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A) Általános tudnivalók
Kábítószer vagy pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag szállítmányt, küldeményt
az ország területére behozni, kivinni, beléptetni, kiléptetni, vámeljárás alá vonni kizárólag
hatályos eseti export, vagy eseti import engedély alapján lehet. Az Európai Unióból az ország
területére történő beérkezés vagy az Európai Unió más országába való kiszállítás, transzfer
esetén is az ENKK eseti export, illetve eseti import engedélyt ad ki. Az engedély csak egy
szállításra, (részszállításra nincs lehetőség) és legfeljebb az abban feltüntetett mennyiségre
vonatkozik, a túlszállítás nem engedélyezett. Az eseti export vagy eseti import engedély
kizárólag egyféle hatóanyagra vonatkozhat, kivéve az analitikai célú, kis mennyiségű
standardok és minták engedélyezését. A standardok és minták hatóanyagaira vonatkozó
adatokat a kérelemhez külön jegyzéken kell mellékelni. Eseti export vagy import engedély
kizárólag az export vagy import tevékenységre feljogosító tevékenységi engedéllyel, vagy
nem klinikai vizsgálat végzésére jogosító eseti kutatási engedéllyel rendelkező szervezetnek,
illetve nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetnek adható ki.
Az állatgyógyászati készítmények behozatalakor az ENKK engedélye nem mentesít az
állatgyógyászati termékekről szóló rendeletben előírt behozatali engedély megszerzése alól,
illetve ha az import tárgya kábítószert vagy pszichotróp anyagot tartalmazó olyan gyógyszer,
amely nem rendelkezik Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel, az eseti import
engedély kiadásának feltétele az OGYÉI által kiadott nyilatkozat vagy engedély, illetve
állatgyógyászati készítmények esetén a NÉBIH által kiadott engedély beszerzése.
Az eseti engedély iránti kérelem tartalmazza a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R.) 7. és 8. melléklet szerinti adatokat, valamint a szállító és szállítmányozó
adatait. Az import kérelemhez mellékelni kell a külföldi partnertől származó címigazolást,
továbbá export esetén a külföldi hatóság import engedélyének eredeti példányát. Az
adatlapokat külön hatóanyag illetve kiszerelési egységenként kell kitölteni.
Az eseti engedély legfeljebb három hónap időtartamig, tengerentúli szállítás esetén legfeljebb
hat hónapig érvényes. A kiadott eseti engedély mindig csak az adott évre vonatkozik, a
szállításnak minden év december 20.-ig meg kell történnie. Ha az engedély érvényességi ideje
a szállítás időtartama alatt jár le, az engedélyt a szállítás befejezéséig meg lehet hosszabbítani.
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A kiadott, de fel nem használt eseti engedélyt érvényességi idejének lejártát követő tizenöt
napon belül vissza kell juttatni a Főosztálynak.
A K3 jegyzékén szereplő gyógyszerkészítmények a kábítószer-tartalmú kivételek exportja,
importja (transzfere) nem engedélyköteles, azonban az exportőr, illetve importőr a Főosztály
felé negyedévenként bejelentési kötelezettséggel tartozik. A bejelentési kötelezettséget, a
negyedéves kábítószer export-import jelentésben kérjük megtenni.
Az eseti engedélyek kiadását meg kell tagadni, illetve vissza kell vonni, ha
•

a kérelmezett anyag vagy szer importját a rendeltetési ország hatósága nem
engedélyezte,

•

a kérelmezett anyag vagy szer szállítása, a kérelemben foglaltaktól eltérően, olyan
országba irányul, ahova az érintett anyag vagy szer szállítása nemzetközi korlátozás
alá esik,

•

a tevékenység folytatása során, és a tevékenységi engedélyben meghatározott
feltételeket megsértik,

•

a tevékenységi engedélyt a Főosztály visszavonta vagy felfüggesztette.

A R.-ben foglaltak azt tükrözik, hogy hazánknak az Európai Unióhoz, majd a schengeni
rendszerhez történt csatlakozása következtében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a
továbbiakban: NAV) munkája, és szervezeti felépítése módosult. Az Európai Unióból történő
transzfer szállítások esetében a R. lehetővé teszi a gazdálkodó szervezetek számára, hogy a
kiszállítás -, beérkezés igazolására kijelölt vámszervek a vonatkozó jogszabályban megjelölt
illetékes vámhivatalok bármelyike lehet, és így az eljárás is bármelyikben megtörténhet,
illetve a helyszíni szemle is kezdeményezhető. Ezen szállítmányok könnyítése az, hogy nem
kell már a határátkelőhelyeken megállni.
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B) Az eseti export- import adatlapok
1. Eseti export kitöltési útmutató:
Egészségügyi Nyilvántartási- és Képzési Központ
KÁBÍTÓSZER (K1,K2) / PSZICHOTROP ANYAG (P1,P2,P3,P4) / ÚJ
PSZICHOAKTÍV ANYAG E X P O R T adatlap
Külforgalmi engedély kiadását kérem az ENKK -nak a mellékelt adatlap(ok)ban felsorolt, nemzetközi egyezmények és hatályos
jogszabályok szerint ellenőrzött anyagokra, illetve készítményekre.
Nyilatkozom, hogy az alábbi adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

