A HADITECHNIKAI ÉS EXPORTELLENŐRZÉSI HATÓSÁG KIADVÁNYA A GYANÚS
ESETEK KISZŰRÉSÉHEZ

ÉRZÉKENY TERMÉKEK PROLIFERÁCIÓJA1 ELLENI KÜZDELEM
Magyarország a non-proliferációs nemzetközi egyezmények elfogadásával politikai
kötelezettséget vállalt arra, hogy nemzeti jogszabályrendszerében érvényesíti az érzékeny
termékekre vonatkozó, a többi részt vevő állammal kialakított exportellenőrzési elveket. Az
exportellenőrzési feladatok végrehajtására kijelölt hazai hatóság a Nemzetgazdasági
Minisztérium felügyelete alatt működő Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatósága (a továbbiakban Hatóság).
A Hatóság látja el többek között a kettős felhasználású termékek2 külkereskedelmi
forgalmával kapcsolatos exportellenőrzési feladatokat, amelyek nemzetközileg vállalt
megállapodások hazai végrehajtásához szükségesek. A kettős felhasználású termékek és a
hozzájuk tartozó szoftver és technológia, polgári célú felhasználásuk 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.
Az érzékeny termékek hatékony exportellenőrzése nagy kihívást jelent napjainkban. A
hatékony exportellenőrzési rendszerek ellenére a fegyverembargó vagy más kereskedelmi
korlátozások hatálya alá eső, illetve nukleáris, vegyi és biológiai fegyver gyártásában
résztvevő országok vagy szervezetek agresszív módon keresik a lehetőségeket, hogy
ellenőrzés alá tartozó árukat és technológiákat szerezzenek meg. A legnagyobb kockázatot
nem maguk az államok, hanem a nem-állami szervezetek jelentik, amelyek sok esetben –
részben vagy egészben – illegális tevékenységet folytatnak. Az tiltott termékek kereskedelme
üzleti ajánlatkérések, együttműködési megkeresések formájában indul meg.
Az illegális termékbeszerzők általában közvetlenül keresik meg a gyártókat, tudományos
kutatóintézeteket. Sok esetben olyan árukat keresnek, amelyek éppen csak elérik az
ellenőrzési küszöböt, vagy az exportot és annak értékét tudatosan alulértékelik. Hogy
elkerüljék az ellenőrzést, fiktív álneveket, fedőcégeket, hamis végfelhasználói nyilatkozatokat
alkalmaznak. A gyanús üzleti ajánlatkérések olyan potenciális vevőktől származnak, akik
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elterjedés: a non-proliferációs intézkedések célja a tömegpusztító fegyverek, valamint a hagyományos
fegyverek elterjedésének megakadályozása;
2
Ezen termékek, technológiák listáját a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére,
brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK
rendelet I. melléklete tartalmazza;

kettős felhasználású termékek (technológiák), szolgáltatások rejtett beszerzésében érdekeltek.
Ezek vonatkozhatnak különféle tiltott anyagokra, alkatrészekre, részegységekre, sőt még
olyanokra is, amelyek – az adott időpontban – esetleg nem szerepelnek az exportellenőrzési
terméklistákon sem. Azonban a nem-listás termékek kivitele, technológia átadása is – az
ügylet körülményeire tekintettel – engedélyköteles lehet (lásd: catch-all hírlevél). A
szolgáltatásaik révén jóhiszeműen, illegális beszerzés szereplőivé válhatnak a szállítmányozó,
és fuvarozócégek, valamint futárszolgálatok is! Éppen ezért, az érzékeny termékek
proliferációja elleni küzdelem megköveteli a szoros együttműködést az összes érintett fél
között.
A vállalatok, cégek – különösen egy hatékony Belső Ellenőrzési Program (Internal Copliance
Program) segítségével – képesek kiszűrni az olyan gyanús üzleti ajánlatkéréseket, amelyek
esetleg az illegális, illetve tiltott termékek, alkatrészek, részegységek beszerzésére, illetőleg
technológiák megszerezésére irányul(hat)nak. Ezzel a kiadvánnyal szeretnénk segítséget
nyújtani a kapott üzleti ajánlatkérések kiértékelésében, a gyanús esetek kiszűrésében.
A lent felsorolt szituációk listája természetesen nem lehet teljes körű, az eddigi gyakorlatban
előforduló, tipikus eseteket tartalmazza. Ha a vizsgálandó ügylet a felsorolásban szereplő
egyik esetre sem illik rá, az még nem jelent teljes garanciát annak legális voltára, ugyanakkor
egy-egy hasonló szituáció sem feltétlenül jelez illegális beszerzést Sok múlik az értékelő
személy ösztönös megérzésein, a gyanút keltő kisebb részleteken, amelyek tisztázásra
szorulnak a kiértékelési eljárás során. Amennyiben az Ön vállalatához (intézményéhez) olyan
megkeresés érkezik, amely gyanakvásra ad okot kérem, előzetesen egyeztessen
Hatóságunkkal!

