Ügyiratszám: BP/15-HTO-HK--ÁF/665/2020.
H AT ÁRO Z AT
A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes
szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Htkr.) 18. § (1) bekezdés b)
pontja értelmében a 10. § szerinti, a szállítás tárgyát képező
képez eszközökre
ökre kiterjedő,
kiterjed
hatályos
haditechnikai tevékenységi engedéllyel rendelkező
rendelkez vállalkozások részére a Htkr. 1. számú
mellékletébe, az alábbi árucsoportokba sorolt termékekkel kapcsolatos,
kapcsolatos mennyiségre és értékre
vonatkozó korlátozás nélküli, az eredeti szállító általi javítás és karbantartás céljából történő,
történ
ideiglenes árumozgással járó, valamint a garanciális csere céljából történő
történ
beérkezés és behozatal,
valamint a javítással és karbantartással
karbantartás
érintett termék
visszaszállítása,
és a cseretermék
kivitelének vagy kiszállításának
végrehajtását
ÁLTALÁNOS FORGALMI ENGEDÉLY
E
keretében
HU3F AI2000348
engedélyszám alatt
e n g e d é l y e z e m:
ML fejezetszám
ML-1

ML-3

Megnevezés
d) az ML1. Fejezet a), b) vagy c) pontjában meghatározott fegyverekhez
tervezett tartozékok, az alábbiak szerint:
1. leszerelhető
leszerelhet tölténytárak;
2. hangtompítók;
3. az ilyen fegyverekhez tartozó különleges fegyverállványok;
4. lángrejtők;
lángrejtő
5. elektronikus képfeldolgozási funkcióval rendelkező
rendelkez optikai
célzókészülékek;
6. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett optikai célzókészülékek;
Teljes cikkcsoport, az alábbiak kivételével:
- a kazettás lőszerekről
l
szóló egyezmény hatálya alá tartozó résztöltetek;
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ML-4

ML-5
ML-6
ML-7

ML-8

ML-9
ML-10
ML-11
ML-13
ML-14
ML-15
ML-16
ML-17
ML-18
ML-21

- végfázis-vezérlésű lövedékek;
- kifejezetten katonai felhasználásra tervezett lőszerek, lövedékek és
hajtóanyagtöltetek.
Teljes cikkcsoport, az alábbiak kivételével:
- a 4. fejezet a) pontja: bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták,
más eszközök és töltetek, valamint kifejezetten katonai felhasználásra
tervezett vagy átalakított részegységek;
- a 4. fejezet b) pontja: az ML4. fejezet a) pontjának hatálya alá tartozó,
kifejezetten indítási, telepítési, csapdává alakítási, zavarási, leállítási célokra
tervezett részegységek.
Teljes cikkcsoport.
Teljes cikkcsoport.
Az ML-7. fejezet
f) pontja: kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított
védelmi és mentesítőberendezések, részegységek és vegyi keverékek
g) pontja: az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjában meghatározott
harcanyagok felderítésére vagy azonosítására tervezett vagy
átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított
berendezések, továbbá kifejezetten azokhoz tervezett részegységek.
Teljes cikkcsoport, az alábbiak kivételével:
a) az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező összes anyag:
- legalább 8 000 m/s detonációs sebesség;
- legfeljebb 1,80 g/cm3 sűrűség;
b) az összes alábbi robbanóanyag, valamint az azokhoz kapcsolódó
keverékek:
- a 8. fejezet a) pontjának 15. alpontja: HNS (hexanitrosztilbén) (CAS
20062-22-0);
- a 8. fejezet a) pontjának 21. alpontja: az RDX és annak származékai az
alábbiak szerint:
- RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5-trinitro1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro- 1,3,5-triaza-ciklohexán, hexogén) (CAS
121-82-4);
- keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triaza-ciklohexanon) (CAS
115029-35-1);
- a 8. fejezet a) pontjának 23. alpontja: TATB (triamino-trinitrobenzol)
(CAS 3058-38-6);
c) minden, a 2008. december 3-án Oslóban aláírt, kazettás lőszerekről
szóló egyezmény hatálya alá tartozó, résztöltetekkel működő fegyverek
gyártásához közvetlenül vagy közvetve felhasználható anyag, kivéve
azon tagállamok esetében, amelyek ratifikálták a kazettás lőszerekről
szóló egyezményt.
Teljes cikkcsoport.
Teljes cikkcsoport.
Teljes cikkcsoport.
Teljes cikkcsoport.
Teljes cikkcsoport.
Teljes cikkcsoport.
Teljes cikkcsoport.
ML-17 fejezet a), b), c), d), e), f), i), j), k), l), m), n), o), p) pontjaiban foglalt
termékek.
Teljes cikkcsoport.
ML-21 fejezet
a) pontja: kifejezetten a jelen általános forgalmi engedélyben felsorolt
eszközökkkal való használatra tervezett vagy átalakított szoftverek;
b) pontjának 4. alpontja: kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy
kifejezetten vezetési, hírközlési, irányítási és hírszerzési (Command,
Communications, Control and Intelligence – C3I) vagy vezetési, hírközlési,
irányítási, számítástechnikai és hírszerzési (Command, Communications,
Control, Computer and Intelligence – C4I) célokra kifejlesztett szoftverek.
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ML-22
HUML-23
HUML-25

