A tevékenységi engedélyek kiadásával kapcsolatos engedélyezési eljárás és
a kérelmek benyújtásához szükséges tudnivalók
Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt
vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése alapján a R. 1. mellékletében
felsorolt áruk kiviteli-, behozatali-, reexport1-tevékenységét az ország egész
területére kiterjedő illetékességgel, ún. tevékenységi engedéllyel Budapest Főváros
Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélyezi.
A R. 3. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtása céljából a R. 5-7/A § szerinti
Általános szabályok, a 9. §-ban, továbbá ezen tájékoztatóban foglaltak
határozzák meg a tevékenységi engedélyezési eljárás rendjét.
Jelen tájékoztató olyan információkat tartalmaz, amelyek a fent hivatkozott
jogszabályhelyek alkalmazásához szükségesek lehetnek, de nem pótolja a
hivatkozott előírások ismeretét.
A R. hatálya alá nem tartozó haditechnikai eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó
tevékenységi engedélyezés szabályait a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a
vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017.(VI.16.) Korm. rendelet
tartalmazza.

I. Általános követelmények
A

tevékenységi
tudnivalók

engedélykérelmek

benyújtásához

szükséges

általános

1. A kiviteli, behozatali, reexport tevékenység engedélyezése iránti kérelmeket a
Kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és
Nemesfémhitelesítési Főosztály (a továbbiakban: KHENF) Kereskedelmi
Osztályához
elektronikus úton: az MKEH100 ÁNYK e-nyomtatvány
felhasználásával, vagy az e-papír szolgáltatás igénybevételével lehet
benyújtani.
Az MKEH100 űrlap elérhetősége:
http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh100_32.jar
E-papíron - https://epapir.gov.hu/ - történő benyújtás esetén:
címzett: Budapest Főváros Kormányhivatala
ügytípus: Ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok
témacsoport: Kormányhivatali ügyek.
Az elektronikus úton történő benyújtás feltételeiről a honlap külön fejezetében
olvasható tájékoztatás.
https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Az R. alkalmazásában (1. § 9. pont.) reexport: az Európai Gazdasági Térségen (EGT)
kívüli országból, vagy EU-n kívüli országból behozott nem közösségi áru újrakivitele
valamely EGT-n kívüli országba.
1
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2. A tevékenységi engedélykérelmekhez formanyomtatvány nincs rendszeresítve.
2.1. A levél formátumú kérelemben az alább részletezett adatokat kell megadni:
kérelmező neve, székhelyének címe, adószáma, vámazonosító
(VPID/EORI) száma;
a kérelmezett tevékenység (kivitel, behozatal vagy reexport) megnevezése;
az áruk nyolcjegyű KN kódja, vámtarifa szerinti és kereskedelmi
megnevezése;
a kérelem megalapozottságát alátámasztó részletes szöveges indokolás,
ideértve a kérelmező képviseletére, vagy jegyzésére jogosult személy
nyilatkozatát az áru rendeltetéséről, a kérelmezett – behozatali, kiviteli,
reexport - tevékenységnek a kérelmező egyéb gazdasági tevékenységéhez
való viszonyáról;
a kérelmezett érvényességi idő megjelölése;
dátum, cégszerű aláírás, bélyegző.

-

a

-

-

2.2. A kérelmekhez az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:
-

a kérelmezett kiviteli, reexport-, illetve behozatali tevékenységgel összefüggő,
a magyarországi tevékenységre (különösen az áru forgalmazására,
forgalomba hozatalra, feldolgozására, felhasználására, megszerzésére,
tárolására, előállítására) vonatkozóan külön jogszabályban előírt engedély,
hatósági igazolás;

-

a kiviteli, reexport, illetve behozatali tevékenységgel összefüggő belföldi
jogügyletek dokumentumai (adott esetben 0megbízási szerződések, üzleti
ajánlatok, szándéknyilatkozatok).

