1. számú melléklet a 3014/2014. útmutatóhoz
Eljárás típusa

Igazoláskód

behozatal

3173

kivitel, újrakivitel

3177

E020

kivitel
Y934

0600
behozatal
0572

X002
kivitel, újrakivitel
Y901

Haditechnikai termékek
Igazolási kód leírása
Az
MKEH
által
kibocsátott
importengedély a 160/2011. (VIII. 18.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozó
haditechnikai
termékekre
(harmadik
országos kereskedelem).
Az
MKEH
által
kibocsátott
exportengedély a 160/2011. (VIII. 18.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozó
haditechnikai
termékekre
(harmadik
országos kereskedelem).
Tűzfegyverek
kiviteli
engedélye
(258/2012/EU rendelet).

A 258/2012/EU rendelet tűzfegyverek,
tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és
lőszereik
kivitelére
vonatkozó
rendelkezései által nem érintett termék.

Kettős felhasználású termékek
Nemzetközi Importigazolás köteles kettős
felhasználású termék.
A
kettős
felhasználású
termék
behozatalához Nemzetközi Importigazolás
nem szükséges vagy nem kettős
felhasználású termék.
A kettős felhasználású termékekre
vonatkozó kiviteli engedély (428/2009/EK
rendelet és módosításai).
A
kettős
felhasználású
termékek
jegyzékében nem szereplő termék.

Alkalmazási kör
A
haditechnikai
eszközök
és
szolgáltatások kivitelének, behozatalának,
transzferjének
és
tranzitjának
engedélyezéséről,
valamint
a
vállalkozások
tanúsításáról
szóló
160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1.
melléklet I-XXVI. fejezetébe tartozó
termékek esetében.
A
haditechnikai
eszközök
és
szolgáltatások kivitelének, behozatalának,
transzferjének
és
tranzitjának
engedélyezéséről,
valamint
a
vállalkozások
tanúsításáról
szóló
160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1.
melléklet I. fejezetének a)-c) pontjaiban és
III. fejezetében és a 258/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet I.
mellékletében is felsorolt haditechnikai
termékek esetében.
A
kettős
felhasználású
termékek
külkereskedelmi
forgalmának
engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében
említett termékek esetében.
A
kettős
felhasználású
termékek
kivitelére,
transzferjére,
brókertevékenységére
és
tranzitjára
vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer
kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi
rendelet I.
mellékletében szereplő
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termékek esetében.
Külkereskedelmi korlátozás alá tartozó haditechnikai vagy kettős felhasználású termékek
Exportengedély korlátozás alá eső
C052
A külkereskedelmi korlátozást elrendelő
termékekre és technológiákra.
uniós rendeletek [pl. az Iránnal szembeni
Az intézkedéshez kapcsolt lábjegyzetben
kivitel, újrakivitel
Y920
korlátozó
intézkedésekről
és
a
szereplő termékektől eltérő termék.
961/2010/EU rendelet hatályon kívül
Y921
Tilalom alól mentesített áruk.
helyezéséről szóló 267/2012/EU tanácsi
Az intézkedéshez kapcsolt lábjegyzetben
rendelet] hatálya alá tartozó termékek
Y920
szereplő termékektől eltérő termék.
behozatal
esetében.
Y921
Tilalom alól mentesített áruk.
Radioaktív anyagok
3419
behozatal
0635
3420
újrakivitel

MKEH
által
kiadott
behozatali
tevékenységi engedély.
A vámkezelésre bejelentett áruk nem
tartoznak az 52/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet hatálya alá.
MKEH által kiadott reexport tevékenységi
engedély.

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi
értéket képviselő jogok vámhatárt vagy
országhatárt átlépő kereskedelméről szóló
52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1.
melléklet 1. pont 1.1. alpontjában szereplő
anyagok esetében.