GYANÚS KÖRÜLMÉNYEK LEHETNEK…

AJÁNLATKÉRŐ DOKUMENTUMOK ESETÉBEN…

az üzleti ajánlatkérésre vonatkozó termék-specifikációkat fejléc nélküli papíron
csatolják az ajánlatkéréshez;
a vevő referenciái a célországra vonatkozó szokatlan rövidítéseket tartalmaznak;
export projektekre utaló vevői referenciák vannak (pl. ajánlatkérési szám EX00001),
az ajánlatkérést részben vagy egészben nem várt nyelven írták (ami az adott
országban, vagy kapcsolattartásban szokatlan).

VÁLLALATOK …

az ajánlatkérés érzékeny (szankciókkal sújtott) ország vállalatától érkezik;
a vevő vagy a címe hasonló valamely más ország kereskedelmi engedélyezési
hatósága által kiadott tiltó-listán szereplő személy vagy szervezet nevéhez, címéhez;
(Hatóságunk nem adott ki ilyen listát)
minimális referenciája vagy üzleti háttere van az adott területen, vagy egyáltalán
nincsen;
a vevő neve tartalmaz:
olyan szavakat, mint EXIM, IM(P)EX, ...EX vagy más hasonlót,
olyan neveket, mint Trading, Representation,
fejléce földgömb vagy világtérkép szimbólumokkal van ellátva .
a mendzser vagy a személyzet külföldi névvel bír és ez az adott országban szokatlan;
külföldi vállalatnevek olyan nyelven, ami a vevő országa viszonylatában szokatlan;
a vevő lakás-telefonszámot vagy csak mobilszámot használ; apartman házban, esetleg
szállodai címen lakik; nem céges e-mail címről jelentkezik;
nem ad meg elérhetőséget, hanem mindig ő veszi fel a kapcsolatot Önnel;

TERMÉK …

a vevő számára ismeretlenek a termék, a technológia jellemző tulajdonságai, annak
felhasználása, ennek ellenére meg akarja vásárolni;
nagyon (irreálisan) sürgősen szüksége van a beszerzendő termékre, technológiára,
szolgáltatásra;
következetlenül írja le, vagy homályos leírást használ az árura a kereskedelmi
dokumentációkban;
az ágazat szokásaitól eltérő módon folytat üzletet összehasonlítva az exportőr, vagy a
címzett szabályos vonalú üzletvitelével;
olyan árut keres, amelyek éppen csak nem éri el az ellenőrzött (listás) termékek
műszaki-technikai követelményeit;
a vevő vonakodik attól, hogy a kapcsolódó rendszer részeit/részleteit elmondja;
a megrendelt tétel nem egyeztethető össze az adott ország műszaki fejlettségi
szintjével, ahova szállítani fogják, pl. egy félvezető-gyártó berendezés szállítása egy
olyan országba, amelynek nincs elektronikai ipara.