3. A kérelemben a csatolt mellékleteket az egyes termékek engedélyezési eljárására
vonatkozóan leírtakat figyelembe véve kérjük felsorolni.
4. A kérelmező nevében nyilatkozatot csak arra jogosult személy tehet. Az aláírók
nevét a kérelem szövegében, vagy az aláírásuk alatt (nyomtatott betűvel) kiírva is
kérjük feltüntetni.
A benyújtott kérelmekben, valamint az azokhoz csatolt okmányokban foglalt
valamennyi adat valódiságáért a kérelmező felel /R. 5. § (2) bekezdés/.
5. Amennyiben az engedélyhez kötött behozatali, kiviteli tevékenységet nem saját
tulajdonú árualap kivitele, illetve nem saját forgalmazású, felhasználású termék
behozatala céljából tervezik folytatni (pl. belföldi bizományosi szerződés alapján),
akkor a tevékenységi engedélykérelmet a vonatkozó belföldi szerződések, üzleti
ajánlatok,
szándéknyilatkozatok
hiteles
dokumentumaival
együtt
kell
előterjeszteni, igazolva ezzel az árualap származását, vagy meglétét, illetve a
behozatallal kapcsolatos belföldi forgalmazói, felhasználói igényeket.
6. Az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény alapján az
eljárás 2021. január 1-jétől illetékmentes.
7. Az egyes árukhoz kapcsolódó eltérő elbírálási szempontokra tekintettel a
kérelmet a R. 1. mellékletében meghatározott árukörök szerinti csoportosításban
kell előterjeszteni.
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8. Az áruknak a R.-tel összhangban történő, Kombinált Nomenklatúra szerinti
besorolása a kérelmező felelőssége. Amennyiben a Kormányhivatal részéről
kétség merül fel a KN-besorolás helyességét illetően, kifogásainak megjelölése
mellett felhívja a kérelmezőt, hogy az adott áru vámtarifa-besorolásával
kapcsolatosan rendelkezésére álló áruminta, termékleírás, vagy prospektus
alapján szerezze be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve (Szakértői
Intézet) szakvéleményét.
9. Az engedélyezés során a kérelem és az azokban foglalt adatok kezelése az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai és az európai
uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi
rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/B. §-a és
140/C §-a szerint, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvénynek
a
személyhez
fűződő
jogokról
szóló
rendelkezései
figyelembevételével történik.
Az engedélyezési eljárás kezdeményezésekor a kérelmező megjelölheti a
kérelemben közölt mindazon adatokat, amelyek üzleti titokként történő kezelését
kéri.
10. Az elsőfokú eljárásban a kérelem ügyintézési határideje a R. 7/A §-ban foglaltak
szerint 25 nap.
Ha a kérelmező – a R. alapján kiadott engedélyében foglalt - adataiban változás
következik be, úgy arról a R. 7. §-ában foglaltak szerint 8 napon belül kell a
Kormányhivatalt értesítenie, és szükség szerint egyidejűleg kérelmeznie kell az
engedély módosítását.
A tevékenységi engedélyezés során hozott döntések elleni jogorvoslati eljárás –
közigazgatási per – az Ákr. és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény vonatkozó rendelkezései alapján indítható. A perben a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező, a kérelmező székhelye szerinti törvényszék dönt.
11. A kérelem elbírálását követően a Kormányhivatal az engedélyt (határozatot)
elektronikus aláírással ellátva cégkapura, illetve ügyfélkapura (egyéni
vállalkozók) küldi meg a kérelmezőnek, illetőleg meghatalmazottjának.
Az engedély – az ügyfél kérése esetén adott esetben – személyesen is átvehető
az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig 9.00-11.00 között.)
Az átvételhez igazolni kell, hogy az átvevő a kérelmező cég alkalmazottja, vagy
cégszerű meghatalmazással kell rendelkeznie a kérelmező cég képviseletre
jogosult vezetőjétől (személyazonosságot igazoló okirat, cégbélyegző).
A Kormányhivatal KHENF postacíme: 1535 Budapest, Pf.: 919/1.
A kérelmek elbírálásáról felvilágosítás telefonon az ügyintézőtől kérhető, míg
személyes konzultációra az ügyintézővel indokolt esetben, előzetes egyeztetés
szerint az Ügyfélszolgálaton, a kijelölt ügyfélfogadási helyiségben van lehetőség.
