Kitöltési útmutató
a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának
megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi
kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 21/2013. (I. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti „bejelentési és adatszolgáltatatási”, valamint
„Nyilatkozattétel” benyújtási kötelezettség teljesítéséhez.
A R. szövege innen elérhető.
A Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére szolgáló formanyomtatványt
szövegszerkesztővel vagy írott nagybetűkkel szükséges kitölteni két példányban.
Az egyik példányt a Hivatal részére szükséges benyújtani, a másikat a hivatali
nyilvántartásból történő törlés bekövetkeztéig kell megőrizni.
A bejelentés határideje:
a) A R. hatálybalépésekor (2013. március 31.) már működő jogalanyok részére: 2013.
június 28. [R. 7. § (1) és (2)]
b) A R. hatálybalépését (2013. március 31.) követően a R. hatálya alá tartozó
tevékenységet elkezdeni szándékozók részére: a tevékenység megkezdését
legalább 30 nappal megelőzően.
Azon esetekben, amennyiben a R. hatálya alá tartozó tevékenység tervezett
megkezdése 2013. március 31. – 2013. április 30. között esedékes: A tevékenység
megkezdését legalább 30 nappal megelőzően. [R. 3. § (2)]
A bejelentésben közölt adatokban bekövetkező változásokat a változást követő 8 napon belül
a Változás-bejelentő nyomtatványon kell a Hivatal felé benyújtani.
A Nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére szolgáló formanyomtatványt lehetőség szerint
elektronikusan, vagy ha erre nincs lehetőség, írott nagybetűkkel kell kitölteni két példányban.
Az egyik példányt a Hivatal részére kell átadni célszerűen elektronikusan vagy (és) írott
formában (a hitelesítési lehetőségtől függően), a másikat nyilatkozattételtől számított öt évig
kell megőrizni.
A nyilatkozattétel határideje:
a) Első alkalommal 2014. február 20.
b) Majd évente február 20.
Nem kötelező nyilatkozatot tenni, ha a nyilatkozattételi határidőt megelőző évben a R. hatálya
alá tartozó tevékenység nem történt.
Jogalany: az a
 természetes személy,
 jogi személy,
 jogi személyiség nélküli szervezet,

aki – a 428/2009/EK tanácsi rendelet (továbbiakban: EK R.) I. melléklet 1C351-354
jegyzékszám alatt szereplő, a mellékletben nevesített - mikrobiológiai vagy egyéb biológiai
anyaggal, valamint toxinnal az alábbi tevékenységek valamelyikét folytatja:
 gyártás,
 fejlesztés,
 feldolgozás,
 tárolás,
 felhasználás,
 importálás,
 az Európai Unión belül átadás, átvétel vagy
 ezekkel az anyagokkal kapcsolatos műszaki-technológiai támogatási szolgáltatás
nyújtása,
tekintet nélkül annak eredetére vagy előállítási módjára, fajtájára és mennyiségére.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1C351 d 4. Ricin, valamint az 1C351 d 5. Saxitoxin a
vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról,
valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény
(továbbiakban: VTE) I. mellékletében meghatározott 1. listás anyagnak minősül. Ennek
megfelelően a VTE kihirdetéséről szóló, 1997. évi CIV. törvény, és az annak végrehajtásáról
rendelkező 212/1998. (XII. 24) Korm. rendelet értelmében külön VTE szerinti jelentéstételi
kötelezettség is fennáll ezen anyagok gyártásának, feldolgozásának, felhasználásának, exportimportjának, valamint EU-n belüli transzferének tekintetében. A vonatkozó tudnivalókról
bővebben az „Exportellenőrzési Osztály Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény” honlapján
olvashat.
A jogalanyoknak – az R. 2. § (2) bekezdés c. pontja alapján, az éves nemzeti bizalomerősítő
jelentés összeállításához – az előzőeken túl, a tudományos szakirodalomban megjelent
(publikált) tudományos eredményekről is nyilatkozniuk szükséges a Hivatal részére.
