SEGÉDLET
A HADIIPARI TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYKÉRELEM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

Adat/vállalkozás jellege
Gyártás/szolgáltatás
A kérelmező adatai
A felelős vezető adatai
A tevékenység gyakorlásának
pontos helye, címe
A tevékenység célja
(feltüntethető egy, vagy több)
TEÁOR/SZJ szám; termék,
szolgáltatás megnevezése
A termék, szolgáltatás
jellemző műszaki paraméterei
A tevékenység
megkezdésének időpontja
Telephely használatának
jogcíme
Nemzetbiztonsági ellenőrzés
adatai

1. oldal, összesen: 4

A csak polgári kézilőfegyverrel és lőszerrel kapcsolatos
tevékenységet végző vállalkozások
A táblázat feletti négyzetekben X jellel kérjük jelezni az engedélyezni kért tevékenységet;
akár csak az egyiket, akár mindkettőt

Vállalkozások általában

A cégbejegyzésben, ill. vállalkozói igazolványban szereplő adatok.
A kérelmező képviselője lehet a felelős vezető, vagy más, általa írásban megbízott személy, aki
az engedélyezés ügyében a Hivatallal kapcsolatot tart.
Műszaki fejlesztés/ gyártástervezés/ alapanyaggyártás/ szerszámgyártás/ gyártás/ alkatrészgyártás/ szét- és összeszerelés/
minőségvizsgálat/ minőségbiztosítás /üzembe helyezés/ üzemeltetés/ átalakítás/ korszerűsítés/ karbantartás, javítás/ kiképzés/
készletezés/ forgalmazás/ hatástalanítás/ megsemmisítés.
A rendeletben hivatkozott KSH kiadvány szerint, minimum négy számjeggyel és a hozzá tartozó megnevezéssel.
Az engedélyezni kért tevékenységnek szerepelnie kell a kérelmező – az állami adóhatóság által - nyilvántartott
tevékenységei között. Ezt a hivatal az APEH nyilvántartásában ellenőrzi.
Saját szakértői megfontolás szerinti adatok.
Amennyiben konkrét típust jelölnek meg, további adatok, műszaki paraméterek megadása nem szükséges.
Figyelem: ettől függ, hogy az engedély két évre, vagy öt évre adható. Öt éves tartamú engedély az első, kétéves tartamú
engedély lejártával adható ki.
Tulajdon és/vagy bérlemény.
A nyomtatványon szereplő adatok értelemszerű megadásával,
vagy annak jelzése, hogy a kérelmezőnél nem volt nemzetbiztonsági ellenőrzés.

M E L L É K L E T E K

1. A telephely-használat
jogcímének igazolása
2. A képződő hulladék
kezelésének bemutatása
3. A minőségbiztosítási
rendszer okiratának másolata,
vagy nyilatkozat
4. A NATO beszállítói
alkalmasságot igazoló okirat
másolata, vagy nyilatkozat
5. Szakterületenként a felelős
vezető szakképzettségének
igazolása és szakmai
tevékenységének bemutatása.
6. Az épületek építési
engedélyének, tervrajzainak,
vagy az azokat helyettesítő
önkormányzati okiratok
másolata
7. Engedélyhez kötött
technológiai berendezések
adatai.
2. oldal, összesen: 4

A bal oldali kis négyzetben X jellel kérjük jelezni, ha az adott mellékletet csatolták a kérelemhez.
Nyilatkozatok esetén használhatók a nyilatkozat-minták.
Tulajdoni lap másolata és/vagy a bérleti szerződés első lapjának másolata, mely tartalmazza
az ingatlan, a bérbe adó és a bérbe vevő azonosító adatait.
Saját szakmai megfontolás szerinti rövid bemutatás a jogszabály(ok) megjelölésével, vagy
ha a tevékenységre ez előírás a környezetvédelmi hatóság engedélyének másolata
Nem igényel magyarázatot.

Nem igényel magyarázatot.
Az érintett(ek) szakképzettségét igazoló diploma,
oklevél, bizonyítvány stb. másolata és szakmai
pályafutásának rövid bemutatása (a tevékenységek
időszaka, helye, tartalma). Részletek a 301/2005. (XII.
23.) Kormányrendelet 2. mellékletében.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény
3.§ (1) bekezdés alapján kapott rendőrhatósági engedély másolata
igazolja a szükséges szakképzettség és gyakorlat meglétét.

Önkormányzati okirat: a telephely engedély.
Ennek csatolása esetén nem szükséges az építési
engedély és tervrajz.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény
3.§ (1) bekezdés alapján kapott rendőrhatósági engedély másolata
helyettesíti a kért dokumentációt.

Műszaki-biztonsági előírások hatálya alá eső, a hadiipari tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, engedélyhez kötött
technológiai berendezésekre vonatkozó, az engedélyben szereplő legfontosabb adatok, vagy az engedély másolata.

