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KINEK SZÓL ÉS MIÉRT KÉSZÜLT EZ A KÉZIKÖNYV?
Az európai védelmi ipar jelentős szerepet játszik Európa biztonságának és védelmének biztosításában. A 2018-ban elért 108 milliárd eurós forgalmával egyben a növekedés és a
munkahelyteremtés egyik fő forrása is.
Az európai védelmi ágazatban működő mintegy 2500 kisés középvállalkozás (kkv) az ellátási láncok kritikus fontosságú részét képezi. A védelmi iparban tevékenykedő kkv-k
kulcsfontosságú szerepet játszanak az innovációban és a
növekedésben, és képesek alapvető kutatási, technológiai
és innovációs tevékenységeket folytatni. Az európai védelmi
technológiai és ipari bázis jelentős részét kkv-k teszik ki.

Az európai védelmi ipar ugyanakkor számos kihívással
szembesül. Ezek egyike a védelmi felszerelések európai belső piacának széttöredezettsége. Ez a széttöredezettség és
az eltérő nemzeti megközelítések számos kérdést vetettek
fel általában az európai védelmi ipar, és különösen a kkv-k
számára.
Ezzel összefüggésben a 2009/43/EK irányelv (a védelmi
transzferekről szóló irányelv vagy a transzferekről szóló
irányelv) célja a védelmi felszerelések európai országok1 közötti transzferére vonatkozó szabályok egyszerűsítése annak
érdekében, hogy biztosítsák a belső piac megfelelő működését és azt, hogy az eljárások kevesebb teherrel járjanak az
ipar, különösen a kkv-k számára.

1 Ebben az útmutatóban „európai ország” minden olyan ország, amelyre a transzferekről szóló irányelv alkalmazandó, azaz az Európai Unió valamennyi tagállama, valamint Norvégia és Izland (lásd a
transzferekről szóló irányelv földrajzi hatályáról szóló 1.2. szakaszt).
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E kézikönyv célja, hogy a védelmi ágazatban tevékenykedő
kkv-k számára egyszerű tájékoztatást nyújtson a transzferekről szóló irányelvről, és hasznos tanácsokkal szolgáljon
arra vonatkozóan, hogy miként lehet a lehető legjobban felhasználni az irányelvet.

MIT TARTALMAZ
A KÉZIKÖNYV?

1. FEJEZET

2. FEJEZET

Röviden bemutatja a transzferekről szóló irányelv célkitűzéseit és főbb rendelkezéseit, valamint azokat az előnyöket,
amelyeket az irányelv a védelmi ágazatban működő európai
kkv-k számára jelenthet.

A transzferekről szóló irányelv engedélyezési rendszerére
összpontosít, és részletes magyarázattal szolgál a mentességekről és a különböző típusú (általános, átfogó és egyedi)
engedélyekről. Gyakorlati példát és szisztematikus eljárást is
kínál a védelmi felszerelések biztonságos és gyors átadásának nyomon követésére.

4. FEJEZET

A transzferekről szóló irányelv által bevezetett tanúsítási
rendszer előnyeit taglalja, valamint gyakorlati tanácsokat
ad arra vonatkozóan, hogy hogyan szerezhető be a tanúsítvány egy vállalkozás számára. Emellett ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a védelmi felszerelések
címzettje hogyan alakíthat ki sikeres és megbízható belső
megfelelési rendszert.

Ismerteti a védelmi vonatkozású termékek transzferéhez
kapcsolódó online eszközök és erőforrások jegyzékét.

A VÉDELMI TRANSZFEREKRŐL SZÓLÓ 2009/43/EK IRÁNYELV | KÉZIKÖNYV A KKV-K RÉSZÉRE | #EUDefenceIndustry

3. FEJEZET

9

A VÉDELMI TRANSZFEREKRŐL SZÓLÓ 2009/43/EK IRÁNYELV | KÉZIKÖNYV A KKV-K RÉSZÉRE | #EUDefenceIndustry

10

1. A TRANSZFEREKRŐL
SZÓLÓ IRÁNYELV
BEMUTATÁSA
1.1. AZ EURÓPAI VÉDELMI PIAC
A védelmi piacot számos tényező egyedivé teszi és megkülönbözteti a többi kereskedelmi piactól. Ezek közé tartozik
a) az a tény, hogy a védelmi felszerelések végfelhasználói
a kormányok; b) a védelmi vonatkozású termékek érzékeny
jellege; c) a minősített információk kezelésére vonatkozó
egyedi nemzeti szabályozás; valamint d) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó szabályozás. Ezért a védelmi felszerelések határokon átnyúló
mozgására engedélyezési követelmények vonatkoznak, még
az európai országok között is.
2009-ig nem voltak közös európai engedélyezési szabályok
a védelmi felszerelések európai országok közötti mozgására
vonatkozóan. A transzferekről szóló irányelv 2009-es elfo-

gadása előtt az európai védelmi iparnak különböző nemzeti
szabályokat kellett egyszerre figyelembe vennie, mivel minden európai ország saját exportellenőrzési rendszerrel rendelkezett, amelynek elsődleges célja a katonai felszerelések
nem uniós országokba irányuló kivitelével kapcsolatos kockázatok ellenőrzése volt. Az európai országok közötti transzferengedély megadásának vagy megtagadásának folyamata, illetve a más országokba irányuló kivitelre vonatkozó
engedély megadásának folyamata lényegében ugyanaz volt,
minek következtében az európai vállalatok nem élvezhették
teljes mértékben az Európai Unió belső piacának előnyeit.
A transzferekről szóló irányelv csökkenti a védelmi felszerelések európai országok közötti mozgása előtt álló akadályokat, ezért alapvető fontosságú a védelmi felszerelések működőképes európai belső piacának megteremtéséhez.