Műszaki-technológiai támogatás alatt mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyaggal, valamint
toxinnal kapcsolatos kutatáshoz, fejlesztéshez, azonosításhoz, tipizáláshoz gyártáshoz és
szaporításhoz, kísérletezéséhez és minden egyéb műszaki-technológiai szolgáltatáshoz
kapcsolódó tevékenység, amely lehet - beleértve a támogatás szóbeli formáit is - betanítás,
képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása vagy konzultációs szolgáltatások
nyújtása. Ezen szolgáltatások nyújtása - akár szóbeli közlés vagy konzultációk formájában
is - különleges szaktudás (know-how) átadásával jár(hat) és nem-megfogható technológia
átadásnak nevezzük. Természetesen a tudomány fejlődése, haladása szempontjából fontos
ismeretek hozzáférhetőségét a R. nem kívánja korlátozni a köz által hozzáférhető, nyilvános
szakirodalom, szabadalmak publikálásával történő „átadási” lehetőség vonatkozásában.
Külföldi jogalanynak történő átadás Magyarország nemzetközi kötelezettségeit is érintheti
(akár sértheti), hiszen nemzetbiztonsági, illetve biztonságpolitikai (proliferációs) kockázatokat
rejthet magában, ezért az EK R. 3. (1) cikke alapján (export)engedély köteles tevékenységnek
minősül. A nem-megfogható technológiai transzferen túl ezen anyagok Európai Unióból
történő kivitele (exportja) szintén (export)engedélyköteles tevékenység, amelyet részletesen a
hivatkozott EK R.-en túl a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának
engedélyezéséről szóló 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet szabályozza.

Mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyag, valamint toxin: a 428/2009/EK tanácsi
rendelet I. melléklet 1. kategóriájában meghatározott 1C351-354 ellenőrzési jegyzékszám
alatt szereplő olyan anyag, amely ember, állat vagy növény megbetegítésére, elpusztítására,
genetikai anyagának módosítására vagy megváltoztatására alkalmas. Ezt a terméklistát a
nemzetközi nonproliferációs rezsimek döntései alapján állította össze az Európai Unió és
széleskörű egyetértés van a listában szereplő ellenőrzött anyagokat illetően.
Mennyiség illetve mértékegység: a nemzetközi szakirodalomban elfogadott módon kérjük
megadni. A mennyiség alatt az éves keretmennyiséget (azaz éves átlagos mennyiséget) kell
érteni.
Megjegyzés: a Hivatal a tárgykörnek megfelelő és az általánosan (nemzetközileg) elfogadott
és használt mennyiségi meghatározást és mértékegységet (Például: 100 ml, 3 ampulla) kér
használni. A kizárólag kimutatást, illetve tipizáló vizsgálatokat végző jogalanyok számára
megfelelő az éves átlagos vizsgálati szám megadása is.
Az évente benyújtott Nyilatkozattételi lapot, illetve a Változás-bejelentő lapot a bejelentési
adatlapon megadott mértékegységgel megegyezően kell kitölteni.
Hely: részletesen meghatározva: irányítószám, város, utca, házszám, (épületegyüttes esetén)
épület, emelet, ajtó.
Amennyiben a székhelyen, illetve egyazon telephelyen kerülnek a jelentésköteles anyagok
elhelyezésre, úgy az irányítószám, város, utca, házszám adatokat elegendő az első anyagnál
megadni. A többi anyag vonatkozásában elegendő az eltérő adatokat megadni.
Műszaki-technológiai támogatási szolgáltatás nyújtása esetén, amennyiben az nem a
székhelyen illetve telephelyen történik, a szolgáltatás nyújtási hely címét kell megadni.
Az adatlap minden oldalát a megadott helyen aláírással kell ellátni.
A R. alapján átadott adatok kezelése a hatályos adatvédelmi szabályok szerint történik.

