújtása illetékmentes. Azonban nukleáris-, és
nukleáris kettős felhasználású termékekre vonatkozó kérelmek benyújtása esetén a szakhatósági
állásfoglalás díja az ügyfelet terheli, ezért ebben az esetben 3.000 Ft illetéket kell fizetni
illetékbélyeg formájában az okiratra felragasztva, vagy internetes bankkártyás fizetéssel (VPOS).
Az Egyedi export-, tranzit és transzferengedélyek iránti kérelmet magyar nyelven, a rovatokat
(mezőket) a magyarázatok teljes körű figyelembevételével, hiánytalanul és a valóságnak
megfelelően kell kitölteni. Tranzit ügylet engedélyezésére egyedi engedély adható, amelyet az arra
vonatkozó szabályok szerint kell kitölteni és kezelni.
A hibásan és/vagy hiányosan kitöltött okmányokat a Hatóság javításra visszaadja, illetve a
kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel.
Kérelmek kitöltése
1. mező: Exportőr neve, irányítószáma, városa, címe, adószáma és EORI száma
A kérelem benyújtására az exportőr jogosult. Acégbejegyzés, cégiratok szerint, a cégjegyzés alaki
és tartalmi formájának megfelelően kell kitölteni a mezőt.

EORI azonosító szám (gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító száma): olyan, az
Európai Közösségben egyedi szám, amelyet a tagállam vámhatósága, kijelölt hatósága
vagy hatóságai adnak a gazdasági szereplőknek és más személyeknek. Magyarországon
letelepedett ügyfelek esetében megegyezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fővárosi,
ill. megyei adóigazgatóságai által az exportőrnek kiadott VPID számmal.
2. mező: Azonosítási szám
Az exportügylet száma, melyet a Hatóság tölti ki.
3. mező: Érvényességi dátum
Az exportengedély érvényességének utolsó napja; a Hatóság tölti ki.
4. mező: Kapcsolattartó neve, elérhetősége
Itt kell megadni az exportőrt képviselő kapcsolattartónak a nevét, telefon-, faxszámát, e-mail
címét, aki a kérelemmel kapcsolatban felvilágosítást tud adni és a Hatósággal a kapcsolatot tartja.
5. mező: Címzett neve, országa, irányítószáma, városa, címe, elérhetőségei

Az a személy, aki a jogszabályban megállapított engedélyezési eljárás szerint a termék
importőre/átvevője, és akinek joga van a termék tulajdonjogát átruházni. A mezőben a teljes
címet meg kell adni beleértve a következő adatokat is: telefon, telefax, e-mail, weboldal.
6. mező: Kibocsátó hatóság
Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és
Nemesfémhitelesítési Főosztály
7. mező: Ügynökség, képviselet (ha nem azonos az exportőrrel) országa, neve, irányítószáma,
városa, címe.
Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az exportengedély-kérelmet a kérelmező által
meghatalmazott (meghatározott) képviselő nyújtja be. A meghatalmazást, amelynek tartalmaznia
kell a meghatalmazott EORI számát, mellékelni kell a kérelemhez.
8. mező: Származási ország és kódja
Annak az országnak a nevét és országkódját* kell megadni, ahol a terméket előállították.
9. mező: Feladási ország és kódja
Azon harmadik ország neve és országkódja*, ahonnan a tételt az Európai Unió területérevaló
érkezést megelőzően feladták.
10. mező: Végfelhasználó (ha nem azonos a címzettel, azaz eltér az 5. mezőtől) országa, neve,
irányítószáma, városa, címe, elérhetőségei
Az a személy, aki a termék tényleges használója és a végfelhasználói nyilatkozatot teszi. A
végfelhasználónak a teljes címét meg kell adni, beleértve a következő adatokat is: telefon-,
faxszám, e-mailcím, weboldal. A végfelhasználó országgal kapcsolatban ld. a 13-as mező
kitöltéséhez fűzött magyarázatot.
11. mező: A tétel jelenlegi vagy jövőbeni helye és kódja (tagállam)
Ebben a mez
őben kellnév szerint és országkóddal* megadni, hogy a termék az exportengedélykérelem benyújtásának időpontjában az Európai Unió melyik tagállamában található.
12. mező: A szándékolt kiviteli vámeljárás tagállama és kódja
Ebben a mezőben kell név szerint és országkóddal* név szerint és országkóddal megadni, hogy a
termék az Európai Unió mely tagállamában leszvámkezelésre bejelentve. Ha a tétel az Európai
Unióból Magyarországon kerülkiléptetésre, úgy ezt kell bejelölni.
13. mező: Végső rendeltetési hely országa és kódja
Ebben a mezőben azt az országot kell névvel a megfelelő országkóddal * megadni, amelyben a
végfelhasználó (ld. 10. mező) található. Amennyiben a címzett (ld. 5. mező) a végfelhasználó,
úgy a címzett országát kell megadni.
14. mező: A tételek leírása
Termékleírás: A terméket a kereskedelemben szokásos kifejezésekkel kell leírni, megadva
összetételét, típusát, méretét, űrtartalmát, teljesítményét, a gyártó nevét, a sorozatszámot,
védjegyét, katalógusszámot, vagy más olyan jellemző adatokat, amelyek lehetővé teszik a termék
pontos beazonosítását.
*