A vámkezelésre bejelentett áruk nem
tartoznak az 52/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet hatálya alá.
Polgári használatra engedélyezett lőfegyverek és lőszerek, valamint közbiztonságra különösen veszélyes egyes eszközök
Az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi
szervezett bűnözés elleni egyezményét
kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik,
E020
Tűzfegyverek
kiviteli
engedélye
alkotóelemeik és a lőszerek tiltott
(258/2012/EU rendelet).
gyártásáról és kereskedelméről szóló
jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről
szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének
kivitel, újrakivitel
végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek,
tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és
A 258/2012/EU rendelet tűzfegyverek,
lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali
tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és
és tranzit szabályainak létrehozásáról
Y934
lőszereik
kivitelére
vonatkozó
szóló 258/2012/EU európai parlamenti és
rendelkezései által nem érintett termék.
tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő
termékek esetében.
0635
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3428

A Rendőrség által a 253/2004. (VIII. 31.)
Korm. rendelet alapján kiállított kiviteli
engedély.
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló
2004. évi XXIV. törvény 2. § 16., 22. és
38. pontjaiban megjelölt termékek
esetében.

kivitel, újrakivitel

0674

A kiviteli vámeljárásra bejelentett áruk
nem tartoznak a 253/2004. (VIII.31.)
Korm. rendelet hatálya alá.

3684

A Rendőrség által a 253/2004. (VIII.31.)
Korm. rendelet alapján kiállított behozatali
engedély.

0685

A behozatali vámeljárásra bejelentett áruk
nem tartoznak a 253/2004. (VIII.31.)
Korm. rendelet hatálya alá.

3176

Az MKEH által kiadott importengedély az
52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó termékre.

0635

A vámkezelésre bejelentett áruk nem
tartoznak az 52/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet hatálya alá.

behozatal

behozatal

3176
behozatal

0635

3180
kivitel, újrakivitel

Polgári felhasználású robbanóanyagok
Az MKEH által kiadott importengedély az
52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó termékre.
A vámkezelésre bejelentett áruk nem
tartoznak az 52/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet hatálya alá.
Az MKEH által kiadott exportengedély az
52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó termékre.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló
2004. évi XXIV. törvény 2. § 16., 22. és
38. pontjaiban megjelölt termékek
esetében.
Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi
értéket képviselő jogok vámhatárt vagy
országhatárt átlépő kereskedelméről szóló
52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3.
melléklet 3. pontjában szereplő termékek
esetében.

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi
értéket képviselő jogok vámhatárt vagy
országhatárt átlépő kereskedelméről szóló
52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 2.
melléklet 1. és 3. melléklet 1. pontjában
szereplő termékek esetében.
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0635

behozatal

L135

kivitel, újrakivitel

X035

3426
behozatal
0656
3427
kivitel, újrakivitel
0657

3416
3400

behozatal

3401
3402
0564

A vámkezelésre bejelentett áruk nem
tartoznak az 52/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet hatálya alá.
Kábítószer-prekurzorok
A kábítószer-prekurzoroknak a Közösség
és a harmadik országok közötti
kereskedelme
nyomon
követésére
vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletet 1.
kategóriájában szereplő anyagok esetében.
A kábítószer-prekurzoroknak a Közösség
és a harmadik országok közötti
A kiviteli engedélyt (prekurzorok) annak a
kereskedelme
nyomon
követésére
tagállamnak az illetékes hatósága bocsátja
vonatkozó szabályok megállapításáról
ki, amelyben az exportőr letelepedett.
szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletet 1-4.
kategóriájában szereplő anyagok esetében.
Kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok
Az EEKH által kiállított behozatali
engedély.
A
kábítószerekkel
és
pszichotróp
A behozatali eljárásra bejelentett áruk nem anyagokkal, valamint az új pszichoaktív
tartoznak a 66/2012. (IV. 2.) Korm. anyagokkal végezhető tevékenységekről,
rendelet hatálya alá.
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről
és jegyzékeinek módosításáról szóló
Az EEKH által kiállított kiviteli engedély.
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1.
A kiviteli eljárásra bejelentett áruk nem melléklet „A”, „B”, „C” és „D”
tartoznak a 66/2012. (IV.2.) Korm. jegyzékeiben szereplő anyagok esetében.
rendelet hatálya alá.
Gyógyszerek
Gyógyszergyártási engedély.
Az
emberi
alkalmazásra
kerülő
Nagykereskedelmi
gyógyszer gyógyszerekről
és
egyéb,
a
behozatali/kiviteli engedély.
gyógyszerpiacot szabályozó törvények
Gyógyszerkészítmények,
módosításáról szóló 2005. évi XCV.
gyógyszerminták
tudományos
célú törvény és a gyógyszerekkel folytatott
behozatalára/kivitelére szóló engedély.
nagykereskedelmi és párhuzamos import
Gyógyszersegélyek, gyógyszeradományok tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.)
ESzCsM rendelet hatálya alá tartozó
behozatalára/kivitelére szóló engedély.
A vámkezelésre bejelentett áruk nem termékek.
tartoznak az 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM
A behozatali engedélyt (prekurzorok)
annak a tagállamnak az illetékes hatósága
bocsátja ki, amelyben az importőr
letelepedett.
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3400
3401
kivitel, újrakivitel
3402
0564