A transzferekről szóló irányelv a védelmi felszerelések két
európai ország közötti mozgására (transzferálására) vonatkozik. Az irányelv nem vonatkozik a védelmi felszerelések
valamely európai országból az Európai Unión kívüli országba,
Norvégiába és Izlandra irányuló exportjára.
A transzferekről szóló irányelv egyszerűsíti a szabályokat és csökkenti az adminisztratív terheket,
miközben bizonyos szintű ellenőrzést tart fenn a
védelmi vonatkozású termékek Európán belüli, határokon átnyúló mozgása felett

Célja, hogy megkönnyítse és felgyorsítsa a védelmi eszközök
Európa-szerte történő mozgását, erősítse az ellátás biztonságát és az európai ipar versenyképességét.
Földrajzi hatály: a transzferekről szóló irányelv az
Európai Unió 27 tagállamára2, valamint az Európai
Gazdasági Térség két másik országára, Norvégiára és Izlandra3 vonatkozik. Ez a 29 ország ebben a
kézikönyvben „európai országként” szerepel4.
2 Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország,
Szlovákia, Szlovénia.
3 Az Európai Gazdasági Térség (EGT) az Európai Unió 27 tagállamából, valamint Izlandból,
Norvégiából és Liechtensteinből áll. Célja az ezen országok közötti kereskedelmi és gazdasági
kapcsolatok megerősítése. A transzferekről szóló irányelv Liechtensteinre nem alkalmazandó.
4 Az Írországról/Észak-Írországról szóló, az Európai Unió és az Egyesült Királyság által kötött
jegyzőkönyv értelmében a transzferekről szóló irányelv Észak-Írország tekintetében továbbra is
alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

A transzferekről szóló irányelv főbb rendelkezései és eszközei a védelmi vonatkozású termékek Unión belüli transzfereinek beszállítói és címzettjei számára előnyösek:
Egyszerűsített engedélyezési
rendszer,
amely engedély alóli mentességeket, általános
és átfogó transzferengedélyeket foglal magában.
Az általános transzferengedélyek esetében a
nemzeti hatóságok által végzett előzetes ellenőrzésekről az utólagos ellenőrzésekre való
áttérés
A védelmi ipari vállalatok tanúsítási rendszere a nemzeti kormányok közötti bizalom és
az exportellenőrzési szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében

A VÉDELMI TRANSZFEREKRŐL SZÓLÓ 2009/43/EK IRÁNYELV | KÉZIKÖNYV A KKV-K RÉSZÉRE | #EUDefenceIndustry

1.2. A TRANSZFEREKRŐL SZÓLÓ
IRÁNYELV FŐBB PONTJAI

11

A VÉDELMI TRANSZFEREKRŐL SZÓLÓ 2009/43/EK IRÁNYELV | KÉZIKÖNYV A KKV-K RÉSZÉRE | #EUDefenceIndustry

12

2. AZ ENGEDÉLYEZÉSI
RENDSZER
2.1. A MENTESSÉGEK ÉS
ENGEDÉLYEK ÁTTEKINTÉSE
A transzferekről szóló irányelv értelmében annak a vállalkozásnak, amely védelmi felszerelések transzferét kívánja
végrehajtani az egyik európai országból egy másikba, előzetes engedélyre van szüksége annak az európai országnak
a hatóságaitól, ahonnan a terméket transzferálják. A transzferekről szóló irányelv azonban lehetővé teszi az európai
országok számára, hogy meghatározott feltételek mellett
bizonyos típusú transzfereket mentesítsenek az engedélyezési kötelezettség alól. Ezenkívül az irányelv a hagyományos egyedi transzferengedélyeken kívül általános és átfogó
transzferengedélyeket is bevezet.

A TRANSZFEREKRŐL SZÓLÓ
IRÁNYELV SZERINTI
ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZER
I. ENGEDÉLY ALÓLI MENTESSÉGEK

II. ÁLTALÁNOS TRANSZFERENGEDÉLYEK

III. ÁTFOGÓ TRANSZFERENGEDÉLYEK

IV. EGYEDI TRANSZFERENGEDÉLYEK

II. ÁLTALÁNOS TRANSZFERENGEDÉLYEK

A nemzeti kormányok az alábbi típusú transzfereket mentesíthetik az előzetes engedélyezés alól:

Amennyiben egy európai ország úgy ítéli meg, hogy bizonyos típusú védelmi felszerelések más európai országokba
történő transzfere bizonyos feltételek mellett nem jár jelentős kockázattal, általános transzferengedélyt fogadhat el és
tehet közzé az ilyen transzferek engedélyezésére.

