TÁJÉKOZTATÓ
A VÁLLALKOZÁSI IMPORT SZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
ENGEDÉLYKÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok
megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII.
2.) Korm. rendelettel módosított, az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket
képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló
52/2012.(III.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-ának (3) bekezdése értelmében,
ha a magyarországi és valamely, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államon, az Európai Unión és Svájcon kívüli országban székhellyel rendelkező cég
között létrejött vállalkozási szerződés külföldi munkavállaló magyarországi munkavégzésével
(elnevezése: vállalkozási import) történik, annak teljesítését a Budapest Főváros
Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal) engedélyezi.
A R. 1. § 12. pontjában meghatározott vállalkozási import engedélyezésének rendjét a R.
5.-7. §-aiban foglalt Általános szabályok figyelembevételével, a 12-13. §-ok előírásai
továbbá a 8. mellékletben foglaltak határozzák meg.

A kérelmek a fenti előírások alapján, az alábbi Tájékoztatóban foglaltakat is figyelembe
véve nyújthatók be a kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához:
A kérelmeket a R. 8. mellékletében meghatározott, e célra rendszeresített
formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.
Az engedélykérelem nyomtatvány (amelyet tájékoztatásul ezen tájékoztató 1. számú
melléklete is tartalmaz) a kormányhivatal honlapjáról is kitölthető.
A kérelmeket olvashatóan kitöltve kell benyújtani. Az olvashatatlanul kitöltött kérelmeket az
engedélyező hatóság érdemben elbírálni nem tudja, azokat hiánypótlásra szóló felhívással
visszaküldi a kérelmezőnek.
Az egy évnél hosszabb időre érvényes vállalkozási szerződés teljesítésére szóló engedély
egy kérelem kitöltésével kérelmezhető.
A kitöltött kérelem benyújtása történhet személyesen vagy postai úton, vagy az
ügyfélkapun keresztül elektronikusan e-nyomtatványon.
A kérelmek személyesen benyújthatók az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest,
Németvölgyi út 37-39.), hétfőtől csütörtökig naponta 8.30 és 16.00 óra között, pénteken 8.3013.00 között.
Az elektronikus úton történő benyújtás feltételeiről a honlap külön fejezetében olvasható
tájékoztatás.
Adatkiegészítések bekérése
Hiánypótlás esetén a kiegészítő iratok, igazolások stb. beküldése történhet postai úton, vagy
személyesen is leadhatók az Ügyfélszolgálaton.
A vállalkozási import esetén a R. 3. § (3) bekezdésében előírt engedély megadása iránt
benyújtott kérelem vonatkozásában az ügyintézési határidő 15 nap.
Engedélyek átvétele
A kérelem elbírálása után az engedély - az ügyfél kérése esetén - személyesen is átvehető a
Ügyfélszolgálaton. (Az átvételhez igazolni kell, hogy az átvevő a kérelmező cég
alkalmazottja, vagy cégszerű meghatalmazással kell rendelkeznie a kérelmező cég
cégjegyzésre jogosult vezetőjétől (személyazonosságot igazoló okirat, cégbélyegző).
Ha az ügyfél a személyes átvételt nem kéri, a kormányhivatal az engedélyeket tértivevényes
küldeményként postán küldi meg a kérelmezőnek, illetőleg meghatalmazottjának.