A hatályosság kért ideje
Exportőr (pontos cím)
Importőr (pontos cím)
Szállítási cím
Felhasználás (gyógyászati vagy
tudományos)
Szállítás módja (közút, légi stb.)
Vámeljárást végző vámszerv, illetve
transzfernél a kijelölt vámszerv
Határátkelőhely
Útvonal és tranzit országok (közúti
szállításnál)
A szállítmány re-export* (igen/nem)
Az importáló ország aktuális INCB
becslése (gramm)
Az importáló országba kivitt
mennyiség összesen (gramm)**
Szállítmányozó és a szállító neve, címe
ANYAG (készítmény esetén nem kell kitölteni)
Nemzetközi megnevezés
Engedélyezni kért mennyiség (gramm)
Vízmentes bázis-, illetve savtartalom
(gramm)
KÉSZÍTMÉNY (anyag esetén nem kell kitölteni)
Készítmény teljes neve
Ellenőrzött hatóanyag
Hatóanyag tartalom
Kiszerelés
Rátöltés % (injekcióknál)
Engedélyezni kért mennyiség
Vízmentes bázis-, illetve savtartalom
összesen (gramm)

*A korábban re-export célra bejött szállítmány kivitele feldolgozást követően.
**Az importáló országba a tárgyévben kivitelre engedélyezni kért, engedélyezett és kivitt vízmentes bázis mennyiség összesen (gramm)

Megjegyzések:

Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószerfelelős ellenjegyzése:
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1. Hatályosság: 3 vagy 6 hónap (kivéve ha az importáló ország behozatali engedélye nem
rendelkezik rövidebb határidőről)
2. Exportőr: cégbírósági kivonat szerinti név (lehet a rövid változat is), és székhely
3. Importőr: az importáló ország behozatali engedélyén (igazolásán) szereplő cég
megnevezése, pontos címe (nem lehet postafiók)
4. Szállítási cím: a szállítmány rendeltetési címe
5. Felhasználás módja: lehet gyógyászati, tudományos, állatgyógyászati és díszítő mák
esetében díszítési célra
6. Szállítás módja: légi, közút, és közút-hajó, vasút
7. Vámeljárást végző vámszerv, illetve transzfernél a kijelölt vámszerv: a kijelölt
vámszerv pontos neve, címe
8. Határátkelőhely:

külön

jogszabályban

meghatározott

határállomáson

működő

vámszerv, illetve transzfernél, ahol a szállítmány az országot elhagyja
9. Útvonal és tranzit országok: közúti szállítás esetén kell felsorolni, a célállomásig
érintetett országok listája
10. Reexport: a kivitel akkor számít reexportnak, ha a kivinni kívánt anyag vagy
készítmény importból lett beszerezve, vagy a gyártás során importból beszerzett
hatóanyagot használtak
11. INCB becslés: az importáló országnak az adott hatóanyagra vonatkozó becslése
grammban meghatározva, (az INCB honlapján megtalálható: www.incb.org)
12. Kivitt mennyiség: az adott évben az adott hatóanyagból az importáló országba kivitt
mennyiség grammban kifejezve
13. Szállítmányozó neve: a nyilvántartásba vett szállítást végző cég(ek) megnevezése
(lehet többet is felsorolni)
14. Anyag megnevezése: az exportálni kívánt hatóanyag nemzetközi megnevezése
(készítmény kivitele esetén az anyagra vonatkozó pontokat nem kell kitölteni)
15. Kért mennyiség: grammban kifejezve
16. Bázis mennyiség: a hatóanyag bázisban, grammban kifejezve
17. Készítmény neve: az exportálni kívánt készítmény teljes neve, törzskönyvi
megnevezése
18. Hatóanyag: a készítményben lévő ellenőrzött hatóanyag megnevezése
19. Hatóanyag tartalom: egységnyi mennyiség
20. Kiszerelés: a kiszerelési egységben található mennyiség
21. Rátöltés: csak tájékoztató jellegű adat
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22. Kért mennyiség: összes doboz mennyiség
23. Bázis mennyiség: a hatóanyag bázisban, grammban kifejezve

2. Eseti import kitöltési útmutató:
Egészségügyi Nyilvántartási- és Képzési Központ
KÁBÍTÓSZER (K1,K2) / PSZICHOTROP ANYAG (P1,P2,P3,P4) ÚJ
PSZICHOAKTÍV ANYAG IM P O R T adatlap
Külforgalmi engedély kiadását kérem az ENKK -nak a mellékelt adatlap(ok)ban felsorolt, nemzetközi egyezmények és hatályos
jogszabályok szerint ellenőrzött anyagokra, illetve készítményekre.
Nyilatkozom, hogy az alábbi adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