• ha a szállító vagy a címzett kormányzati szerv vagy a
fegyveres erők része;
• ha a szállítást tevékenységei teljesítéséhez az Európai
Unió, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vagy egyéb kormányközi
szervezet végezte;
• ha a transzfer európai országok közötti együttműködéssel zajló fegyverkezési program végrehajtásához szükséges;
• ha a transzfer katasztrófa esetén nyújtott humanitárius
segítséghez vagy vészhelyzet esetén nyújtott adományhoz kapcsolódik;
• ha a transzfer javításhoz, karbantartáshoz, kiállításhoz,
bemutatóhoz vagy ezeket követően szükséges.
Ellenőrizze a vonatkozó nemzeti kormányzati
kiadványokat, vagy kérdezze meg az illetékes
nemzeti hatóságokat a meglévő mentességekről.

Az általános transzferengedély a védelmi felszerelések bizonyos típusaira vonatkozik. Lehetővé teszi az ilyen felszereléseknek az országban letelepedett valamennyi szállítója
számára, hogy bizonyos feltételek mellett ilyen felszerelések
több transzferét is végrehajtsák közvetlenül más európai országokba anélkül, hogy külön engedélyt kellene kérniük. Az
általános transzferengedélyben meghatározott feltételek
nemcsak az érintett terméktípusokra vonatkozhatnak, hanem azokra az országokra is, amelyekbe e termékeket az
engedély alapján át lehet szállítani, illetve a transzferek céljára (pl. karbantartás, bemutatás) vagy a termékek címzettjeire (pl. fegyveres erők vagy ajánlatkérő szervek) is.
Például egy adott európai ország hatóságai általános engedélyt tehetnek közzé, amely lehetővé teszi az adott országban letelepedett valamennyi jogalany számára, hogy különböző típusú termékeket (pl. bizonyos típusú elektronikus
berendezéseket, katonai repülőgépek vagy hajók bizonyos
alrendszereit) bármely más európai országba karbantartási
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célból transzferáljanak, feltéve, hogy a termékeket hat hónapon belül visszaküldik, és az illetékes hatóságokat tájékoztatják a transzferről.

A transzfer előtt javasoljuk, hogy a vállalkozások tekintsék
át:

A transzferekről szóló irányelv valamennyi európai ország
számára előírja, hogy legalább az alábbi négy esettípusra kiterjedően tegyék közzé az általános transzferengedélyeket:

• a CERTIDER-t, a tanúsított vállalkozások nyilvántartását,
amelyet az Európai Bizottság honlapján tettek közzé,
és amely az európai országok által közzétett általános
transzferengedélyekre vonatkozó információkat is tartalmaz;

• a címzett valamelyik európai ország fegyveres erőinek
tagja, vagy olyan ajánlatkérő szerv, amely e fegyveres
erők kizárólagos használatára vásárol;
• a címzett tanúsított vállalkozás (lásd e kézikönyv III. fejezetét);
• a transzferre bemutatók, értékelések és kiállítások céljából kerül sor;
• a transzferre karbantartás és javítás céljából kerül sor,
amennyiben a címzett a védelmi vonatkozású termékek
eredeti szállítója.
A nemzeti kormányok szabadon dönthetnek arról, hogy milyen típusú termékeket foglalnak bele az egyes általános
engedélyekbe, és általánosabban arról, hogy az egyes engedélyekhez milyen feltételeket írnak elő.
Az európai országoknak jogukban áll a transzferekről szóló irányelvben előírt négy típuson túl
további általános transzferengedélyeket közzétenni.

• az illetékes nemzeti hatóságok honlapját;

• e kézikönyv 4. fejezetét.

AZ ENGEDÉLY
AZ ENGEDÉLYEELSŐ HASZNÁLA- ZETT ESZKÖZÖK
TÁT MEGELŐZŐ
TÍPUSAI
ÉRTESÍTÉS

AZ ÚJRAKIVITELI
FELTÉTELEKKEL
KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK
A CÍMZETTEK
RÉSZÉRE

A NEMZETI
KORMÁNYOK
JELENTÉSTÉTELI TOVÁBBI KÖVEKÖVETELMÉNYEK TELMÉNYEKET IS
ELŐÍRHATNAK

AZ ÁLTALÁNOS TRANSZFERENGEDÉLYEK JELENTŐS EGYSZERŰSÍTÉSEKET
IRÁNYOZNAK ELŐ:
• ha a tervezett transzfer megfelel az általános transzferengedély valamennyi feltételének, a
vállalkozás külön engedély kérelmezése nélkül is végrehajthatja a transzfert;
• az általános transzferengedélyek egy adott európai ország valamennyi vállalkozása számára
hozzáférhetők, feltéve, hogy megfelelnek az általános transzferengedély vonatkozó feltételeinek;
• miután bejelentették azon szándékukat, hogy első alkalommal kívánnak általános
transzferengedélyt használni, a vállalkozások annyi transzfert hajthatnak végre, amennyi
szükséges – az engedélyben meghatározott feltételek szerint.
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III. ÁTFOGÓ TRANSZFERENGEDÉLYEK