VÉGFELHASZNÁLÁS, VÉGFELHASZNÁLÓ…

szokatlan, vagy gyanút keltő a célország meghatározása, illetve kereskedelmi
korlátozások (szankciók) vannak érvényben a célországgal, illetve a
címzettel/végfelhasználóval szemben;
a vevő vonakodik megjelölni a termék felhasználását;
amikor rákérdeznek, a vevő bizonytalan, nincs tisztában azzal, hogy a vásárolt terméket
hazai felhasználásra, exportra vagy re-exportra szánják-e;
a vevő azt kéri, hogy a díjat a határig, tengerig vagy repülőtérig tartó szállítás
díjszabása szerint határozzák meg, az INCOTERMS feltételei szerint;

a termék adottságai nem illenek a vevő üzleti arculatához, pl. nagyteljesítményű
számítógépek megrendelése egy kis pékség számára;
a vevő eltérő országból adja fel a rendelést, mint ahonnan a fizetést indítja és nem
azonos az adott végfelhasználó országgal;
a termék célállomása vámszabad területen helyezkedik el, vagy egy szállítmányozó cég
van megjelölve;
az árujelzéssel kapcsolatos utasítások egy másik végfelhasználóra utalnak;

SZÁLLÍTÁS…

a vevő felajánlja, hogy a szállítás minden részletkérdéséről maga gondoskodik;
a vevő az áruk szállítását olyan szállítmányozóhoz, export-import vállalathoz,
kereskedő vállalkozáshoz és/vagy olyan céghez irányítja, amelyiknek nyilvánvalóan
nincs kapcsolata a végfelhasználóval;
olyan útvonalra irányítja az árut, ami földrajzilag vagy gazdasági szempontból
ésszerűtlen;
a szállítási útvonal irreális a célállomást és a terméket figyelembe véve, hiányos vagy
szokatlan címet ad meg az exportőrről vagy a címzettről;
a szállítások időpontja bizonytalan, vagy a szállítást távoli célállomásokra kéri a vevő;
gyanús tranzit forgalmi pontokat használ;
több országban alkalmaz átrakodást;
olyan szállítmányozási céget alkalmaz, amelyik nem szerepel a céginformációs
adatbázisokban;
a csomagolás nem egyeztethető össze a szállítás megjelölt módjával vagy a
rendeltetési hellyel, pl. szárazföldi célállomás és szállítás esetén légi-, vagy tengeri
szállításra alkalmas csomagolást kér a vevő;
a vevő személyesen kívánja átvenni az árut;

FIZETÉSI/FINANSZÍROZÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK…

a vevő többet ajánl/fizet az áruért, mint annak a piaci értéke;
a vevő a szokványos fizetési mód helyett készpénzes fizetést akar, illetve készpénzzel
akar fizetni egy nagyon drága termékért;
a vevő szokatlanul kedvező fizetési feltételek ajánl;
a vevőt nem érdeklik a termék eladása utáni garanciák, szolgáltatások;
a vevő elutasítja a szokásos telepítést, üzembe helyezést, illetve a betanítást/képzést
vagy a karbantartási szolgáltatásokat.

A proliferáció elleni tevékenység szoros együttműködést követel meg az összes érintett féltől.
Kollektív éberségre és együttműködésre van szükség az ipar, a kereskedelem, a kutatásfejlesztés, felsőoktatási intézmények szereplői, valamint az állami hivatalok részéről egyaránt.
Fontos szempont, hogy ezen illegális tevékenységet a lehető legkorábbi szakaszában közösen
megakadályozzuk, és ez által csökkentsük a proliferáció okozta fenyegetettséget.
Az Önök cégét, vállalatát, intézményét is megkereshetik illegális termék, technológia
beszerzése céljából. Ha teljesítik az gyanús, illegálisnak tűnő megrendeléseket, az csak rövid
távú bevételt, hasznot jelent a cégnek. Ha azonban úgy döntenek, hogy visszautasítják, hosszú
távon nyerhetnek, mivel megvédik saját vállalatuk és termékeik jó üzleti hírét, és egyúttal
hozzájárulnak egy biztonságosabb világ létrejöttéhez. Reméljük, hogy ez a kiadvány segíti
vállalkozásuk, szervezetük Belső Ellenőrzési Programjának hatékonyabb működtetését és a
kockázatok kiszűrését. Számítunk együttműködésükre!
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