TÁJÉKOZTATÓ
a biztonsági papírok szállításának engedélyezési rendjéről
Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt
átlépő kereskedelméről szóló, többször módosított 52/2012. (III.28.) Korm.rendelet (a
továbbiakban: R.) 1. § 5. pontjában meghatározott, a R. 4. mellékletében szereplő biztonsági
papírok esetében a R. 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján Magyarország területéről történő
kiviteléhez, reexportjához, illetve Magyarország területére történő behozatalához bármely
ország viszonylatában – így az EU tagországokkal folytatott kereskedelemhez is – a
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélye szükséges.
A R. 5.-7./A §-aiban foglalt Általános szabályok, a 10., 11. §-ok előírásai, valamint a
kérelmek kitöltésének és benyújtásának általános szabályairól szóló, a Kormányhivatal
szakmai honlapján közzétett Tájékoztatóban foglalt általános kitöltési és benyújtási
szabályokon túl, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. alcíme
15. pontja alapján a kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmek az alábbiakat is
figyelembe véve nyújthatók be a Kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai,
Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályához.
1) Általános feltételek:
• A R. 1. § 5. pontjában meghatározott biztonsági papír behozatalához, kiviteléhez, illetve
reexportjához engedély csak érvényes - a R. 3. § (1) bekezdésében előírt - kiviteli,
behozatali, reexport tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető.
• A R. 11. § (3) bekezdése alapján az engedélyeket szállítmányonként kell kérelmezni, az
engedély egyszeri szállításra érvényes. Az engedélyek érvényességi idejének
kérelmezésénél az áru szállításának várható időpontját és a szakhatósági állásfoglalás
beszerzésének időtartamát is figyelembe kell venni. (A szakhatóság eljárására irányadó
ügyintézési határidő tizenöt nap.)
• A kérelemben meg kell nevezni a szállítani kérelmezett áru biztonsági papírra jellemző
adatait: a speciális védelmi elemeket.
• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. alcíme
15. pontja alapján a Kormányhivatal beszerzi az engedélykérelemben megnevezett
biztonsági papírra vonatkozóan a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSz)
szakhatósági állásfoglalását. Az NBSz a - kiviteli, behozatali, reexport - kérelemben
meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak minősíthetősége, vagyis a vizsgált
papírmintának a biztonsági papír jogszabályban meghatározott feltételrendszerének való
megfelelősége és a kérelemben meghatározott, vizsgált papírminta biztonsági papírnak
minősítése esetén a vizsgált papírminta és bármely forgalomban lévő magyar bankjegy,
biztonsági okmány vagy értékpapír közötti azonosság megállapításának kérdésében fejti ki
szakhatósági állásfoglalását.
A szakhatósági állásfoglalás elkészítéséhez szükséges biztonsági papírárumintát a
kérelmező küldi el az NBSz Szakértői Intézethez, a Kormányhivatalhoz - a R. 3. § (2)
bekezdés c) pontja alapján - benyújtott szállítási engedélykérelemmel egyidejűleg.
A kérelemhez tartozó áru beazonosításához kérjük a Kormányhivatalhoz benyújtott kérelmen
feltüntetni azt, hogy a szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges papírmintát a kérelmező
milyen iktatószámon küldte meg a szakhatóságként eljáró NBSz részére.
A kérelemben meghatározott biztonsági papírra vonatkozóan az NBSz Szakértői Intézet által
kiadott szakhatósági állásfoglalásból a Kormányhivatal két eredeti példányt kap, melyekből
az egyiket megküldi a kérelmezőnek.
Amennyiben a kérelemben szereplő biztonsági papír már rendelkezik az NBSz által kiadott
szakhatósági állásfoglalással, a kérelmezőnek a szakhatósági állásfoglalás NBSz iktatási
számát a szállítási engedélyre vonatkozó kérelmén, lehetőség szerint az Indokolás rovatban
fel kell tüntetnie.
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A felhasznált engedély vámpéldányát és az érvényességi idő alatt fel nem használt
engedélyt a kérelmezőnek a R. 11. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Kormányhivatal
részére vissza kell küldenie.
2) Az egyes forgalmi irányok szerinti feltételek - az általános feltételek teljesítésén túl az alábbiak:
a) Behozatali engedélykérelem
• A kérelmezőnek a biztonsági papírra vonatkozó behozatali engedélykérelemben
részletezni, illetve mellékelni kell:
- a kérelmező megrendelését és a szállító visszaigazolását a biztonsági papír pontos
megnevezése, lehetőség szerint súlya, értéke vonatkozásában,
- a kérelmező nyilatkozatát a biztonsági papír felhasználásáról, rendeltetéséről (a
szakhatósági állásfoglalás megléte esetén azzal összhangban),
- a végfelhasználó nyilatkozatát, annak neve, székhelye, a szállítási telephelye
feltüntetésével,
- az áru beérkezésének várható időpontját,
- a tervezett határátlépés helyét, lehetőség szerint a szállítás útvonalát,
- a szállítmányozó nevét, címét, a szállítási módot,
- ha az árutulajdonos nem azonos a kérelmezővel, akkor annak a behozatalra adott hiteles
megbízását.
b) Kiviteli engedélykérelem
• A kérelmezőnek a biztonsági papírra vonatkozó kiviteli engedélykérelemben részletezni,
illetve mellékelni kell:
- nyilatkozatot az árualap származásáról,
- a vevő, a rendeltetési országbeli átvevő megrendelését, valamint nyilatkozatát a biztonsági
papír pontos megnevezése, lehetőség szerint súlya, értéke vonatkozásában, valamint a
felhasználási célról (szakhatósági állásfoglalás megléte esetén azzal összhangban),
- ha a kiszállításra szánt áru tulajdonosa nem azonos a kérelmezővel, akkor annak a kivitelre
adott hiteles megbízását, árualap-felajánlását,
- az áru kiszállításának várható időpontját,
- a tervezett határátlépés helyét, lehetőség szerint a szállítás útvonalát,
- a szállítmányozó nevét, címét, a szállítás módot.
c) Reexport engedélykérelem
• A kérelmezőnek a biztonsági papír reexport célú szállításának engedélykérelméhez
részletezni, illetve csatolni kell:
- a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy Magyarország területén a biztonsági papír
szállítmányt nem helyezi közösségi forgalomba és azt megadott határidőn belül
Magyarország területéről kiszállítja,
- a reexport árualap származását tanúsító dokumentumot,
- rendeltetési országbeli átvevő megrendelését, valamint nyilatkozatát a felhasználási célról,
- a határátlépés helyét, várható időpontját, lehetőség szerint a szállítás útvonalát,
- a szállítmányozó nevét, címét, a szállítás módot.
Az engedélyezés során a kérelmek és az azokban foglalt adatok kezelése az Ákr., az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény előírásai, valamint az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes
törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/B. §-a és 140/C
§-a és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a személyhez fűződő
jogokról szóló rendelkezései szerint történik.
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