IV. EGYEDI TRANSZFERENGEDÉLYEK

Az átfogó transzferengedély lehetővé teszi egy adott szállító
számára, hogy 3 éven keresztül több transzfert végezzen különböző európai országokba meghatározott típusú eszközök
és címzettek vonatkozásában. Minden átfogó transzferengedély meghatározza az alábbiakra vonatkozó hatályt:

Az egyedi transzferengedély meghatározott termékek konkrét mennyiségének egyetlen európai országba történő egyetlen – egy vagy több szállítmányt tartalmazó – transzferét
engedélyezi. Ezt minden olyan esetben használják, amikor az
engedély alóli mentességek, az általános transzferengedélyek és az átfogó transzferengedélyek nem alkalmazhatók.
Az egyes szállítóknak engedélyt kell kérniük illetékes hatóságaiktól minden egyes transzferhez, megadva a szállított
termékek mennyiségét és a címzettnek szóló szállítmányok
számát. Az egyedi transzferengedélyek konkrét feltételeket tartalmaznak, amelyeket a szállítónak teljesítenie kell.
A nemzeti hatóságok dönthetnek úgy, hogy a transzfereket
bizonyos körülmények között egyedi (nem pedig általános
vagy átfogó) engedélyhez kell kötni:

• az engedély hatálya alá tartozó eszközök kategóriái;
• az adatok engedélyezett címzettjei vagy a címzettek kategóriái.
A nemzeti hatóságok felelősek azon feltételek meghatározásáért, amelyek mellett a transzferek átfogó, nem pedig
egyedi engedély alapján engedélyezhetők (az általános
transzferengedélyek hatálya alá nem tartozó transzferek
esetében).
Mire használhatják a kkv-k az átfogó transzferengedélyeket?
Az átfogó transzferengedélyek különösen megfelelőek egy olyan szerződéses keretben, amely
eszközök rendszeres kereskedelmi forgalmával
jár a szállító és a címzett között.

Az átfogó transzferengedély 3 évig érvényes, és
azt az illetékes nemzeti hatóság meghosszabbíthatja.

Alapvető biztonsági érdekek
védelme érdekében vagy közérdekű
okból szükséges
Nemzetközi kötelességeknek és
kötelezettségeknek való megfelelés
biztosításához szükséges
Nyomós okok alapján feltételezhető,
hogy a szállító nem lesz
képes eleget tenni az átfogó
transzferengedély megadásához
szükséges feltételeknek
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engedély iránti kérelem
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2.2. ÁLTALÁNOS
TRANSZFERENGEDÉLYEK –
GYAKORLATI PÉLDA
Az alábbi gyakorlati példa egyszerű, lépésről lépésre követhető eljárást biztosít a kkv-k számára valamely eszköz általános transzferengedély alapján történő transzferálásához.

GYAKORLATI PÉLDA AZ ELJÁRÁSRA
A TRANSZFEREKRŐL SZÓLÓ IRÁNYELV
ALAPJÁN
ESZKÖZ: Irányított rakéta speciálisan tervezett mechanikus alkatrésze
FELADÓ: Észtország
CÍMZETT: Írország (végfelhasználás/végfelhasználó).
A címzett lehet:
A. a fegyveres erők valamelyik része;
B. tanúsított vállalkozás;
C. nem tanúsított címzett
(nem a fegyveres erők része).
•
•
•
•

1. LÉPÉS: Az eszköz minősítése
2. LÉPÉS: A megfelelő engedély keresése
3. LÉPÉS: Először értesítés küldése
4. LÉPÉS: Transzfer

1. LÉPÉS: AZ ESZKÖZ MINŐSÍTÉSE
Tegye fel a kérdést magának: az eszközre, amelynek
transzferét végre kívánom hajtani, vonatkozik-e a
transzferekről szóló irányelv?

Ellenőrizze a védelmi vonatkozású termékek jegyzékét,
amely a transzferekről szóló irányelv melléklete (amelyet
beépítettek az Ön nemzeti jogszabályaiba). Kétség esetén
felveheti a kapcsolatot az illetékes nemzeti hatósággal.
FONTOS! Ezt a jegyzéket körülbelül évente frissítik.
Felhívjuk a figyelmét a problematikus esetekre: még abban
az esetben is, ha az Ön által transzferálni kívánt eszköz csak
egy kis mechanikus vagy elektronikus alkatrész, akkor is lehet „kifejezetten katonai célra tervezett” vagy „katonai célra
átalakított”, és ezért a transzferekről szóló irányelv hatálya
alá tartozik.
• Eredmény: ebben a példában az eszközt a transzferekről
szóló irányelv mellékletének 4. katonai listája (ML) az ENGEDÉLYKÖTELES termékek közé sorolja.
• Ne feledje, hogy a besorolás döntő fontosságú lépés, mivel
lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a szállítandó eszközre
1. vonatkozik-e engedély alóli mentesség;
2. vonatkozik-e általános transzferengedély/átfogó transzferengedély, vagy egyedi transzferengedélyt kell-e kérni a
szállításához.

Miután besorolta az eszközt, tegye fel a kérdést magának:
biztosított-e az országom (ebben a példában Észtország) engedély alóli mentességet az általam transzferálni kívánt eszközökre és a meghatározott címzettekre vonatkozóan?
Ha igen, megkezdheti a transzferálást.
Ha nem, tegye fel a kérdést magának:
Biztosított-e az országom (ebben a példában Észtország) általános transzferengedélyt az általam transzferálni kívánt eszközökre
és a meghatározott címzettekre vonatkozóan?

