Közlemény
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye az Irán elleni szankciókról
szóló 1737 (2006) ENSZ BT határozat végrehajtásáról.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2006. december 23-án elfogadott 1737 (2006) számú
határozatával Iránnal szembeni szankciók bevezetéséről döntött. A határozatban foglaltak
végrehajtása minden ENSZ-tagállam, így Magyarország számára is kötelező. A határozat
értelmében az ENSZ tagállamai 2007. február 23-ig jelentésben kötelesek beszámolni a
Biztonsági Tanács által felállított szankciós Bizottságnak a szankciós előírások nemzeti
végrehajtásáról.
A jelen közlemény a Biztonsági Tanács határozatában előírt exportellenőrzési
kötelezettségekre szorítkozik. Az egyéb szankciók nem tartoznak a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal hatáskörébe, így ezek végrehajtására vonatkozóan az illetékes szervek
külön intézkednek.
A Biztonsági Tanács határozatában előírt exportellenőrzési kötelezettségeket az alábbiakban
ismertetjük:
• az iráni nukleáris anyagdúsítással, újrafeldolgozással, a nehézvízzel, a nukleáris
fegyverek hordozó-eszközeinek fejlesztésével kapcsolatos tevékenységet támogató,
elősegítő árucikkek, illetve technológiák Irán részére történő szállításának, eladásának,
ENSZ tagállama területén történő átszállításának megelőzése (BT határozat 3-5.
pontja);
• az ismertetett árucikkek, technológiák importjának tilalma (BT határozat 7. pontja);
• A fentiekhez kapcsolódó műszaki segítségnyújtás megelőzése (BT határozat 6.
pontja);
• bármely egyéb, az eddigiekben fel nem sorolt árucikk Iránba történő exportja,
amennyiben az ENSZ tagország úgy határoz, hogy az hozzájárulna a nukleáris
anyagdúsítással, újrafeldolgozással vagy a nehézvízzel kapcsolatos tevékenységekhez,
illetve a nukleáris fegyvert célba juttató eszköz fejlesztéséhez;
• bármely egyéb árucikk Iránba történő exportja, amelyről az ENSZ tagállam úgy dönt,
hogy az hozzájárulna olyan egyéb kapcsolódó tevékenységek folytatásához, amelyekre
vonatkozóan a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség aggodalmát fejezte ki, vagy
azokat bekövetkezhetőnek tekintette [a BT határozat 4 (b)-(c) pontjai];
• egyben a Biztonsági Tanács felhívta az ENSZ tagállamokat, hogy akadályozzák meg
iráni állampolgárok speciális oktatását vagy képzését saját területükön vagy saját
állampolgáraik útján olyan ismeretek vonatkozásában, amelyek hozzájárulnának, hogy
Irán szenzitív nukleáris tevékenységek ellátására vagy nukleáris fegyvereket célba
juttató eszközök fejlesztésére váljék képessé.
Az exportellenőrzési kötelezettség keretében a fent említett tevékenységek, továbbá a felsorolt
termékek Iránba történő kivitele nem engedélyezhetők.
Az ellenőrizendő termékkör Nukleáris Szállítók Csoportja (NSG) exportellenőrzési listáján
(S/2006/814) és a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer (MTCR) exportellenőrzési listáján
(S/2006/815) alapul. Ezek az ENSZ hivatalos dokumentum-gyűjteményéből
(http://www.ods.un.org) ismerhetők meg. (A rendszer jelszavas belépés nélkül működik, a

„simply search” parancsban a „symbol” mezőben kell a BT határozatban feltüntetett
dokumentum-azonosító számokat beírni.)
