TÁJÉKOZTATÓ
a tárgyalási engedélyre
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 értelmében
-

-

Haditechnikai eszköz kivitelére, újra kivitelére, valamint harmadik ország –
kivéve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (a
továbbiakban: EGT-államok) és Svájc – részére történő szolgáltatás nyújtására
szerződés kizárólag tárgyalási engedély birtokában köthető, az abban
meghatározott partnerrel, az engedélyezett haditechnikai eszközre vagy
szolgáltatásra;
tárgyalási engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban
kérelmezhető.

A tárgyalási engedély 12 hónapig jogosítja fel a kérelmezőt a szerződés előkészítésére. A
tárgyalási engedély egy alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható.
MENTESSÉGEK
1. Nem szükséges tárgyalási engedély
a) az EGT-államok és Svájc esetében, valamint
b) garanciális javításra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó
devizamentes, ideiglenes árumozgással járó ügylet esetében.
Amennyiben a kérelem kitöltése során további kérdései merülnek fel, forduljon alábbi
munkatársunkhoz:
Mezey Mariann
Vezető-tanácsos
Tel.: 06 1 458 5574
Fax: 06 1 336 7428
E-mail: mezey@mkeh.gov.hu

AZ ILLETÉK ÖSSZEGE:
RE-EXPORT ESETÉN 3000 FT
KIVITEL, és SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁS ESETÉN
ILLETÉKMENTES
2. mezőhöz

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;
Re-export: a) a Vámkódex 182. cikkében foglalt újra kivitel vagy
b)14 szoftver és technológia szóban, írásos formában, elektronikus úton, telefaxon vagy
telefonon történő továbbítása harmadik országba, technológia telefonon történő szóbeli
továbbítása akkor, ha egy dokumentumban leírt technológia vonatkozó részét beolvassák,
vagy telefonon keresztül oly módon írják le, ami alapvetően azonos eredményhez vezet;

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.
Termékek mezőhöz:
ML fejezet száma:

VTSZ:

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának,
transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 160/2011. (VIII. 18.)
Korm. rendelet 1. Melléklete alapján.
Egy kérelmen több vámtarifaszámhoz (minimum 2 számjegyen) tartozó,
akár több (maximum 7) termékre is kérelmezhető tárgyalási engedély.
Megnevezésnél az adott termék konkrét (kereskedelmi, vagy ipari, vagy
katonai) megnevezését kérjük feltüntetni, tehát nem a VTSz szerinti gyűjtő
megnevezést.

Mennyiség, mértékegység, érték:
Abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a mennyiség, a mértékegység,
és az érték ismert.
A termék mennyiségét a tényleges mértékegységben és nem a vámtarifa
által meghatározott mértékegységben szükséges megadni.
Amennyiben a kérelmezett termék alkatrész (nem fődarab), csak a
kapcsolódó fő termék megnevezését és az összértéket kell feltüntetni.

A 3. rovatban kérjük pontosan feltüntetni a külföldi szerződő cég nevét, címét és országának
ISO kódját.
A 4. rovatban kell feltüntetni a külföldi végfelhasználó országot és céget (annak pontos címét
és országának ISO kódját), amely nem minden esetben egyezik meg a külföldi szerződő
országgal és céggel.
Az 5. rovatban a belföldi átadó, illetve árualap tulajdonos adatait kell kötelezően megadni.

A 6. rovatot kizárólag REEXPORT esetén kell kitöltetni, feltüntetve a külföldi exportőr cég
adatait (név, székhely, országának ISO kódja)
A 7. rovat az egyéb információknak biztosít helyet a Kérelmező számára. Itt kell jelezni, ha a
cég kísérő okmányokat mellékel a kérelemhez. A nem angol, német, francia vagy orosz
nyelven kiállított kísérő okmányokhoz vagy igazolásokhoz magyar nyelvű hiteles fordítást is
mellékelni kell.

