TÁJÉKOZTATÓ
a haditechnikai külkereskedelmi, illetve tranzit tevékenységi engedély megszerzésére
irányuló kérelem kitöltéséhez
A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és
tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011
(VIII.18.) Korm. rendelet szerint tevékenységi engedély
a) a cégbíróság által nyilvántartásba vett egyéni cég, gazdasági társaság, ideértve a külföldi
részvétellel működő gazdasági társaságot, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi
fióktelepét, kereskedelmi képviseletét, de nem beleértve a vámszabad területen alapított
társaságot,
b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzett egyéni vállalkozó,
c) a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába bejegyezett költségvetési szerv,
d) határon átnyúló szolgáltatás esetében az Európai Unió tagállamában vagy az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett
vállalkozás
részére adható.
A tevékenységi engedély beszerzéséig a cég haditechnikai eszköz kivitelével, behozatalával,
transzferjével, tranzitjával, szolgáltatás nyújtásával és igénybe vételével kapcsolatban
előkészítő tevékenységet (piackutatás, ajánlattétel, előkészítő tárgyalások, stb.) nem végezhet.
Amennyiben a kérelem kitöltése során további kérdései merülnek fel, forduljon alábbi
munkatársunkhoz:
Kovács Erika
főtanácsos
Tel.: 06 1 458 5564
Fax: 06 1 458 5885
E-mail: kovacse@mkeh.gov.hu

AZ ILLETÉK ÖSSZEGE: 3000 FT
1. mezőhöz:
Meg kell jelölni, hogy a kérelmező
- új kérelmező (amely kérelmező korábban még nem rendelkezett haditechnikai
külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel, illetve rendelkezett ugyan, de az már
lejárt és a lejáratot követően nyújt be kérelmet)
- hosszabbítás iránti kérelmet nyújt be, illetve

- módosítás iránti kérelmet nyújt be: ebben az esetben csak a kérelmező nevét,
adószámát és az indokolást kell kitölteni, illetve azokat a rovatokat, amelyekben
módosítani szándékoznak.
7. mezőhöz:
Részletesen meg kell indokolni, hogy miért kíván a cég haditechnikai eszközök
külkereskedelmével foglalkozni. (bővebb kifejtést igénylő esetben az Indoklás a kérelemhez
csatolható külön mellékletként.)
8. mezőhöz:
ML fejezetek alpontjai és a forgalmazni kívánt eszközök kereskedelmi megnevezései és egyéb
kereskedelmi (katonai) megnevezését és típusszámát a 160/2011. (VIII.18.) Korm. rendelet 1.
Melléklete alapján.

9. mezőhöz
Behozatal: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során az Európai Unió vámterületén
kívüli területről (a továbbiakban: harmadik ország)
a) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi
rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 4. cikk 7. pontjában meghatározott, a „közösségi áru”
fogalomkörébe nem tartozó áru kerül behozatalra,
b) a Vámkódex 98. cikkében foglalt vámraktározás, a Vámkódex 114. cikkében foglalt aktív
feldolgozás és a Vámkódex 137. cikkében meghatározott ideiglenes behozatal, illetve a
Vámkódex 145. cikkében foglalt passzív feldolgozás céljára szánt áru, valamint a Vámkódex
185. cikkében meghatározott tértiáru kerül behozatalra, és
c) szoftver vagy technológia átvételére szóban, írásos formában, elektronikus úton, telefax
vagy telefon útján Magyarország területén kerül sor;
Kivitel:
a) a Vámkódex 161. cikkében foglalt kiviteli eljárás, vagy
b) szoftver és technológia szóban, írásos formában, elektronikus úton, telefaxon vagy
telefonon történő szállítása harmadik országba, továbbá technológia telefonon történő szóbeli
átadása akkor, ha egy dokumentumban leírt technológia vonatkozó részét beolvassák vagy
telefonon keresztül oly módon írják le, ami alapvetően azonos eredményhez vezet;
Beérkezés:

olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy
szolgáltatás az Európai Unió valamely tagállamából érkezik Magyarország
területére; beleértve az ideiglenes árumozgást

Kiszállítás:

olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy
szolgáltatás Magyarország területéről az Európai Unió valamely tagállamába
kerül, beleértve az ideiglenes árumozgást