Kifejezetten a jelen általános engedély szerinti eszközök használatához
szükséges technológia.
Teljes cikkcsoport.
Teljes cikkcsoport.

A jelen általános forgalmi engedély alapján az Európai Gazdasági Térség (EGT) államaiban
letelepedett szerződő partnerektől való beérkezés, illetve behozatal hajtható végre az eszközök
eredeti szállítója általi javítás és karbantartás, valamint garanciális csere céljából.
A jelen általános forgalmi engedély feljogosítja az azt igénybe vevő engedélyeseket a garancián
túli, díjazás ellenében történő javítás és karbantartás, mint haditechnikai szolgáltatás kivitelére,
illetve kiszállítására.
A jelen általános forgalmi engedély alapján nem hajtható végre teljesítménynövelésre irányuló
modernizálás vagy fejlesztés céljából történő behozatal vagy beérkezés.
A beérkezést, illetve behozatalt végrehajtó engedélyest a Htkr. 28. § szerinti adatszolgáltatási
kötelezettség terheli, amellyel azonos tartalmú naprakész nyilvántartást vezet – és azt felhívásra a
Hatóságnak bemutatja – az alábbi adattartalommal: a termék megnevezése, azonosítója, a Htkr. 1.
számú melléklete szerinti besorolása; a beérkezett, importált eszközök mennyisége és értéke; a
beérkezés/behozatal időpontja, vevő és végfelhasználó megnevezése. Az adatszolgáltatásban
szerepeltetni kell a díjazás ellenében végzett javítás és karbantartás kivitelét illetve kiszállítását.
Az eszközök szállítása során a szállítmányt kísérő okmányokon fel kell tüntetni, hogy a behozatalra,
illetve beérkezésre, valamint az eszközök visszaszállítására illetve cseretermék kivitelére vagy
kiszállítására a jelen általános forgalmi engedély alapján kerül sor.
Jelen általános forgalmi engedély visszavonásig hatályos.
INDOKOL ÁS
A Htkr. 18. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság az ellátás biztonsága, valamint tartós ipari és
kormányközi együttműködések előmozdítása érdekében meghatározott haditechnikai eszközökre
nézve az EGT-államokban letelepedett szerződő felek vonatkozásában általános forgalmi engedélyt
tesz közzé honlapján egyebek mellett az eredeti szállító általi karbantartásra és javításra, garanciális
cserére vonatkozó beérkezés és behozatal esetében.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Hatásköröm és illetékességem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi
ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontján, jelen határozat az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésein
alapul.
Budapest, dátum a digitális aláírás szerint
dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából
dr. Borza László osztályvezető
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