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H AT ÁRO Z AT

A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes
szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.)
16 Korm. rendelet (a továbbiakban: Htkr.)
Htkr. 18. § (1) bekezdés a)
pont értelmében tanúsított végfelhasználók részére történő,
történ a 10. § szerinti, a szállítás tárgyát képező
képez
árukra kiterjedő, hatályos haditechnikai tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások részére a
Htkr. 1. számú mellékletébe tartozó,
tartozó az alábbi árucsoportokba sorolt eszközökkel kapcsolatos,
mennyiségre és értékre
re vonatkozó korlátozás nélküli

behozatal, illetve beérkezés,
végrehajtását
ÁLT
ÁLTALÁNOS
FORGALMI ENGEDÉLY
keretében
H U 3F AI 2 0 003 50
engedélyszám alatt
ML fejezet
ML-1
ML-3/1. megjegyzés,
a), b), c), d)
ML-4/a
ML-6

e n g e d é l y e z e m:
Megnevezés
ML-1
1 fejezet d) pontjában felsorolt termékek alkatrészei és részegységei
ML-3
3 fejezet 1. megjegyzés a), b), c), d) alpontokban foglalt termékek,
valamint részegységek és alkatrészek ezek gyártásához (kizárólag ADR
szerint nem veszélyes besorolásúak).
ML-4
4 fejezet a) pontban foglalt termékek gyártásához való, ADR szerint
nem veszélyes besorolású részegységek és alkatrészek.
Teljes cikkcsoport, kivétel: teljes járművek,
járm vek, lövegtornyok, alvázak, ill. a
jelen általános engedély egyéb kategóriáiból kizárt berendezések és
részegységek.
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ML-7

ML-9

ML-10

ML-11

ML-13
ML-15/a, ML-15/b,
ML-15/c, ML-15/d,
ML-15/e
ML-16

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, kivétel: teljes vízi járművek és tengeralattjárók, víz
alatti érzékelő eszközök és a kifejezetten azokhoz tervezett
részegységek, levegőfüggetlen tengeralattjáró-hajtóműrendszerek és a
kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, teljes hajótestek, ill. a jelen
általános engedély egyéb kategóriáiból kizárt berendezések és
részegységek.
Teljes cikkcsoport, kivétel: teljes légi járművek, teljes, személyzet nélküli
légi járművek (UAV) és a kifejezetten azokhoz tervezett vagy azok
számára átalakított részegységek, törzs harci légi járművekhez és harci
helikopterekhez, hajtóművek harci légi járművekhez, ill. a jelen általános
engedély egyéb kategóriáiból kizárt berendezések és részegységek.
Részegységek és alkatrészek az ML-11 fejezetben foglalt termékek
gyártásához, irányítási és navigációs berendezések a hordozható
légvédelmi rendszerekhez (MANPAD) való rendszerek és az MTCR I
szerint meghatározottak kivételével, automata parancsnoki és vezetési
rendszerek.
ML 13 fejezetben foglalt termékek, valamint részegységek és alkatrészek
ezek gyártásához.
Részegységek és alkatrészek az ML-15 a), b), c), d), e) pontokban foglalt
termékek gyártásához, a b), c) és d) pontok szerinti teljes termékek.
Teljes cikkcsoport, kivétel: hordozható légvédelmi rendszerekkel
(MANPAD) összefüggő áruk, ill. a jelen általános engedély egyéb
kategóriáiból kizárt berendezések és részegységek.
Teljes cikkcsoport, kivétel: tesztmodellek, amennyiben kifejezetten az
ML4, 6, 9 vagy 10-es fejezetben meghatározott tételek fejlesztéséhez
tervezték azokat, valamint a kifejezetten e vizsgálati modellekhez
tervezett részegységek.

ML-17/a, ML-17/b, ML17/d, ML-17/e, ML-17/j,
ML-17/k, ML-17/l, ML17/m, ML-17/ n, ML-17/o
és ML-17/p
ML-18
Teljes cikkcsoport
ML-21/a, ML-21/b

Csak a következő áruk és csak amennyiben jelen általános
transzferengedélyben más kategóriák tekintetében engedélyezettek:
a) „szoftver”, amelyet kifejezetten az engedélyköteles haditechnikai
termékek és szolgáltatások jegyzékében szereplő berendezés
üzemeltetésének vagy karbantartásának céljára terveztek vagy
alakítottak át
b) Az ML21. fejezet a) pontjában nem meghatározott specifikus
„szoftver”, a következők szerint:
1.
kifejezetten katonai felhasználásra, katonai fegyverrendszerek
modellezése, szimulálása vagy értékelése céljára tervezett „szoftver”;
4.
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és kifejezetten
vezetési,
hírközlési,
irányítási
és
hírszerzési
(Command,
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ML-22/a

HUML-23

Communications, Control and Intelligence – C3I) vagy vezetési,
hírközlési, irányítási, számítástechnikai és hírszerzési (Command,
Communications, Control, Computer and Intelligence – C4I) rendszer
alkalmazások céljára kifejlesztett „szoftver”.
Teljes cikkcsoport, kivétel: a fejlesztéshez és gyártáshoz szükséges
technológiák és csak amennyiben jelen általános engedélyben más
kategóriák tekintetében engedélyezettek.
HUML-23 fejezetben foglalt termékek, valamint ezek részei és tartozékai.

A jelen általános forgalmi engedély alapján az Európai Gazdasági Térség (EGT) államaiban
letelepedett szerződő partnerektől való beérkezés, illetve behozatal hajtható végre. A jelen
általános forgalmi engedély alapján beérkezett, illetve importált eszközök belföldi
végfelhasználója kizárólag a Htkr., illetve a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli
transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló 2009/43/EK irányelv 9. cikke alapján
tanúsított vállalata lehet. A jelen általános forgalmi engedély alapján a végfelhasználó vállalat
tanúsításában meghatározott, annak gyártási tevékenységéhez szükséges haditechnikai
eszközök szállíthatók le, illetve szolgáltatások vehetők igénybe.
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 Korm.
rendelet 1. számú melléklete szerinti besorolása; a beérkezett, importált eszközök mennyisége és
értéke; a beérkezés/behozatal időpontja, vevő és végfelhasználó megnevezése.
Az eszközök szállítása során a szállítmányt kísérő okmányokon fel kell tüntetni, hogy a behozatalra,
illetve beérkezésre a jelen általános forgalmi engedély alapján kerül sor.
Jelen általános forgalmi engedély visszavonásig hatályos, hatályba lépésével egy időben a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság által kiadott, 2012.
július 2. napján kelt, HU3FAI1200701 számú általános engedélyt visszavonom.
Módosított engedély, kiegészítve az ML18 fejezettel.

INDOKOL ÁS

A Htkr. 18. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság az ellátás biztonsága, valamint tartós ipari és
kormányközi együttműködések előmozdítása érdekében meghatározott haditechnikai eszközök
esetében az EGT-államokban letelepedett szerződő felek vonatkozásában általános forgalmi engedélyt
tesz közzé honlapján egyebek mellett a Htkr. szerinti tanúsított vállalatok részére történő beérkezés,
behozatal, illetve általuk történő szolgáltatás-igénybevétel céljából.
A Hatóság az engedély 2020. május 12-én történt közzétételét követően észlelte, hogy abból hiányzik
a tanúsított vállalatok működése szempontjából elengedhetetlen fontosságú, a haditechnikai
gyártóberendezéseket listázó ML18 fejezet, ezért az engedély kiegészítése mellett döntött. Az
engedélyszám változatlan marad.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
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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
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dr. Borza László
osztályvezető
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