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II. A Rendelet 1. mellékletében említett egyes termékekkel kapcsolatos kiviteli-,
behozatali-, reexport tevékenységek engedélyezési eljárása
1. Behozatali, vagy azzal összefüggő reexport célú tevékenységre nem közösségi áruk, vagy nem az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes államból származó, illetve azokban szabad forgalomba
nem helyezett áruk vonatkozásában:
1. 1. Radioaktív anyagok:
A radioaktív anyagokkal kapcsolatos import- és reexporttevékenységre
vonatkozó engedélykérelemhez mellékelni/csatolni kell
- radioaktív anyag alkalmazásához (radioaktív anyaggal kapcsolatos
tevékenységhez), ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetéséhez,
gyártásához, forgalomba hozatalához az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a
kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII.
30.) Korm. rendelet alapján az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott hatályos
engedély/eket;
a behozatalra/reexportra kérelmezett radioaktív anyagok közúti szállítása
esetén az áruk közúti szállítására, vagy fuvarozására a radioaktív anyagok
szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013.(IX. 6.) NFM rendelet
szerinti engedélyt.
A kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személynek nyilatkoznia kell
arról, hogy
- a kérelmezett áru nem tartozik a haditechnikai tevékenység
engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló
156/2017.(VI.16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó haditechnikai termékek közé;
- a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló
51/2013.(IX. 6.) NFM rendelet előírásai, valamint a vonatkozó nemzetközi szállítási
előírások és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásai szerint jár el;
- az import-, illetve reexporttevékenység folytatása során a radioaktív, illetve
nukleáris anyagok nyilvántartására vonatkozó mindenkor hatályos előírásokat
(jelenleg: a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről,
valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet,
illetőleg a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló
7/2007. (III. 6.) IRM rendelet) betartja;
- a kérelmező import bizományosként az atomenergia alkalmazási körébe tartozó
tevékenységet nem végez, a radioaktív anyagok szállítása az 51/2013.(IX. 6.) NFM
rendeletnek megfelelően történik - az arra jogosult fuvarozó igénybevételével,
illetőleg megfelelő belföldi és nemzetközi szállítási engedély megléte esetén
megbízójának fuvareszközével, továbbá az árut kizárólag a sugárveszélyes
tevékenységre engedéllyel rendelkező megbízó sugárvédelmi képzettségű
alkalmazottja csomagolja, adja fel (reexport), illetőleg veszi át (import). /A tervezett
szállításnak megfelelő nyilatkozat./
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A radioaktív anyagokkal kapcsolatos reexporttevékenység iránti külön
engedélykérelemhez a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy a radioaktív
anyagoknak sem nukleáris, sem hadiipari felhasználására nem kerül sor.
A nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának
szabályozásáról szóló 144/2011.(VII. 27.) Korm. rendelet szerinti nukleáris termékek
import, reexport tevékenységének engedélyezéséhez a Kormányhivatal eljáró
osztálya a benyújtott kérelem alapján megkeresi az Országos Atomenergia Hivatalt
szakmai állásfoglalás-kérés céljából.
A már említett jogszabályokon túl felhívjuk a figyelmet
- a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről
szóló 13/2011. (II. 22.) Korm.rendelet,
- a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és
tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló
428/2009/EK tanácsi rendelet,
- az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és végrehajtási rendeletei,
- az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló
47/2012.(X. 4.) BM rendelet,
- a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtóelemek országhatáron át történő
szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009.(II. 20.) Korm.rendelet
előírásai betartására.
1. 2. Robbanóanyagok és pirotechnikai termékek:
a) A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló
121/2016.(VI. 7.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó, nem katonai, nem rendvédelmi
felhasználású robbanóanyagok importja vonatkozásában az engedélykérelemhez
mellékelni kell
- a hazai forgalomba hozatalra engedélyezett polgári felhasználású robbanóanyag
forgalomba hozatalára, megszerzésére, tárolására, felhasználására (beleértve a
hazai forgalomba hozatalra nem engedélyezett ipari robbanóanyag kísérleti
felhasználását is) az illetékes kormányhivatal - bányafelügyelet - által kiadott
engedélyt;
- a robbanóanyag-gyártással összefüggésben végzendő import tevékenységhez a
tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatal - bányafelügyelet - által
robbanóanyag gyártására kiadott engedélyt.
b) Polgári lőszer gyártására szolgáló lőpor importjához a belföldi felhasználónak a
területileg illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság által kiadott
lőszergyártási engedély szükséges.
c) Polgári rendeltetésű pirotechnikai termék gyártására szolgáló lőpor importjához
a tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság által
pirotechnikai termékek gyártására kiadott engedély szükséges.
d) A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011.(VIII. 24).
Korm.rendelet szerinti 2., 3., 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékok és más
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polgári felhasználású pirotechnikai termékek (P1, P2, T1, T2) importjához
belföldi forgalmazási, illetve felhasználási, kiállítási cél esetén - a lőfegyverekről és
lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/B. §-a és a 173/2011.(VIII. 24).
Korm.rendelet alapján - a tevékenység helye szerint illetékes megyei (budapesti)
rendőr-főkapitányság által az adott tevékenységre kiadott engedélyt kell mellékelni.
Pirotechnikai termék gyártásával kapcsolatos import tevékenység esetén a
tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság által
pirotechnikai termékek gyártására kiadott engedély csatolása szükséges.
e) Az a), b), c) és d) pontokban említett robbanóanyagok (ideértve a lőporokat is)
és pirotechnikai termékek reexportjához a tárolási, forgalmazási feltételek
meglétének igazolása szükséges a megfelelő hatósági (kormányhivatalibányafelügyeleti, rendőrhatósági) engedélyek csatolásával, illetőleg nyilatkozni kell
arról, hogy azokat Magyarország területén csak az erre a célra engedélyezett
speciális vámraktárban fogják tárolni.
f) A robbanóanyagokra és pirotechnikai termékekre vonatkozó import és reexport
tevékenységi engedélykérelmekhez egyaránt vezetői nyilatkozatot kell mellékelni:
- a békés célú, nem katonai és rendvédelmi felhasználásról;
- arról, hogy a tevékenységet a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a
vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017.(VI.16.) Korm.
rendelet hatálya alá nem tartozó ipari robbanóanyagok, illetve pirotechnikai
termékek vonatkozásában kérik engedélyezni;
- a kérelmező a robbanó- és tűzveszélyes anyagok szállításáról, fuvarozásáról,
valamint nyilvántartásáról szóló mindenkor hatályos rendeletek, továbbá a
vonatkozó nemzetközi szállítási előírások betartásával jár el.
g) Robbanóanyagok esetén vezető nyilatkozkozat arról, hogy a kérelmező kíván-e
polgári célú plasztik robbanóanyaggal foglalkozni, és ha igen, akkor csak
olyanokkal, amelyek megfelelnek a plasztik robbanóanyagok megjelöléséről azok
felderítése céljából Montreálban, 1991. március hó 1. napján létrehozott Egyezmény
kihirdetéséről szóló 2003. évi LXVI. törvény szerinti megjelölési kötelezettségnek.
(1. 3. Polgári használatra engedélyezett kézi lőfegyverek, fegyverek, valamint ezek lőszerei,
lőszeralkatrészei, alkatrészei, részegységei, fődarabjai és tartozékai)
2013. november 28-i hatállyal a R. 1. melléklet 1.3 pontja szerinti behozatali, reexport
tevékenységi engedélyezés megszűnt.