A fentiek előrebocsátásával az alábbiakban soroljuk fel a BT határozat által korlátozott
konkrét termékek listáját:
• az S/2006/814 számú okmány INFCIRC/254/REV8/Part1 részében B2, B3, B4, B5,
B6 és B7 pontjaiban felsorolt cikkek;
• az említett okmány említett részében A1 és B1 alatt felsorolt cikkek, kivéve a B1
alatti berendezést, ha az könnyűvíz reaktorok céljaira szolgál, valamint az A.1.2 alatt
említett alacsony koncentrációjú uránt, amennyiben az atomreaktorokban való
üzemanyag kazettákba van beszerelve;
• az S/2006/815 számú okmányban felsorolt árucikkek, kivéve a II. kategória 19.A.3 alá
eső termékeket;
• bármilyen egyéb cikkek, anyagok, berendezések, áruk és technológia, amelyeket a
Biztonsági Tanács vagy annak szankciós bizottsága úgy tekint, hogy hozzájárulhat az
urándúsítási, újrafeldolgozás vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységekhez, illetve a
nukleáris fegyver célba juttató eszközök fejlesztéséhez;
• az S/2006/814 számú okmány INFCIRC/254/REV7/Part2 részében felsorolt cikkek,
ha az ENSZ tagállam úgy dönt, hogy azok elősegítenék az urándúsítással,
újrafeldolgozással vagy a nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeket;
• bármely egyéb, az S/2006/814 számú vagy az S/2006/815 számú okmányban fel nem
sorolt árucikk Iránba történő exportja, amennyiben az ENSZ tagország úgy határoz,
hogy az hozzájárulna a nukleáris urándúsítással, újrafeldolgozással vagy a nehézvízzel
kapcsolatos tevékenységekhez, illetve a nukleáris fegyvert célba juttató eszköz
fejlesztéshez;
• bármely egyéb árucikk iráni exportja, amelyről az ENSZ tagállam úgy dönt, hogy az
hozzájárulna olyan egyéb kapcsolódó tevékenységek folytatásához, amelyekre
vonatkozóan a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség aggodalmát fejezte ki, vagy
azokat bekövetkezhetőnek tekintette.
A Biztonsági Tanács határozata értelmében az előző bekezdés második, harmadik és negyedik
francia bekezdésében felsorolt exporttilalom alá nem eső anyagok, berendezések, áruk és
technológia esetében az ENSZ tagországoknak biztosítaniuk kell, hogy
- az S/2006/814 és az S/2006/985 számú okmányok előírásai megfelelő módon
teljesüljenek,
- a szállított termék végfelhasználásának és végső felhasználás helyének hatékony
ellenőrzése megtörténjen,
- a szankciós bizottságot a szállítás, eladás vagy átszállítás időpontját követő tíz napon belül
tájékoztatják, valamint
- az S/2006/814 számú okmányban említett cikkek, anyagok, berendezés, áruk és
technológia esetében a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget a szállítást, eladást vagy
átszállítást követő tíz napon belül értesítik.
A Biztonsági Tanács határozata értelmében az ENSZ tagállamok minden szükséges
intézkedést megtesznek, hogy megelőzzék a fentiekben meghatározott szállítások, eladások,
átszállítások, gyártás vagy felhasználás céljait szolgáló műszaki segítségnyújtás, oktatás,
pénzügyi segítségnyújtás, beruházás, brókertevékenység vagy egyéb szolgáltatások nyújtását
Iránnak a tilalom alá eső cikkek, anyagok, berendezés, áruk és termékek tekintetében.
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Az ENSZ tagállamok megtiltják, hogy az S/2006/814 és az S/2006/815 számú okmányokban
felsorolt cikkeket állampolgáraik, vagy a lobogójuk alatt lajstromba vett hajók vagy
repülőgépek használatával Iránból beszerezzék.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ezúton felhívja az érintett gazdasági
társaságokat, hogy a Biztonsági Tanács határozatára figyelemmel tartózkodjanak az
ismertetett tevékenységektől, mert a Hivatalnak engedélyezési tevékenysége során
kötelessége a határozat értelmében eljárni és a határozat alá eső engedélykérelmeket
elutasítani. A Biztonsági Tanács határozatában foglalt tilalmak megszegése büntetőjogi
szankciókkal járhat.
Budapest, 2007. január 25.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
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