ÚTMUTATÓ
A VÁLLALKOZÁSI IMPORT ENGEDÉLYKÉRELMEK KITÖLTÉSÉHEZ
Az 1., 2., 3. rovat kitöltése az ott felsorolt adatok értelemszerű megadásával történik.
Az 1. rovatban a kérelmező magyar vállalkozás (megbízó) nevét, székhelyét és rendeltetési
országbeli telephelyét vagy irodáját.
A 2. rovatban a kérelmezőt képviselő személy elérhetőségét kell megadni.
A 3. rovatban az alvállalkozó adatait kell feltüntetni, ha a kivitelezést alvállalkozó végzi.
Több alvállalkozó adatait a kérelem A. mellékletében kell feltüntetni.
4.-5. rovatok: A külföldi partnerre vonatkozóan a szerződő és a származási ország nevét az
egyedi ISO kódrendszer alapján kell kitölteni, ország-csoport kód – ún. gyűjtő-kódszám nem használható.
6. rovat: A külföldi szerződő fél pontos nevét és címét kell beírni. Azonosító jelként egy
állandó, rövidített megnevezést kell alkalmazni max. 8 betű felhasználásával, pl.
L.HOPMANN MALERBETRIEB állandó azonosító jele lehet: LHOPMANN.
7. rovat: A munkahely pontos címét (helység, utca, házszám, ezek hiányában helyrajzi
szám) irányítószámmal kell megadni. Több munkahely esetén a B. mellékletet is ki kell
tölteni. Egyszerre maximum öt munkahely adható meg.
8. rovat: Ide a vállalkozási tevékenység TEÁOR szerinti megnevezése és annak 4 számjegy
mélységű TEÁOR kódja írandó.
9. rovat: A szerződéses devizanem és annak ISO kódja feltüntetésére szolgál. Az
alkalmazható ISO kódokat e tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza.
10. rovat: A különleges ügyletek jelölésére alkalmazandó kódokat a jelen tájékoztató 3.
számú melléklete sorolja fel.
11. rovat: A vállalkozási szerződés nettó (értéktöbbletadó - Mwst, vagy VAT - nélküli) teljes
árbevétele a megadott devizanemben, tizedes érték nélkül, egész számban kifejezve (japán
yen esetében az érték 1000.- JPY-ben írandó). Engedély módosítása, illetve garanciális
munkák végzése esetén a rovatot nem kell kitölteni.
12. rovat: A vállalkozási szerződést teljesítő külföldi vállalkozás munkavállalói a
kiküldetésben történő tartózkodásának első és utolsó napját kell megadni, melynek egyeznie
kell a teljesítési szerződésben megadott kezdési időponttal és befejezési határidővel.
Engedély módosítása, vagy garanciális munka esetén a szerződés teljesítésének régi
kezdési és új befejezési időpontját kell megadni.
13. rovat: A szerződés teljes érvényességi idejére vonatkozó átlaglétszám meghatározása,
ami a statisztikai munkahónapok /az egyes hónapok 25. napján várhatóan érvényes,
kiváltani tervezett munkavállalási engedélyek száma/ és a munka végzésére tervezett
hónapok számának hányadosa.
14. rovat: Maximális létszámként a kiküldetés hónapjaira tervezett legmagasabb létszám
írandó .(Ez az adat csak egész szám lehet).
15. rovat: Anyagos árbevétel devizában, amely az anyagos vállalkozási árat (AVA)
tartalmazza, amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez anyagot is szállít.
16. rovat: Vállalkozási árbevétel devizában (VA), amelyhez az anyagmentes vállalkozási
árat kell feltüntetni.
17. rovat: Kérjük két számmal jelölni: az engedélykérelemhez beadott A és B
mellékletek + a kérelem beadásához előírt további mellékletek száma.
Dátum és aláírás: A cégnyilvántartás szerinti cégszerű, pecséttel ellátott aláírás, illetve
aláírások szükségesek mind a kérelmezőtől, mind az alvállalkozótól.
A „Hatósági rájegyzés” rovatot kérjük üresen hagyni!

TÁJÉKOZTATÓ
A VÁLLALKOZÁSI IMPORT KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ EGYES MELLÉKLETEKRŐL
Az engedély iránti kérelemhez minden esetben mellékelni kell:
• a vállalkozási és a teljesítési szerződés egy eredeti és egy másolati példányát;
• a 15.000,- Ft értékű illeték megfizetésének igazolását.
A R. 5. § (4) bekezdése kivételével - első alkalommal az engedélykérelemhez csatolni kell
továbbá:
• a kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy közjegyző által hitelesített
aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetőleg az ezekkel
egyenértékű, aláírási mintaként szolgáló más közhiteles okmányt.
1. számú melléklet