3. LÉPÉS: ELŐSZÖR ÉRTESÍTÉS KÜLDÉSE
Ha első alkalommal kíván általános transzferengedélyt használni, erről először értesítenie kell az illetékes nemzeti
hatóságokat.
Az első használat előtti értesítés az általános transzferengedélyek feltételei között szerepel. Konzultáljon az illetékes nemzeti hatósággal az eljárás ellenőrzése céljából.
• Az értesítést követően az Ön vállalkozása készen áll az eszközök átadására, nem kell konkrét engedélyre várniuk.

A. Fegyveres erők
B. Tanúsított vállalkozás
C. A következő célokra:
a) kiállítás és bemutató
b) javítás és karbantartás
• Ellenőrizze az országa által az illetékes nemzeti hatóságok honlapján
vagy a CERTIDER-ben közzétett vonatkozó általános transzferen-

gedélyek nevét és/vagy számát (lásd e kézikönyv 4. fejezetét).
• Az Észtország által kiadott (ezen útmutató elkészítésének időpontjában érvényes) vonatkozó általános transzferengedélyek a következők:
a) általános transzferengedély fegyveres erők számára: az A címzetthez (fegyveres erők) használható;
b) általános transzferengedély tanúsított vállalkozások számára: a
B címzetthez (tanúsított vállalkozás) használható;
c) a C címzett (nem tanúsított) esetében egyedi (vagy átfogó)
transzferengedélyre van szükség.

4. LÉPÉS: A TRANSZFER
MIUTÁN ÉRTESÍTÉST KÜLDÖTT AZ ÁLTALÁNOS TRANSZFERENGEDÉLY ELSŐ HASZNÁLATÁRÓL, MEGKEZDHETI A
TRANSZFERÁLÁST.
Csatolja a szállítási okmányokat a címzettnek szóló, az eszközt
tartalmazó katonai lista (ML) tekintetében releváns információkkal (ebben az esetben az ML 4. pontja) együtt:
• milyen általános vagy egyedi/átfogó transzferengedélyt
használtak (név és szám); vagy az engedély másolata;
• milyen újrakiviteli korlátozásokat kell betartani (adott
esetben).
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2.3. ÁTFOGÓ
TRANSZFERENGEDÉLYEK.
A TRANSZFERELJÁRÁS
Az alábbiakban lépésenként ismertetjük az átfogó transzfer
engedély megszerzésére és első alkalommal történő használatára vonatkozó eljárást.
Minden egyes nemzeti hatóság meghatározza a
kérelemmel kapcsolatos követelményeket. Ezért
konzultáljon az illetékes nemzeti hatóságokkal a
megfelelő eljárásokról.

1. LÉPÉS: AZ ESZKÖZ MINŐSÍTÉSE
Tegye fel a kérdést magának: az eszközre, amelynek
transzferét végre kívánom hajtani, vonatkozik-e a
transzferekről szóló irányelv? Ez a lépés megegyezik a
II.2. szakaszban leírt példa első lépésével.

2. LÉPÉS: A MEGFELELŐ ENGEDÉLY
KERESÉSE
Miután besorolta az eszközt, tegye fel a kérdést
magának: biztosított-e az országom engedély alóli
mentességet az általam transzferálni kívánt eszközökre
és a meghatározott címzettekre vonatkozóan?

Ha igen, megkezdheti a transzferálást.
Ha nem, tegye fel a kérdést magának: adott-e az országom általános transzferengedélyt az általam
transzferálni kívánt eszközökre és a meghatározott címzettekre vonatkozóan?
• Ha a válasz igen, fontolja meg általános transzferengedély használatát az átfogó transzferengedély helyett. Így Önnek nem kell külön engedélyt
kérnie, hanem egyszerűen értesítenie kell az illetékes hatóságokat az általános transzferengedély
első alkalommal történő használatáról.
• Ha a válasz nem, folytassa a következő lépéssel,
folyamodjon engedélyért.

Önnek átfogó transzferengedélyt kell kérnie az illetékes nemzeti hatóságoktól.
Az Ön országában érvényes kérelmezési eljárással kapcsolatos tudnivalók ügyében vegye fel a kapcsolatot az
illetékes nemzeti hatóságokkal. Átfogó transzferengedéllyel Ön az engedélyben felsorolt egy vagy több címzettnek továbbíthat eszközöket; az engedély a hatálya
alá tartozó eszközöket vagy eszköztípusokat is meghatározza.
Az átfogó transzferengedélyek 3 évig érvényesek, és megújíthatók.