Az országkódokat a vám-szervek által kiadott „Egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke”
tartalmazza
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Több tétel esetén a termékleírást a 14., 15., 16., 17. és 18. mezőkkel együtt az Engedélykérelem
formanyomtatvány 1a oldalon (pótlapon)lehet folytatni. Ebben az esetben itt kell megadni a
kiegészítésként megadott tételek pontos számát. Elektronikus ügyintézés esetén a felhasznált
pótlapok számát kell megjelölni.
15. mező: Vámtarifaszám (CAS számmal, ha alkalmazható)
Ebben a mezőben kell megadni a vámkezelésnél alkalmazott vámtarifaszámot (ld. TARIC),
illetve vegyi anyagok esetén a termékhez tartozó CAS számot. Ha CAS számmal rendelkező
vegyi anyag az 1a pótlapon szerepel, akkor a CAS számot a pótlap14. almezőjében kell megadni.
16. mező: Ellenőrzési jegyzékszám
A tanácsi rendelet I. mellékletében feltüntetett termék jegyzékszámot kell megadni a lehető
legpontosabban (pl. 2B350b1). Amennyiben a kérelem olyan termékre vonatkozik, amely a
mellékletben nem szerepel, úgy ezt a mezőt üresen kell hagyni. (A 428/2009/EK rendelet I.
mellékletében fel nem sorolt kettős felhasználású termékek engedélykötelezettségére a
428/2009/EK rendelet 4. cikke az irányadó.)
17. mező: Pénznem és érték
Tételenként a szerződésben szerepeltetett ún. nettó összeg (szállítási, csomagolási stb.) költségek
nélkül.
18. mező: A tételek mennyisége
Tételenként a szerződésben szerepeltetett mennyiség és a megfelelő mértékegység.
19. mező: Végfelhasználás
A végfelhasználói nyilatkozattal megegyezően kell megadni a pontos tevékenységet.
20. mező: A szerződés dátuma (ha alkalmazható)
A szerződés kelte.
21. mező: Kiviteli esetén a vámeljárás kódszáma
A kiviteli vámeljárás kódszámát az alábbiak szerint kell megadni:
1000

Végleges kivitel (előzmény nélkül)

1040

Végleges kivitel, vám- és adójogi szabadforgalomba bocsátást követően

1041

Végleges kivitel, vám-visszatérítéses aktív feldolgozást követően

1076 Végleges kivitel. Előfinanszírozott, feldolgozott termékek vagy áruk vámraktározási vagy
vámszabadterületi eljárás alá vonását követő, változatlan állapotban történő kivitel
1077 Végleges kivitel, előfinanszírozott, feldolgozott termékek, melyeket a feldolgozást
követően kivitelre szántak, vámraktárba, vámszabad területre vagy vámszabad raktárba történő
raktározás után
2100

Ideiglenes kivitel, passzív feldolgozás eljárás keretében

2140
Ideiglenes kivitel, passzív feldolgozás eljárás keretében, vám- és adójogi szabad
forgalomba bocsátást követően
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2151
Ideiglenes kivitel, passzív feldolgozás eljárás keretében, aktív feldolgozás eljárást
követően (felfüggesztő eljárás)
2200

21-es kódtól eltérő ideiglenes kivitel (pl.: textil termékek passzív feldolgozása)

2300
3151
3153
3171

Ideiglenes kivitel változatlan állapotban való visszahozatal céljával
Újrakivitel, aktív feldolgozást követően (felfüggesztő eljárás)
Újrakivitel, ideiglenes behozatali eljárást követően
Újrakivitel, vámraktározási eljárást követően

22. mező: Kiegészítő információk
Bármilyen az ügyletről szóló, kiegészítő, írásban csatolt információ.
22a. mező: A kérvényezett exportengedély jellege
Egyedi, tranzit vagy transzfer
Fontos tudnivaló:
Az Egyedi export és transzferengedély kérelemhez csatolni kell a végfelhasználó, a címzett
cégjegyzésre jogosult képviselője által hitelesített Végfelhasználói Nyilatkozatot a meghatározott
tartalommal.
(A honlapon elérhető a Végfelhasználói Nyilatkozat megtételére rendszeresített angol nyelven
kitöltendő űrlap. Itt: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok)
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