BREXITTEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
(KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK)
Átmeneti időszak vége
Az Egyesült Királyság 47 évnyi uniós tagságot követően 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból.
Az Egyesült Királyság a kilépésről rendelkező megállapodással összhangban már harmadik országnak
számít,
így
már
nem
vesz
részt
az
uniós
döntéshozatalban.
Ugyanakkor,
az EU és az Egyesült Királyság átmeneti időszakról állapodott meg, amely 2020. december 31-ig
tart. Felhívjuk a figyelmüket, hogy 2021. január 1-től, az Unió elsődleges és másodlagos joga többé
nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban. Ezért,
•

a kettős felhasználású termékek EU-ból Egyesült Királyságba történő kivitele engedélyköteles
lesz;
• az Egyesült Királyság területéről történő, korábban más tagállam által engedélyezett kettős
felhasználású szállításokra szóló exportengedélyek (harmadik országba történő kiszállítás)
érvényüket vesztik;
• az Egyesült Királyság illetékes hatósága által kiadott, más tagállamban lévő kettős
felhasználású termékre szóló exportengedélyek (harmadik országba történő kiszállítás) érvényüket
vesztik;
Jegyzőkönyv Írországról és Észak-Írországról
A Jegyzőkönyv értelmében Észak-Írország még min. 4 évig továbbra is igazodik néhány uniós
szabályhoz, köztük a kettős felhasználású termékek exportengedélyezéséről szóló 428/2009/EK tanácsi
rendelethez. Így a kettős felhasználású termékek tekintetében Észak-Írország még uniós tagállamnak
tekinthető, az oda történő kiszállítás EU-n belüli szállításnak minősül, azaz csak a 428/2009/EK
tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt termékek lesznek – az eddigiekhez hasonlóan –
engedélykötelesek (transzferengedély).
Az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv az átmeneti időszak lejártával válik
alkalmazandóvá. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:12020W/TXT#d1e32102-1
Az EU Bizottságának közleménye (kettős felhasználású termékek):
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/dual-use-export-controls_hu_0.pdf

Kettős felhasználású termékek
Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és
Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztálya (Hatóság) látja el a nemzetközi
egyezményekből, az EU és hazánk kül- és biztonságpolitikai céljából, továbbá a nemzetközi szankciók
végrehajtásából fakadó, a kettős felhasználású termékek és egyéb szankcionált termékekkel kapcsolatos
engedélyezési és ellenőrzési feladatot.
A Hatóság a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmének engedélyezésével a
nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásához szükséges exportellenőrzési intézkedéseket hajt végre.
A kettős felhasználású termékek polgári célú felhasználás mellett alkalmasak hagyományos és
tömegpusztító fegyverek, valamint az azok célba juttatására alkalmas eszközök gyártására,
kifejlesztésére, ezért forgalmuk ellenőrzését különböző non-proliferációs rezsimek és leszerelési
egyezmények írják elő.
A
kettős
felhasználású
termékek
külkereskedelmére
vonatkozó
szabályozásokat
a
Tanács 428/2009/EK rendelete és a 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet tartalmazza. Az EK rendelet
I. melléklete tartalmazza a kettős felhasználású termékek listáját az alábbi kategóriákban (ide értve a
hozzájuk tartozó szoftvert és technológiát):