1.4. Külön jogszabály
minősített eszközök:

alapján közbiztonságra

különösen

veszélyesnek

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a polgári rendeltetésű fegyverek közül az olyan
eszközök, amelyek az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt
megtévesztésre alkalmas módon hasonlítanak a lőfegyverre (lőfegyverutánzat) –
pl. az airsoft fegyverek - a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló
175/2003.(X. 28.) Korm.rendelet alapján közbiztonságra különösen veszélyes
eszközöknek minősülnek, ezért nem közösségi áruk esetén a behozatali, reexport
tevékenységhez a R. alapján a Kormányhivatal engedélye szükséges.
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Ezen fegyverek (lőfegyverutánzatok) vonatkozásában a kereskedelmi célú és/vagy
gyártási,
javítási
tevékenységhez
kapcsolódó
import
tevékenység
engedélyezéséhez a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény és
a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004.(VIII. 31.) Korm.rendelet alapján a
tevékenység helye szerint illetékes rendőrhatóság által kiadott gyártási,
forgalmazási, vagy javítási engedélyt szükséges csatolni.
Sportszerboltban forgalmazható sport- és vadászati cikkek (pl. íjászati eszközök,
vadásztőrök), dekorációs és/vagy hagyományőrzési célú áruk (pl. díszkardok,
történelmi kardok másolatai) forgalmazási célú importja esetén a tevékenység helye
szerint illetékes település jegyzője által a forgalmazásra kiadott működési engedély,
illetve nyilvántartásbavétel másolatának csatolása szükséges (lásd a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX. 29.) Korm.rendelet vonatkozó
rendelkezéseit.)
A közbiztonságra különösen veszélyesnek minősített eszközök gyártásával
összefüggő tevékenység esetén a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm.rendeletnek megfelelõ, a telephely fekvése
szerint illetékes település jegyzõje által kiadott telepengedélyt, illetve
nyilvántartásbavételi igazolást kell mellékelni.
Önvédelmi gázspray esetében - annak veszélyes anyag tartalma miatt - a kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben, valamint a veszélyes anyagokkal és
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben előírtak alapján a veszélyes
anyaggal végzett tevékenységnek a tevékenység helye szerint illetékes járási
hivatalhoz - egészségügyi államigazgatási szervhez - történő bejelentéséről szóló
Adatlapot (EüM rendelet 13. sz. melléklet) és a járási hivatal által kiadott Igazolást
kérjük mellékelni; továbbá az EüM rendelet 5. számú melléklete alapján a veszélyes
anyagnak az országos tisztifőorvoshoz - egészségügyi államigazgatási szervhez (2017. április 1-jét megelőzően az Országos Közegészségügyi Központhoz) történt
bejelentését Igazoló Szelvényt is kérjük csatolni.
Abban az esetben, ha az importálandó vegyi anyag a magyarországi
nyilvántartásban már szerepel, az illetékes egészségügyi államigazgatási szerv
erről szóló igazolását, állásfoglalását kell a kérelemhez csatolni.
A kérelemhez csatolni kell a gázspray összetételét tanúsító biztonsági adatlapot,
továbbá nyilatkozni kell a palack töltőanyagának tömegéről.
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök külkereskedelmi tevékenységére
benyújtott kérelemben a kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult
személynek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy
- a kérelem kizárólag a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a
vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017.(VI.16.)
Korm.rendelet hatálya alá nem tartozó árukra vonatkozik,
- az importálandó, illetve reexportálandó termék polgári célú, tehát nem katonai és
nem rendvédelmi felhasználásra kerül.
Az engedélykérelmekhez ezen felül képpel/fotóval illusztrált termékismertetők
csatolása - vagy a termékekről a vonatkozó link megadása - is szükséges.
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Az engedélyezési eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
1. melléklet 8. Kereskedelmi ügyek cím 18. pontjában foglaltak szerint - annak
elbírálása kérdésében, hogy a kérelemben megjelölt, közbiztonságra különösen
veszélyes eszköz, annak behozatali céljára figyelemmel közbiztonsági kockázatot
jelent-e - a Kormányhivatal szakhatósági eljárásban szerzi be az Országos Rendőrfőkapitányság állásfoglalását.
2.
Behozatali, kiviteli és reexport tevékenységre - bármely ország
viszonylatában
2.1. Biztonsági papírok:
A R. 1. § 5. pontjában meghatározott biztonsági papírok behozatalára, kivitelére,
reexportjára vonatkozó tevékenységi engedélykérelmekben a kérelmező
képviseletére jogosult, a kérelmet jegyző személynek nyilatkozatot kell tennie az áru
minőségéről, rendeltetéséről, a felhasználás céljáról.
A kérelmező cégkivonattal igazolt tevékenységi körében megfelelő szakmai
tevékenységnek, pl. papírgyártásnak, papír-kereskedelemnek, nyomdaipari
tevékenységnek stb. kell szerepelnie.
A kiviteli, reexport-, illetve behozatali tevékenységgel összefüggő egyéb
magyarországi gazdasági tevékenységre – különösen az áru előállítására,
feldolgozására, forgalmazására – vonatkozóan külön jogszabályban előírt engedély
másolatát adott esetben a kérelemhez mellékelni kell.
Amennyiben a kérelem aktív, vagy passzív feldolgozási tevékenységgel összefüggő
behozatali tevékenységre vonatkozik, azt a kérelem részletes – a konstrukciót, a
behozatalra, illetve kivitelre szánt, biztonsági papírnak minősülő papíralapanyagok
és késztermékek körét ismertető – indoklásában jelezni kell.
Ha a behozatali tevékenységet kérelmező vállalkozás nem a végfelhasználója a
biztonsági papírnak, hanem azzal kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, akkor
legalább egy konkrét megrendelést és a megrendelő végfelhasználó eredeti
aláírással ellátott vételi szándéklevelét csatolnia kell a kérelemhez. A
szándéklevélnek tartalmaznia kell a végfelhasználó nevét és székhelyét, valamint
nyilatkozatát a behozatalra kerülő papír minőségéről és felhasználásának céljáról.
A tevékenységi engedélyezési eljárás során a Kormányhivatal szakhatósági
eljárásban szerzi be a biztonságos őrzés, tárolás feltételeinek való megfelelőség
kérdésében az Országos Rendőr-főkapitányság állásfoglalását az egyes közérdeken
alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. Kereskedelmi ügyek cím 15. pontja szerint.
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