Vállalkozási import engedélykérelem
1. Kérelmező neve:
Székhely szerinti címe:
Telephelyének címe:
2. Képviselő neve:
telefonszáma:
3. Alvállalkozó neve (egynél több alvállalkozó esetén ki kell tölteni az A. mellékletet
is):
címe:
4. Szerződő ország neve:
5. Származási ország neve:
kódja: _ _
kódja: _ _
6. Szerződő fél neve:
címe:

adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _
adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _
irányítószáma: _ _ _ _

azonosító jele: _ _ _ _ _ _ _
_
irányítószáma: _._ _ _

7. Munkahely címe (egynél több munkahely esetén ki kell tölteni a B. mellékletet is):
irányítószáma: _._ _ _
8. Vállalkozási tevékenység megnevezése:
TEÁOR kódja: _._ _ _
9. Devizanem
kódja: _._ _ _
10. Különleges ügylet kódja: _ _ _ _
11. Vállalkozási szerződés teljes árbevétele devizában:
12. Kérelmezett érvényesség:
___ ___ ___
________-________
13. Átlaglétszám: _._ _
14. Maximális létszám: _ _ _
15. Anyagos vállalkozási árbevétel devizában:
16. Vállalkozási árbevétel devizában:
_______________________________ ________ _______________________
___
___
17. Mellékletek
Dátum:
Hatósági rájegyzés:
száma:
A; B+csatolt
............................................. .............................................
kérelmező
alvállalkozó
A. melléklet a vállalkozási import engedélykérelemhez
Alvállalkozók felsorolása
Alvállalkozó neve:
címe:
Alvállalkozó neve:
címe:
Alvállalkozó neve:
címe:
Alvállalkozó neve:
címe:

adószáma: _ _ _ _ _ _
__
adószáma: _ _ _ _ _ _
__
adószáma: _ _ _ _ _ _
__
adószáma: _ _ _ _ _ _
__

Alvállalkozó neve:

adószáma: _ _ _ _ _ _
__

címe:
B. melléklet a vállalkozási import engedélykérelemhez
Munkahelyek felsorolása
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:
Munkahely címe:

irányítószáma: _._ _ _
irányítószáma: _._ _ _
irányítószáma: _._ _ _
irányítószáma: _._ _ _
irányítószáma: _._ _ _
irányítószáma: _._ _ _
irányítószáma: _._ _ _
irányítószáma: _._ _ _
irányítószáma: _._ _ _

2. számú melléklet
Az engedélyezésben használatos DEVIZANEM kódok
KÓD NÉV
AUD Ausztrál Dollár
CAD Kanadai Dollár
CHF Svájci Frank
CZK Cseh Korona
DKK Dán Korona
EUR EURO
GBP Angol Font
HUF Magyar Forint
JPY Japán Jen
KWD Kuvaiti Dínár
NOK Norvég Korona
SEK Svéd Korona
USD USA Dollár
3. számú melléklet
Különleges ügyletkódok a vállalkozási import engedélyezéséhez
0011 ANYAG-BERENDEZÉS MENTES ÉPÍTÕIPAR
0012 ANYAG-BERENDEZÉS MENTES SZERELÕIPAR
0013 ANYAG-BERENDEZÉS MENTES EGYÉB
0014 NEM MAGYAR ANYAGOS ÉPÍTÕIPAR
0015 NEM MAGYAR ANYAGOS SZERELÕIPAR
0016 NEM MAGYAR ANYAGOS EGYÉB
0017 MAGYAR ANYAGOT IS TARTALMAZÓ ÉPÍTÕIPAR
0018 MAGYAR ANYAGOT IS TARTALMAZÓ SZERELÕIPAR
0019 MAGYAR ANYAGOT IS TARTALMAZÓ EGYÉB
0023 ANYAG-BERENDEZÉS MENTES MÛEMLÉK ÉPÜLET
0024 NEM MAGYAR ANYAGOS MÛEMLÉK ÉPÜLET
0025 MAGYAR ANYAGOS MÛEMLÉK ÉPÜLET
0026 SZOFTVER
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