0. kategória: Nukleáris anyagok, létesítmények és berendezések
1. kategória: Speciális anyagok és kapcsolódó berendezések (pl: szénszál, vegyianyagok,
patogének és toxinok, detektálórendszerek stb.)
2. kategória:
Anyagfeldolgozás (pl: bizonyos vegyipari berendezések, szelepek,
szerszámgépek stb.)
3. kategória: Elektronika (pl: bizonyos integrált áramkörök, mikrohullámú vagy milliméteres
hullámú termékek, jelgenerátorok, frekvenciaváltók stb.)
4. kategória: Számítógépek
5. kategória: Távközlés és "információbiztonság" (pl: bizonyos lehallgató és zavaróberendezések, kriptográfiai funkcióval ellátott termékek, digitális adatfeldolgozó egységek stb.)
6. kategória: Szenzorok és lézerek (pl.: optikai szenzorok, kamerák, lézerek, radarok stb.)
7. kategória: Navigáció és repülési elektronika
8. kategória: Tengerészet
9. kategória: Légtér és hajtórendszerek
A jogszabályok elérhetők a honlapunkon:
https://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kettős felhasználású termékek csak engedély birtokában
exportálhatóak az Egyesült Királyságba, valamint a nukleáris („0” kategóriába tartozó) termékek
behozatalához Nemzetközi Importigazolásra lesz szükség.
Figyelemmel arra, hogy az Egyesült Királyság részese a tárgyban kötött nemzetközi szerződéseknek, tagja
nemzetközi non-proliferációs rendszereknek és maradéktalanul eleget tesz az ezekből fakadó
kötelezettségeknek, valamint fontos rendeltetési országa az Unióban gyártott kettős felhasználású
termékeknek, az Egyesült Királyság az EU001 számú uniós általános exportengedély hatálya alá
tartozó célországok jegyzékébe fog kerülni, az átmeneti időszak lejártával (az engedély kihirdetéséről
tájékoztatjuk az exportőröket). Ez azt jelenti, hogy a kiszállításokat nem szükséges előzetesen
engedélyeztetni, hanem az EU Bizottság által közétett általános engedéllyel (428/2009/EK tanácsi
rendelet II.a. melléklet, az ott meghatározott feltételek mellett) megvalósíthatók.
Az EU001 uniós általános exportengedély nem fedi le azonban az EK tanácsi rendelet II.g.
mellékletében szereplő „nagyon érzékeny termékeket”. Utóbbi áruk, technológiák és szoftverek
kiszállításához előzetes egyedi vagy globális export engedélyt kell kérni.
1. Lépés: az Exportőr nyilvántartásba vétele a Hatóságnál!
Az Egyesült Királyságba kettős felhasználású terméket szállító, a Hatóságnál eddig még nem regisztrált
exportőröknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat az EU001 általános engedély használatát
(illetve egyedi, globális vagy transzferengedély iránti kérelem benyújtását) megelőzően. Továbbá, az
EU001 általános engedélyre történő szállításokról utólagos adatszolgáltatási kötelezettségük keletkezik.
További információkat a nyilvántartásba vételről és az adatszolgáltatás menetéről, illetve a Brexitről a
honlapunkon találnak: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu
http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/exportellenorzesi_osztaly/brexit
Az EU tájékoztató honlapja: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-newpartnership_hu

Kérjük, hogy amennyiben kettős felhasználású terméket exportálnak az Egyesült Királyságba, úgy vegyék
fel velünk a kapcsolatot és kérjék a cég nyilvántartásba vételét. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kettős
felhasználású termékek engedély nélküli külkereskedelme, valamint a szankciók megsértése
büntetőjogi felelősséget és adminisztrációs bírságot vonhat maga után! Kérdés esetén állunk
rendelkezésükre.

A kettős felhasználású termékek vámhatósági ellenőrzése 2021. január 1-jétől
2021 január 1-től az Egyesült Királyság és az EU között bonyolódó áruforgalomban
vámalakiságokat és vámellenőrzéseket kell majd végezni, a vámeljárások esetében vámárunyilatkozatot kell benyújtani, a behozatalok esetén vámtartozás kiszabására kerülhet sor.
Az átmeneti időszakot követően a magyar vámhatóság ellenőrizni fogja az Egyesült Királyság és az EU
közti kereskedelmet. Ennek során vizsgálni fogja a vámeljárásra bejelentett áru azonosítása érdekében a
vám-árunyilatkozat megfelelő kitöltését, az azokhoz tartozó mellékletek (pl. számla, fuvarokmány,
exportengedély) tartalmát. Minden esetben megköveteli majd az engedélyköteles kettős felhasználású
termékek kiviteléhez szükséges kiviteli engedély (Uniós Általános Exportengedély), illetve a nukleáris
anyagok behozatala esetén a Nemzetközi Importigazolás meglétét, érvényességét, adattartalmát. A
vámeljárásra bejelentett áruk azonosságának megállapítása érdekében áruvizsgálat (okmány, fizikai)
megtartására is sor kerülhet.
A BREXIT-tel összefüggő vámhatósági feladatellátást érintő, az ügyfelek tevékenységét segítő
tájékoztató anyagok és az aktualitás információk a NAV internetes felületén a „BREXIT információk”
menüpontban, szakterületenként csoportosítva szerepelnek. A menüpontban elhelyezett „Korlátozások,
tilalmak” cím tartalmazza a BREXIT-tel összefüggő, többek között a kettős felhasználású termékek
vámhatósági ellenőrzésére vonatkozó információk.

A felület az alábbi címen érhető el: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT

Egyéb tudnivalók:

• Exportőr meghatározása: Kérjük, tekintsék át a Tanács 428/2009/EK rendeletét, illetve az a
952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes
rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló
2015/2446/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletet!
• EU Bizottság tájékoztatói : https://ec.europa.eu/info/brexit_hu
• EU- Felkészülés az átmeneti időszak végére (készenléti közlemények):
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_hu
• EU Bizottság kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos honlapja (DG TRADE):
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
• Egyesült Királyság tájékoztatói: https://www.gov.uk/guidance/exporting-controlled-goodsafter-eu-exit

Kontakt:
E-mail: exportcontrol@bfkh.gov.hu
Telefon: +1 458 5583
www.mkeh.gov.hu