4. LÉPÉS: A TRANSZFER
Az átfogó transzferengedély beszerzése után megkezdheti a transzferálást. Csatolja a címzett részére a
szállítási okmányokat a következőkre vonatkozó információkkal együtt:
• a transzferekről szóló irányelv mellékletében szereplő
eszközt tartalmazó katonai lista (ML);
• mely átfogó transzferengedélyt (név és szám) használták; vagy az engedély másolata;
• milyen újrakiviteli korlátozásokat kell betartani (adott
esetben).
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3. A TANÚSÍTÁSI RENDSZER
3.1. MI A TANÚSÍTÁS ÉS HOGYAN
MŰKÖDIK?
A tanúsítási rendszer közvetlenül kapcsolódik az általános
transzferengedélyek olyan címzettek vonatkozásában történő használatához, akik tanúsított vállalatok.
A tanúsítás azt jelenti, hogy a vállalkozás székhelye szerinti európai ország nemzeti hatóságai hivatalosan elismerik,
hogy a vállalkozás mint a transzfer tárgyát képező védelmi
eszközök címzettje megbízható vállalat. Ezért a „címzett ország” által kiadott tanúsítványt a „származási ország” által
kiadott általános transzferengedély alapján megszerzett védelmi vonatkozású termékek fogadására használják fel.

MIÉRT KELL A VÁLLALKOZÁSNAK TANÚSÍTÁSSAL IGAZOLNIA MEGBÍZHATÓSÁGÁT?
A transzferekről szóló irányelvvel összhangban, míg az egyedi transzferengedélyhez külön dokumentációra van szükség
a végfelhasználóról/meghatározott célra történő felhasználásról, valamint a címzettnek az újrakiviteli korlátozások
betartására vonatkozó kötelezettségvállalásáról, a nemzeti
hatóságok az általános transzferengedélyek felhasználóit is
mentesíthetik e dokumentációs követelmények alól.
Ezen okokból a jogosult vállalkozásoknak bizonyítaniuk kell
megbízhatóságukat, és különösen garantálniuk kell, hogy
betartják a vonatkozó általános transzferengedélyben megállapított valamennyi újrakiviteli korlátozást.
A tanúsítás célja különösen annak elkerülése, hogy az általános transzferengedélyeket tiltott vagy elutasított újrakivitelre használják fel.

a vállalkozás bizonyított tapasztalata a védelmi tevékenységek terén, különös tekintettel az újrakiviteli korlátozásoknak való megfelelés igazolására;
védelmi berendezésekkel kapcsolatos jelentős
ipari tevékenység, különösen rendszer-/alrendszer-integrációs képesség;
a transzferekért és a kivitelért személyesen
felelős, vezető pozícióba kinevezett munkatárs;
a vállalkozás írásbeli kötelezettségvállalása
arra vonatkozóan, hogy betartja és betartatja
a kapott termékek meghatározott célra történő felhasználásával és kivitelével kapcsolatos
valamennyi feltételt;
a vállalkozás írásbeli kötelezettségvállalása
arra vonatkozóan, hogy kérésre az illetékes
hatóságok rendelkezésére bocsátja a más európai országból kivitt, átadott vagy átvett valamennyi termék végfelhasználóira, illetve
meghatározott célra történő felhasználására
vonatkozó részletes információkat;
a vállalkozásnál végrehajtott belső megfelelési
program vagy transzfer- és exportirányítási
rendszer leírása.

Minden európai ország meghatározza a tanúsításra
vonatkozó eljárásokat.

A tanúsításról szóló 2011. évi ajánlásában az Európai Bizottság minimumszabályokat javasolt a tanúsítási rendszer legjobb gyakorlatokon alapuló európai
szintű harmonizálása érdekében. Az ajánlás listát tartalmaz a belső megfelelési programokkal kapcsolatos bevált gyakorlatokról, amelybe Ön is betekinthet.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG A TANÚSÍTÁSRÓL
SZÓLÓ AJÁNLÁSRA?
• további iránymutatásokat ad a tanúsítási kritériumokhoz, amelyek segítenek annak értékelésében, hogy az
Ön vállalkozása tanúsított státuszt szerezhet-e;
• a melléklet tartalmazza azoknak a javasolt kérdéseknek/
iránymutatásoknak a listáját, amelyek segítségével a
vállalkozás ismertetheti (a hatóságok pedig értékelhetik)
a belső megfelelési programokat.
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3.2. MIÉRT SZEREZZEN
BE TANÚSÍTVÁNYT A
VÁLLALKOZÁSÁRA VONATKOZÓAN?
Ha a vállalkozása tanúsított vállalkozás lesz, ez előnyökkel
járhat a vállalkozása számára:

gyorsan és biztonságosan tud szállítmányokat fogadni általános transzfer
engedélyek alapján;
megállapítást nyer, hogy a védelmi
felszerelések kezelése tekintetében
megbízható vállalkozásnak minősül;
lesz egy bevezetett rendszer a vállalatnál, amely biztosítja az exportellen
őrzési jogszabályoknak való megfelelést.

3.3. A TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS
A GYAKORLATBAN
1. LÉPÉS: ALKALMAS AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA A TANÚSÍTÁSRA?
• Ellenőrizze a nemzeti hatóságok honlapjait, hogy
felmérje, vállalkozása megfelel-e a kritériumoknak és követelményeknek (lásd még a kézikönyv
4. fejezetét).
• Ha az Ön vállalkozása az összes követelménynek
megfelel, kérelmezze az illetékes hatóságokhoz
benyújtandó dokumentációt.