Tranzit:
olyan szállítási folyamat, amelynek során haditechnikai eszközt Magyarország
területén keresztül

a) az Európai Unió külső határszakaszai között,
b) az Európai Unió külső, illetve annak belső határszakaszai között, vagy
c) az Európai Unió tagállamainak belső határszakaszai között
úgy szállítanak, hogy annak vámjogi helyzetében változás nem történik;
Szolgáltatás: minden olyan műszaki támogató tevékenység, amely a haditechnikai eszköz
fejlesztésével,
gyártásával,
összeszerelésével,
minőségi
vizsgálatával,
üzemeltetésével, karbantartásával, javításával vagy bármely más műszaki
szolgáltatással kapcsolatos, ideértve a bérmunkát, továbbá az eszközök
kezelésének és alkalmazásának oktatását. A szolgáltatás megvalósulhat műszakitechnológiai utasítás, elméleti és gyakorlati oktatás, gyártási ismeret és tapasztalat
átadása vagy konzultáció útján szóban, írásban és elektronikus úton is.
Bróker:

a bróker által egy európai uniós tagállam és egy harmadik ország, illetve két
harmadik ország vállalkozásai, vagy szervei között haditechnikai eszköz, vagy
szolgáltatás adásvétele céljából végzett tevékenység, ideértve az üzlet
megszervezését, a szerződő felek közötti közvetítést, az üzleti lehetőség jelzését
a vevő, vagy az eladó részére, valamint a saját jogon történő vételt és eladást,
feltéve, ha az eszközök nem kerülnek Magyarország területére..

11. mezőhöz
A Kérelmen a cég azon ügyvezetőjének aláírása szerepeljen, akinek az aláírását tartalmazó
aláírási címpéldányát csatolják a kérelemhez.
BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK
(3 hónapnál nem régebben kelt dokumentumok)
1. Egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozói igazolvány eredeti példányának
bemutatása, vagy hiteles másolat
2. Köztartozásokról szóló nullás igazolások
- Nyilatkozat arról, hogy a cég szerepel a NAV köztartozásmentes adózói
adatbázisában (ez esetben az igazolást a Hivatal szerzi be) VAGY
- Az elektronikusan kiállított igazolás megküldése a Hivatalnak az
armstrade@mkeh.gov.hu címre VAGY
- A papír alapú igazolás eredeti példányának benyújtása
3. Bankinformáció (eredeti példány benyújtása szükséges): a cég számlavezető bankjának
(bankjainak) igazolása a cég likviditásáról.
4. Belső Megfelelési Program és azok nyilatkozatai
5. Aláírási címpéldány (hiteles másolat benyújtása szükséges): Ha a cégnek több ügyvezetője
van, akkor azoknak a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányaira van szükség, akik a
külkereskedelmi engedélyezés céljára benyújtandó kérelmeket a cég nevében alá fogják írni.
Lehetőségek:
a)Ügyvezetői nyilatkozat, hogy a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány/az
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta a cégbírósághoz benyújtásra került és ezt a tényt a cégjegyzék
tartalmazza (ez esetben az igazolást a Hivatal szerzi be).

b)Egyéb esetben papír alapú aláírási címpéldány/aláírás-minta hiteles másolati példányának
benyújtása szükséges.

6. Nyilatkozat (eredeti példány benyújtása szükséges): a Nyilatkozatot a cég ügyvezetője írja
alá. Ebben kötelezettséget vállal arra, hogy ismeri, betartja és a cég munkatársaival
betartatja a haditechnikai eszközök külkereskedelmének szabályait (160/2011.(VIII. 18.)
Korm. rendelet, biztonsági- és titokvédelmi előírások, stb.). A nyilatkozat mintája a honlapról
letölthető.
7. Igazolás (hiteles másolat)
Határon átnyúló szolgáltatás esetében a szolgáltató igazolását arról, hogy az EGT részes
államaiban bejegyzett vállalkozásként működik, tevékenységét a részes állam jogszabályai
alapján végezheti.
Megjegyzés:
Hosszabbítás esetén a benyújtandó mellékletek:
- köztartozásokról szóló nullás igazolás; bankinformáció.
Amennyiben a cég adataiban (aláírási címpéldány, cégkivonat) változás történt, úgy kérjük,
azt jelezze felénk (csatolni csak az aláírási címpéldányt szükséges), ellenkező esetben
elegendő egy nyilatkozat arról, hogy a cég adataiban változás nem történt.
Módosítás esetén benyújtandó adatok, okmányok, iratok:
- köztartozásokról szóló nullás igazolás; bankinformáció; továbbá olyan
iratok, dokumentumok benyújtása, amellyel a módosítási kérelem
alátámasztható (pl.: képviseleti szerződés, tenderkiírás).
Amennyiben a cég adataiban (aláírási címpéldány, cégkivonat) változás történt, úgy kérjük,
azt jelezze felénk (csatolni csak az aláírási címpéldányt szükséges), ellenkező esetben
elegendő egy nyilatkozat arról, hogy a cég adataiban változás nem történt.