8. Épületek, helyiségek
biztonsági berendezéseire
vonatkozó adatok, műszaki
leírásuk.
9. A tevékenységhez és a
raktározásra szolgáló
helyiségek elválasztása
10. Cégkivonat, vagy
vállalkozói igazolvány
hiteles másolata.
11. A számlavezető bank
által kiadott információ
12. Társadalombiztosításiadó- és vámhatóság
igazolása, vagy
felhatalmazás.
13. Közjegyző által
hitelesített aláírási
címpéldány vagy ügyvéd
által cégbejegyzési eljárás
során ellenjegyzett aláírásminta.
14, 15, 16, 18. Nyilatkozatok
17. Nyilatkozat az előírt
termék-nyilvántartásról és
adatszolgáltatásról.
3. oldal, összesen: 4

Saját szakmai megfontolás alapján állítandó össze,
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény
megadva a védett tereket, a védelem jellegét, a riasztás
3.§ (1) bekezdés alapján kapott rendőrhatósági engedély másolata
utáni intézkedés módját.
igazolja a megfelelő biztonsági berendezések meglétét.
Ha a kérelmezőnek van „Minősített NATO beszállításra alkalmas” okirata és ennek másolatát mellékelte
(lásd 4. pont), az helyettesíti e mellékletet is.
Saját szakmai megfontolás alapján állítandó össze, a
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény
műszaki biztonsági előírások szerint.
3.§ (1) bekezdés alapján kapott rendőrhatósági engedély másolata
igazolja a megfelelő elválasztást.
Nem kötelező mellékelni, mivel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 36. § (2) bekezdése szerint az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság (esetünkben a
cégbíróság, illetve az egyéni vállalkozók központi nyilvántartása) jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia
kell.
A kérelmező számlavezető bankjánál, illetve bankjainál szokványos tartalmú információ (a számlán 30/60 napnál hosszabb
sorbanállás nincs, kifizetéseit rendben teljesíti, stb.).
Amennyiben a kérelmező szerepel a NAV köztartozásmentes adózókat tartalmazó adatbázisában, kérjük ezt a tényt
jelezni,ebben az esetben nem szükséges sem az igazolás, sem a felhatalmazás.
Ellenkező esetben elegendő az igazolás(ok) másolatának beadása, amennyiben bemutatják az eredeti példányt.
Benyújtható maga az eredeti igazolás, vagy felhatalmazás(ok), hogy az igazolás Hivatal általi kikéréséhez a cég hozzájárul.
A felhatalmazás honlapunk hadiipari rovatán letölthető. Kérjük kitöltve, 3000 Ft-os okmánybélyeggel ellátva mellékelni.
Figyelem: az NAV-tól együttes adó- és vám-igazolás kérhető.
Egyéni vállalkozónak nem kell benyújtania.
Elegendő a címpéldány másolatának beadása, amennyiben bemutatják az eredeti hitelesített példányt.
Nem kell benyújtani, ha a cégjegyzék tartalmazza a cégjegyzésre jogosult elektronikus címpéldányáról készített tanúsítványát.
Kérjük, használják a nyilatkozat-mintákat. Egy oldalon több nyilatkozat is megtehető.
A kötelezettség a haditechnikai termékek jelöléséről és nyilvántartásáról szóló
32/ 2007. (III. 19.) GKM rendelet szerint érvényes.
A kötelezettségről részletes tájékoztató honlapunk hadiipari rovatában, a jogszabályi háttérben olvasható.

MEGJEGYZÉSEK
1./ Az engedélykérelemben megadott bármely adat, információ, körülmény változásáról 8 napon belül értesítést kérünk.
2./ A két évre kapott engedély érvényességének lejárata előtt legkésőbb a 30. napon az engedélyesnek nyilatkoznia kell a tevékenységéről, ha azt
folytatni kívánja, és új engedélykérelmet kell benyújtania.
3./ Az engedélyes jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutódnak új kérelmet kell benyújtania.
4./ Az engedélyes gazdasági társaságban a szavazatok huszonöt százalékát elérő vagy meghaladó mértékű befolyás szerzése esetén esetén a tevékenység
csakúj engedély birtokában folytatható.
5./ Az engedélyes haladéktalanul köteles jelenteni a Hivatalnak az ellene irányuló versenyfelügyeleti eljárás, csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás
megkezdését.
6./ Engedély csak olyan kérelmezőnek adható, amelynek cégbírósági nyilvántartásba vétele vagy aki részére a vállalkozói igazolvány kiadása legkésőbb a
kérelem benyújtását megelőzően egy évvel megtörtént.
7./ A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény
valamint a végrehajtásának részletes szabályairól hozott 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet által meghatározott és az engedélyezés
alapjául szolgáló feltételrendszereknek való megfelelést a Hivatal ellenőrzi.
8./ A hadiipari tevékenységi engedélyezési eljárásban fizetendő illeték mértéke eljárás-típusonként az alábbiak szerint oszlik meg:
25000 forint illetékbélyeg:


új kérelmező,



engedélyes jogutóddal történő megszűnése esetén, ha a jogutód folytatni kívánja a tevékenységet,



a jogszabályban meghatározott mértékű tulajdonos-váltás esetén,



tevékenységi engedély bővítése új ML fejezettel.

3000 forint illetékbélyeg:


a hadiipari tevékenységi engedély módosítása esetén: székhely-, telephely változás, cégnév, adószám, TEÁOR szám módosulás, engedély
kiegészítése gyártással/szolgáltatással

4. oldal, összesen: 4