3176
behozatal
0635

3180
kivitel, újrakivitel
0635

C400
C401
behozatal, kivitel,
újrakivitel

C402
C403
C404
C405
C635
C638

rendelet hatálya alá.
Nagykereskedelmi
gyógyszer
behozatali/kiviteli engedély.
Gyógyszerkészítmények,
gyógyszerminták
tudományos
célú
behozatalára/kivitelére szóló engedély.
Gyógyszersegélyek, gyógyszeradományok
behozatalára/kivitelére szóló engedély.
A vámkezelésre bejelentett áruk nem
tartoznak az 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM
rendelet hatálya alá.
Biztonsági papírok
Az MKEH által kiadott importengedély az
52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó termékre.
Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi
A vámkezelésre bejelentett áruk nem
értéket képviselő jogok vámhatárt vagy
tartoznak az 52/2012. (III. 28.) Korm.
országhatárt átlépő kereskedelméről szóló
rendelet hatálya alá.
52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 4.
Az MKEH által kiadott exportengedély az
melléklet 1. pontjában szereplő termékek
52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya
esetében.
alá tartozó termékre.
A vámkezelésre bejelentett áruk nem
tartoznak az 52/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet hatálya alá.
Veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok (CITES)
A
szükséges
"CITES"
engedély
bemutatása.
Valamely uniós ország által kiadott CITES
exportengedély
vagy
re-export A vadon élő állat- és növényfajok számára
kereskedelmük
szabályozása
által
bizonyítvány.
biztosított
védelemről
szóló
338/97/EK
Harmadik ország által kiadott CITES
exportengedély
vagy
re-export tanácsi rendelet mellékletében, és annak
végrehajtására
vonatkozó
részletes
bizonyítvány.
szabályok
megállapításáról
szóló
CITES vándorkiállítás-bizonyítvány.
865/2006/EK bizottsági Rendelet XI.
CITES személyitulajdon-bizonyítvány.
mellékletében szereplő termékek esetében.
CITES mintagyűjtemény-bizonyítvány.
CITES-címke tudományos anyaghoz.
CITES behozatali engedély.
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CITES behozatali bejelentés.
A vámkezelésre bejelentett áruk nem
Y900
tartoznak a Washingtoni Egyezmény
(CITES) hatálya alá.
Áruk, amelyek a 338/97/EK tanácsi
rendelet 7. cikke (3) bekezdése szerinti
Y932
eltérés alapján mentesülnek a CITESellenőrzés alól.
Vadásztrófeák és egyéb állat-egészségügyi ellenőrzés alá tartozó termékek
Közös Állat-egészségügyi Beléptetési - a vadon élő állat- és növényfajok
Okmány (CVED) a 136/2004 (EK) számára kereskedelmük szabályozása által
N853
rendelet szerint, a termékekre vonatkozó biztosított védelemről szóló 338/97/EK
állatorvosi vizsgálat céljára.
tanácsi rendelet,
Közös Állat-egészségügyi Beléptetési - a harmadik országokból behozott
a
közösségi
állatOkmány (CVED) az 585/2004 (EK) termékeknek
C640
rendelet szerint, az élőállatok állatorvosi egészségügyi határállomásokon való állategészségügyi ellenőrzésére vonatkozó
vizsgálatának céljából.
megállapításáról
szóló
A bejelentett áruk nem tartoznak a eljárások
Y930
2007/275/EK Bizottsági Határozat hatálya 136/2004/EK bizottsági rendelet,
- a 91/496/EGK és 97/78/EK tanácsi
alá.
A 2007/275/EK Bizottsági Határozat 6. irányelveknek megfelelően az állathatárállomásokon
cikk (1) bekezdésének megfelelően állat- egészségügyi
Y931
ellenőrizendő
termékek
és
állatok
egészségügyi ellenőrzés alól mentesített
jegyzékéről
szóló
2007/275/EK
bizottsági
áruk.
határozat,
3166
Trófea bíráló bizottság igazolása.
- a harmadik országokból a Közösségbe
C657
Állategészségügyi bizonyítvány.
beléptetett állatok bejelentésére és állategészségügyi ellenőrzésére vonatkozó
okmány bevezetéséről szóló 282/2004/EK
Az elhullott vagy egyéb nem közvetlen rendelet módosításáról szóló 585/2004/EK
elejtésből származó vadásztrófeák, illetve bizottsági rendelet,
hullott agancsok kiviteléhez szükséges, a - vad védelméről, a vadgazdálkodásról,
vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
3429
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény,
törvény végrehajtásának szabályairól szóló - a vad védelméről, a vadgazdálkodásról,
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerinti valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
trófeakiviteli engedély.
törvény végrehajtásának szabályairól szóló
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet,
- a harmadik országokból az Európai Unió
C639

