Kitöltési útmutató a kettős felhasználású termékek kivitelének
engedélyezéséhez szükséges formanyomtatványokhoz
Globális exportengedély 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 (a továbbiakban: 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).
A Globális exportengedély iránti kérelmet magyar nyelven, a rovatokat (mezőket) a magyarázatok
teljes körű figyelembevételével, hiánytalanul és a valóságnak megfelelően kell kitölteni.
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. A cégbejegyzés, 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 országai
Kérelemhez csatolt listában kérjük felsorolni a rendeltetési országokat országkóddal.* (ld. még
10. mező.)

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 területére való
érkezést megelőzően feladták.
10. mező: Végfelhasználó
Nem szükséges kitölteni. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Korm. rendelet 10. §. (5)
bekezdése értelmében, a globális exportengedélyek alapján lebonyolított ügyletekről az exportőr
minden év július 31. napjáig, valamint minden év január 31. napjáig az azokat megelőző hat
hónapban folytatott tevékenységéről összesítőt küld a Hatóságnak. amely összesítő tartalmazza:
 az értékesített termék megnevezését, mennyiségét, értékét;
 a termék ellenőrzési jegyzékszámát;
 a kapcsolódó vámtarifa besorolást;
 a rendeltetési országot;
 a címzett, a végfelhasználó részletes adatait;
 az értékesítés dátumát;
 és a kivitel ideiglenes vagy végleges jellegét.
Továbbá, a Hatóság az exportőrnél folytatott helyszíni ellenőrzés során ellenőrzi a
Végfelhasználói Nyilatkozatok meglétét.
11. mező: A tétel jelenlegi vagy jövőbeni helye és kódja (tagállam)
Ebben a mezőben kell név 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 lesz vámkezelésre bejelentve. Ha a tétel az Európai
Unióból Magyarországon kerül kiléptetésre, úgy ezt kell bejelölni.
13. mező: Végső rendeltetési hely országa és kódja
Nem szükséges kitölteni.(ld. még 10. mező.)
14. mező: A tételek leírásaTermékleírás: A terméket a kereskedelemben szokásos kifejezésekkel
kell leírni, megadva összetételét, típusát, méretét, űrtartalmát, teljesítményét, a gyártó nevét, a
*

Az országkódokat a vám-szervek által kiadott „Egységes vámokmányon alkalmazandó kódok jegyzéke”
tartalmazza

sorozatszámot, védjegyét, katalógusszámot, vagy más olyan jellemző adatokat, amelyek lehetővé
teszik a termék pontos beazonosítását.
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
Nem szükséges kitölteni. (ld. még 10 mező.)
18. mező: A tételek mennyisége
Nem szükséges kitölteni. (ld. még 10 mező.)
19. mező: Végfelhasználás
Nem szükséges kitölteni. (ld. még 10 mező.)
20. mező: A szerződés dátuma (ha alkalmazható)
Nem szükséges kitölteni. (ld. még 10 mező.)
21. mező: Kiviteli vámeljárás kódszáma
Nem szükséges kitölteni. (ld. még 10 mező.)
22. mező: Kiegészítő információk
Bármilyen az ügyletről szóló, kiegészítő, írásban csatolt információ.
22a. mező: A kérvényezett exportengedély jellege
globális
Fontos tudnivaló:
A kérelemhez csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személy azon nyilatkozatát, amelyben
kötelezettséget vállal valamennyi exportügylet tekintetében az alábbi feltételek betartására:
 az engedélyt kizárólag az abban megjelölt kettős felhasználású termékekre és rendeltetés
országokra használja fel;
 a számlákon és szállítási okmányokon feltünteti a Globális exportengedély azonosító
adatait: engedélyszámot és hatályossági dátumot;
 a szerződéskötésnél vagy annak visszaigazolásánál bekéri a címzett, vagy végfelhasználó
Végfelhasználói Nyilatkozatát.
(A honlapon elérhető a Végfelhasználói Nyilatkozat megtételére rendszeresített angol nyelven
kitöltendő űrlap. Itt: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok)