2. LÉPÉS: HOGYAN KAP TANÚSÍTVÁNYT AZ ÖN CÉGE?
• Nyújtsa be a dokumentációt.
• A dokumentumok benyújtását követően az illetékes hatóságok megvizsgálják vállalkozását.
• Ezt követően vállalkozása tanúsítványt kaphat.

A tanúsítást követően vállalkozása más európai országok által a tanúsított vállalatok részére történő transzferhez kiállított általános transzferengedélyek alapján átvehet védelmi felszereléseket
más európai szállítóktól.
• Vállalkozása szerepel a CERTIDER-ben.
• Ellenőrizze a tanúsítvány érvényességi idejét saját
országában.
• A tanúsítvány érvényességi ideje nem haladhatja
meg az 5 évet, és az illetékes hatóságok 3 év elteltével megfelelőségi felülvizsgálatnak vetik alá.
• Lásd a CERTIDER-ről és a tanúsítási rendszer frissítéseiről szóló 4. fejezetet.

4. LÉPÉS: MILYEN KÖTELEZETTSÉGEK
TERHELIK A TANÚSÍTOTT VÁLLALKOZÁST?
• Meg kell felelnie a transzferekre és az exportellen
őrzésre vonatkozó jogszabályoknak és engedélyeknek.
• Különösen meg kell felelnie a vonatkozó általános
transzferengedélyekben meghatározott kiviteli és
a további transzferre vonatkozó korlátozásoknak.
• Nemzeti szinten ki kell jelölnie egy exportellenőrzési tisztviselőt, aki az illetékes nemzeti hatóságok
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Ez a táblázat egy vállalkozás exportellenőrzési szervezetének irányításában betöltött különböző szerepeket mutatja.

A MEGBÍZHATÓ ÉS SIKERES
EXPORTELLENŐRZÉSI
SZERVEZET

Az exportellenőrzési tisztviselő
(vezető munkatárs):

• felelős a vállalat exportellenőrzési rendszerének
megszervezéséért, amely végrehajtja az exportpolitikai iránymutatásokat;
• az exportellenőrzés végrehajtását átruházza az
exportellenőrzési szervezet vezetőjére és munkatársaira (általános szabály).

• az illetékes nemzeti hatóságok kapcsolattartója;
• a termékek ellenőrzési besorolását végző partnerként
együttműködik az exportellenőrzési szakemberekből álló
csoporttal és a hozzáértő műszaki személyzettel;
• csapatával együtt biztosítania kell az exportellenőrzési
jogszabályoknak való megfelelést;
• csapatával együtt megkeresi a lehető legjobb engedélycsomagot/megoldást a biztonságos és egyszerű
transzfer/kivitel biztosítása érdekében;
• minden transzfert/kivitelt leállíthat, ha az bizonyítottan
jogellenes, és döntését csak egy vezető munkatárs (vagy
az exportellenőrzési tisztviselő) bírálhatja felül.

Az exportellenőrzési útmutató:
• ismerteti a felelősségi köröket és az
exportellenőrzési eljárásokat.
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Az exportellenőrzés vezetője:
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4. HASZNOS ESZKÖZÖK
ÉS ERŐFORRÁSOK
4.1. A CERTIDER HONLAPJA
Hivatalos online adatbázis, amely a következőket tartalmazza:
• a tanúsított vállalatok (és a kapcsolódó tanúsítványok) jegyzéke;
• általános transzferengedélyek;
• a védelmi vonatkozású termékek tanúsítására és transzferére
vonatkozó nemzeti jogszabályok;
• a transzferekről szóló irányelv hatálya alá tartozó termékek
jegyzéke;
• az illetékes nemzeti hatóságok honlapjára mutató linkek;
• keresési funkció.

4.2. UNIÓS JOGSZABÁLYOK ÉS
VONATKOZÓ SZAKPOLITIKAI
DOKUMENTUMOK
• A transzferekről szóló irányelv – a 2009/43/EK irányelv
• Az európai védelmiipar-politika
• Védelmi vonatkozású kkv-k az EU-ban

4.3. AZ ILLETÉKES NEMZETI
HATÓSÁGOK HONLAPJA
A transzferekről szóló irányelv rendelkezéseit beépítették az
egyes európai országok jogába.
A kkv-knak az illetékes hatóságok ajánlásaira és a nemzeti
követelményekre kell támaszkodniuk. Az illetékes nemzeti
hatóságok honlapjainak információkat kell tartalmazniuk a
következőkről:
• az általuk kibocsátott általános transzferengedélyek jegyzéke;
• az egyes általános transzferengedélyek hatálya alá tartozó
termékek és az azokhoz kapcsolódó egyéb feltételek;
• a nemzeti jogszabályok által biztosított engedély alóli
mentességek;
• az általános transzferengedélyek első használatát megelőző értesítési eljárás vagy az átfogó/egyedi transzferengedély kérelmezésének lépései;
• a nemzeti szintű tanúsítás kritériumai és eljárása.
A nemzeti tanúsítási eljárások tekintetében illetékes hatóságok honlapjai az alábbiakban olvashatók.