behozatal

kivitel

kivitel
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területére behozni kívánt termékek
állategészségügyi ellenőrzéséről szóló
53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet hatálya
alá tartozó termékek esetében.
E012
Y903
kivitel, újrakivitel,
ideiglenes kivitel

3410
0607

0608

Y915
Y919

behozatal, kivitel,
újrakivitel

Y916

Y917

behozatal

L100

Kulturális javak
Kiviteli engedély „Kulturális javak”
(116/2009/EK sz. rendelet).
A bejelentett áruk nem szerepelnek a
kulturális javakat tartalmazó listán.
Nemzeti
ideiglenes
műtárgy-kiviteli
engedély.
Műtárgykísérő igazolás
A vámeljárás alá vonásra bejelentett áruk
nem tartoznak a 14/2010. (XI. 25.)
NEFMI rendelet hatálya alá.
Veszélyes anyagok és készítmények
Nyilvántartási azonosító szám
Nyilvántartási
azonosító
szám
a
649/2012/EU rendelet 2. cikk (3)
bekezdésében szereplő vegyi anyagok
részére.
A termék nem tartozik a veszélyes vegyi
anyagok kiviteléről és behozataláról szóló
649/2012/EU
rendelet
I.
számú
mellékletében
foglalt
rendelkezések
hatálya alá.
A termék nem tartozik a veszélyes vegyi
anyagok kiviteléről és behozataláról szóló
649/2012/EU
rendelet
V.
számú
mellékletében
foglalt
rendelkezések
hatálya alá.
Ózonréteget lebontó anyagok (ODS)
A Közösség által kiadott importengedély (ózonréteget
károsító)
"ellenőrzött
anyagok".

A kulturális javak kiviteléről szóló
116/2009/EK
tanácsi
rendelet
I.
mellékletében szereplő termékek esetében.
- a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény 1. mellékletében
szereplő termékek esetében,
a
kulturális
javak
kiviteli
engedélyezéséről szóló 14/2010. (XI. 25.)
NEFMI rendelet 1. §-ában hivatkozott
termékek esetében.

A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és
behozataláról szóló 649/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet I. és V.
mellékletében szereplő termékek esetében.

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló
1005/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet I-II. és IV. mellékletében
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kivitel, újrakivitel

E013

L136
behozatal, kivitel,
újrakivitel
Y902

Y053
behozatal
Y054
Y926

A Bizottság által kiadott kiviteli engedély
„szabályozott anyagokhoz” (ózon).
Alapanyagként vagy laboratóriumi és
analitikai célra való felhasználásra szánt,
ózonréteget lebontó anyagokat tartalmazó
vagy azokon alapuló áru.
Az
intézkedéshez
kapcsolódó
OZ
lábjegyzetekben ismertetett áruktól eltérő
áruk.
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal
összefüggésben a 842/2006/EK rendelet 7.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott
címkézési követelmények hatálya alá nem
tartozó áruk.
A 842/2006/EK rendelet 7. cikkének (2)
bekezdése szerint címkézett áruk.
A fluortartalmú üvegházhatású gázok
behozatali tilalma által nem érintett áruk.

szereplő anyagok esetében.

Egyes
fluortartalmú
üvegházhatású
gázokról szóló 842/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet I. és II.
mellékletében szereplő termékek esetében.

8

