A BRÓKERÜGYLET IRÁNTI KÉRELEM KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

Általános tájékoztató
A kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos brókertevékenység engedélyezésével összefüggő elsőfokú
hatósági feladatokat a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai,
Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya (a továbbiakban: Hatóság) látja el a Tanács kettős
felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi
ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009 EK rendelete és a kettős felhasználású termékek
külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet alapján.
A brókerügylet engedély iránti kérelmet magyar nyelven, a rovatokat (mezőket) a magyarázatok teljes
körű figyelembevételével, hiánytalanul és a valóságnak megfelelően, számítógéppel kell kitölteni.

A hibásan és/vagy hiányosan kitöltött okmányokat a Hatóság a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja
fel.
A brókerügylet engedélyezési eljárása illetékmentes.
Az új bróker engedély kérelemhez csatolni kell a végfelhasználó, a címzett cégjegyzésre jogosult
képviselője által hitelesített eredeti Végfelhasználói Nyilatkozatot meghatározott tartalommal.
A Végfelhasználói Nyilatkozat megtételére rendszeresített angol nyelven kitöltendő űrlap itt található:
http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
Kérelem kitöltése

1. mező: Bróker/kérelmező
A kérelem benyújtására a bróker jogosult. A cégbejegyzés alaki és tartalmi formájának megfelelően kell
kitölteni a mezőt.
EORI szám: a kérelmező részére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott egyedi vámazonosító szám.
A 428/2009/EK rendelet 2. cikk (6) szerint bróker a Magyarországon lakóhellyel rendelkező vagy
letelepedett olyan természetes vagy jogi személy vagy társaság, amelynek tevékenységi köre kiterjed
olyan ügyletek tárgyalására vagy intézésére, amelyek célja kettős felhasználású termékek vétele,
értékesítése vagy szállítása egy harmadik országból (nem Európai Uniós tagállamból) egy más harmadik
országba (nem Európai Uniós tagállamba). Szintén brókertevékenység a harmadik országokban található
kettős felhasználású termékek értékesítése vagy vétele egy más harmadik országba történő szállítás
céljából. Nem minősül brókertevékenységnek, a pusztán járulékos szolgáltatás nyújtása: fuvarozás,
pénzügyi szolgáltatás, biztosítás illetve viszontbiztosítás, általános hirdetés, reklám

2. mező: Azonosítási szám
A brókertevékenységi ügylet száma, amelyet a Hatóság tölt ki.
3. mező: Érvényességi dátum
A Hatóság tölti ki.
4. mező: Kapcsolattartó
Itt kell megadni annak a kapcsolattartónak a nevét, telefon-, faxszámát, e-mail címét, aki a kérelemmel
kapcsolatban felvilágosítást tud adni és a Hatósággal a kapcsolatot tartja.
5. mező: Származási harmadik ország exportőre
Az a személy, aki megbízást ad a brókernek olyan ügylet tárgyalására vagy intézésére, melynek célja
kettős felhasználású termékek vétele, értékesítése vagy szállítása az exportőr lakóhelyét, telephelyét adó
harmadik, származási országból egy más harmadik országba; illetve ilyen termékek értékesítése vagy
vétele egy más, harmadik országba történő szállítás céljából.
A mezőben az exportőr teljes címét meg kell adni (vezeték- és utónév, illetve cégnév, székhely, telephely,
weboldal), beleértve a következő adatokat is: telefon, telefax, e-mail, levélcím, ország.
6. mező: Kibocsátó hatóság
A Budapest Főváros Kormányhivatala
Nemesfémhitelesítési Főosztálya.

Kereskedelmi,

Haditechnikai,

Exportellenőrzési

és

7. mező: Rendeltetési harmadik ország címzettje
Az a személy, akinek részére a bróker a kettős felhasználású termékekkel és technológiákkal kapcsolatos
ügyletet tárgyalta vagy intézte a termék harmadik országból harmadik országba történő vétele, értékesítése
vagy szállítása okán; illetve akinek részére a harmadik országokban található kettős felhasználású
termékeket és technológiákat értékesítette vagy vételezte egy más harmadik országba történő szállítás
céljából.
A mezőben adja meg a címzett vezeték- és utónevét, illetve cégnevét, országát, irányítószámát, városát,
címét és egyéb elérhetőségeit (pl:honlap, e-mail stb.)
8. mező: A bróker lakó-vagy letelepedési helye szerinti tagállam és kódja
Azon Közösségen belüli tagállam neve és kódja, melyben a bróker lakóhellyel rendelkező vagy
letelepedett természetes vagy jogi személy.
9. mező: Származási harmadik ország ( a termékek helye) és kódja
Az 5. mező szerinti exportőr cég országa. Nagybetűs kereséssel kiválasztható az országkód.
10. mező: Rendeltetési harmadik ország végfelhasználója (ha nem azonos a címzettel, azaz eltér a 7.
mezőtől)
Az a személy, aki a termék tényleges használója és a végfelhasználói nyilatkozatot teszi. A
végfelhasználónak a teljes nevét és címét meg kell adni: országkód (nagybetűs kereséssel kiválasztható),
neve, irányítószáma, városa, címe és egyéb elérhetőségei.
11. mező: Rendeltetési harmadik ország és kódja
Ebben a mezőben azt az országot kell a megfelelő országkóddal megadni, amelyben a végfelhasználó (10.
mező) található. Amennyiben a címzett (7 mező) a végfelhasználó, úgy a címzett országát kell megadni.
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12. mező: Résztvevő harmadik felek
Az ügyletben a brókeren kívül esetlegesen résztvevő harmadik felek (pl. ügynökök) megnevezése.
Az ügynökök nevét és teljes címét meg kell adni: országkód, neve, irányítószáma, városa, címe és egyéb
elérhetőségei.
13. mező: A tételek leírása
A termék kereskedelmi megnevezése, megadva összetételét, típusát, méretét, űrtartalmát, teljesítményét, a
gyártó nevét, a sorozatszámot, katalógusszámot, vagy más olyan jellemző adatokat, amelyek lehetővé
teszik a termék pontos beazonosítását. Több tétel esetén a termékleírást az 1a. pótlapon lehet folytatni.
14. 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 1a. pótlapon is szerepel vegyi anyag, a CAS számot
13. almezőkben kérjük megadni.
15. 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.)
16. mező: Pénznem és érték
Tételenként a szerződésben szerepeltetett ún. nettó összeg (szállítási, csomagolási stb.) költségek nélkül.
17. mező: A tételek mennyisége:
Tételenként a szerződésben szerepeltetett mennyiség és a megfelelő mértékegység.
18. mező: Végfelhasználás:
A végfelhasználói nyilatkozattal megegyezően kell megadni a pontos tevékenységet.
19. mező: Kiegészítő információk:
Bármilyen az ügyletről szóló, kiegészítő információ, csatolmány. A 13. mezőhöz tartozó mellékletek
számát itt kell feltüntetni.
20. mező
Kérelem beküldésének dátuma.
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