ILLETÉKES HATÓSÁGOK HONLAPJA
A NEMZETI TANÚSÍTÁSI IRÁNYMUTATÁSOKHOZ
AUSZTRIA

DÁNIA

ÍRORSZÁG

LUXEMBURG

ROMÁNIA

Innergemeinschaftliche
Verbringung von Militärgütern

• Certificering

Art 15 End Use Certificate EUC
Military Products

Article 9 de la loi du 28 juin 2012

Ordin pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare
a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 158/1999 privind
regimul de control al exporturilor,
importurilor și altor operațiuni
cu produse militare, capitolul III:
Certificarea

BELGIUM

BRÜSSZEL FŐVÁROS RÉGIÓ
39944 Moniteur belge_21062013_
belgisch staatsblad
FLAMAND RÉGIÓ
Certificaat van gecertificeerde
persoon
VALLON RÉGIÓ
Arrêté du Gouvernement wallon du
23 mai 2013

• Order No. 691 of 27 June 2012 on
certification

ÉSZTORSZÁG
Strategic Goods Act

FINNORSZÁG
• Exports, transfer, transit and
brokerage of defence materiel
• Act on the export of defence
materiel 282/2012, chapter 5

BULGÁRIA

• Puolustustarvikkeiden vienti, siirto,
kauttakuljetus ja välitys

• Процедура и документи за
получаване на сертификат

FRANCIAORSZÁG

• Defence-Related Products and DualUse Items and Technologies Export
Control Act
• What is required for transfer of
defence related products to the
territory of Bulgaria?

CIPRUS
Έκδοση Αδειών Εισαγωγής /
Εξαγωγής

• Arrêté relatif à la procédure
de certification des entreprises
souhaitant être destinataires de
produits liés à la défense
• Certification

GÖRÖGORSZÁG
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4028
Τροποποίηση διατάξεων του ν.
2168/1993

CSEHORSZÁG

HOLLANDIA

Act No 38/1994 Sb, Certifikace of 30
June 2012 (In EN Certification)

Strategische goederen (vergunningen
voor in-, uit- en doorvoer)

HORVÁTORSZÁG
The Trade Control of Military Goods
and Non-Military Lethal Good

MAGYARORSZÁG

IZLAND

Tanúsítás

• Act on Control of Services and
Items that may have Strategic
Significance

• Allgemeine Informationen

• Form 1: Application for
authorisation for export of
controlled items
• Form 2: End-use certificate

LENGYELORSZÁG
The authority responsible for
certification in Poland, Internal
Security Agency

LETTORSZÁG
• Par Vispārīgās sūtījuma licences
spēkā stāšanos
• Law on Strategic goods Stratēģiskas nozīmes preču aprites
likums

LITVÁNIA
• Lietuvos Respublikos strateginių
prekių kontrolės įstatymo pakeitimo
įstatymas
• Republic of Lithuania Law Amending
the Law on the Control of Strategic
Goods, 11 October 2011 No
XI-1616
• Resolution on the approval of the
licensing rules for export, import,
transit, brokering and intra-EU
transfer of strategic goods

NÉMETORSZÁG
• Zertifizierungsverfahren
• Antrag
• Fragebogen

NORVÉGIA
Sertifisering

OLASZORSZÁG
• Art 10-sexies Law 185/90
Regulation about the armament
licencing and controls
• Law 185/90 Implementing rules
about regulation on armament
licensing and controls

PORTUGÁLIA
Law no. 37/2011, 22 June,
Articles no. 16 and 17, Section 3 –
Certification of defence enterprises

SPANYOLORSZÁG
Guía del Operador Material de
Defensa: Empresas certificadas

SVÉDORSZÁG
Certifiering som mottagare av
krigsmateriel

SZLOVÁKIA
Zákon č. 392/2011 Z.z. o
obchodovaní s výrobkami
obranného priemyslu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

SZLOVÉNIA
Decree on authorisations for the
production and trade in military
weapons and equipment and on
prior authorisation for the import,
export, transit and transfer of
defence equipment
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KAPCSOLATBA SZERETNE LÉPNI AZ EU-VAL?
Személyesen
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg az Önhöz legközelebb eső központot:
https://europa.eu/european-union/contact_hu
Telefonon vagy e-mailben
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval kapcsolatos kérdéseit. Vegye igénybe a szolgáltatást
— az ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók számíthatnak fel díjat a hívásért),
— a rendes díjszabású telefonszámon: (+32 2) 29-99-696, vagy
— e-mailen: https://europa.eu/european-union/contact_hu

INFORMÁCIÓKAT KERES AZ EU-RÓL?
Online
Az EUROPA portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén: https://europa.eu/european-union/index_hu
Uniós kiadványok
A következő címen uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés ellenében: https://op.europa.eu/hu/publications. Ha bizonyos ingyenes kiadványokból több
példányra van szüksége, rendeljen a Europe Direct központtól vagy hazájának helyi információs központjától (lásd: https://europa.eu/european-union/contact_hu).
Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1951-től megjelenő jogszabályai:
https://eur-lex.europa.eu
Az EU által gondozott nyílt hozzáférésű adatok
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (https://data.europa.eu/euodp/hu) uniós adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból
egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.

HV-08-21-301-HU-N

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/
eu-defence-industry/eu-transfers-defence-relatedproducts_en
CERTIDER website
https://webgate.ec.europa.eu/certider/public/welcome
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