A hatályosság kért ideje
Importőr (pontos cím)
Exportőr (pontos cím)
Hazai megrendelő
Szállítási cím
Felhasználás (gyógyászati vagy
tudományos)
Szállítás módja (közút, légi stb.)
Határátkelőhely
Vámeljárást végző vámszerv, illetve
transzfernél a kijelölt vámszerv
A kérelmező aktuális évi becslése
(gramm)
A kérelmező által Magyarországra
behozott mennyiség összesen
(gramm)*
Raktárkészlet a mai napon
Magán- vagy közvámraktárra szállítás
A szállítmány re-export célú
(igen/nem)**
Útvonal és tranzit országok (közúti
szállításnál)
A re-export folyó év december 31-ig
megtörténik (nyilatkozat)
Szállítmányozó és a szállító neve, címe
ANYAG (készítmény esetén nem kell kitölteni)
Nemzetközi megnevezés
Engedélyezni kért mennyiség (gramm)
Vízmentes bázis-, illetve savtartalom
(gramm)
KÉSZÍTMÉNY (anyag esetén nem kell kitölteni)
Készítmény teljes neve
Törzskönyvi, forgalomba hozatali,
illetve egyedi import engedély szám
Ellenőrzött hatóanyag
Hatóanyag tartalom
Kiszerelés
Rátöltés % (injekcióknál)
Engedélyezni kért mennyiség
Vízmentes bázis-, illetve savtartalom
összesen (gramm)
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* A tárgyévben behozatalra engedélyezni kért, engedélyezett és behozott vízmentes bázis mennyiség összesen (gramm)
**A re-export célú szállítmány nem kerül belföldi fogyasztásra.

Megjegyzések:

Cégszerű aláírás, cégbélyegző, dátum, a kábítószerfelelős ellenjegyzése:

1. Hatályosság: 3 vagy 6 hónap
2. Importőr: cégbírósági kivonat szerinti név (lehet a rövid változat is), és székhely
3. Exportőr: a csatolt címigazolásán szereplő cég megnevezése, pontos címe (nem lehet
postafiók)
4. Hazai megrendelő: végleges felhasználó (általában megegyezik az importálóval)
5. Szállítási cím: a szállítmány rendeltetési címe
6. Felhasználás módja: lehet gyógyászati, tudományos, állatgyógyászati és díszítő mák
esetében díszítési célra
7. Szállítás módja: légi, közút, és közút-hajó, vasút
8. Határátkelőhely:

külön

jogszabályban

meghatározott

határállomáson

működő

vámszerv, illetve transzfernél, ahol a szállítmány az országba belép
9. Vámeljárást végző vámszerv, illetve transzfernél a kijelölt vámszerv: a kijelölt
vámszerv pontos neve, címe
10. Becslés: a kérelmezőnek adott évre vonatkozó hatóanyag becslése
11. Behozott mennyiség: az adott évben az adott hatóanyagból az országba behozott
mennyiség grammban kifejezve
12. Raktárkészlet: az adott készítmény mennyisége a kérelem beadásakor
13. Magán- vagy közvámraktárra szállítás: ezt csak harmadik országból történő
szállításkor kell kitölteni
14. Reexport: a behozatal akkor számít reexportnak, ha a behozni kívánt anyag vagy
készítmény továbbexportálásra kerül, ide tartozik a gyártás során importból beszerzett
hatóanyagot is
15. Tranzit országok: közúti szállítás esetén kell felsorolni, a célállomásig érintetett
országok listája
16. Reexport az adott évben: az adott évben megtörténik-e a továbbexportálás
17. Szállítmányozó neve: a nyilvántartásba vett szállítást végző cég(ek) megnevezése
(lehet többet is felsorolni)
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18. Anyag megnevezése: az importálni kívánt hatóanyag nemzetközi megnevezése
(készítmény behozatala esetén az anyagra vonatkozó pontokat nem kell kitölteni)
19. Kért mennyiség: grammban kifejezve
20. Bázis mennyiség: a hatóanyag bázisban, grammban kifejezve
21. Készítmény neve: az importálni kívánt készítmény teljes neve, törzskönyvi
megnevezése
22. A készítmény hatósági engedélye: ide kell feltüntetni az illetékes hatóság által
megadott törzskönyvi, forgalomba hozatali, egyedi import stb. számát
23. Hatóanyag: a készítményben lévő ellenőrzött hatóanyag megnevezése
24. Hatóanyag tartalom: egységnyi mennyiség
25. Kiszerelés: a kiszerelési egységben található mennyiség
26. Rátöltés: csak tájékoztató jellegű adat
27. Kért mennyiség: összes doboz mennyiség
28. Bázis mennyiség: a hatóanyag bázisban, grammban kifejezve

C) Az eseti export- import engedélyek
A Főosztály a kérelemnek helyt adó határozatát eseti export- illetve eseti importengedély
esetén öt példányban állítja ki, amelyből egy példányt irattároz. A mélynyomású
bélyegzőlenyomattal ellátott, kétnyelvű (magyar és angol) engedélyt eseti exportjának
engedélyezése

esetén

zöld,

eseti

importjának

engedélyezése

esetén

sárga

színű

nyomtatványon állítja ki.
A szállítmányt kizárólag az export- importengedélyen szereplő személyhez, szervhez vagy
címre lehet irányítani. Azokat a küldeményeket, amelyek behozatali engedély nélkül lépnek
az ország területére, az eljáró hatóság visszatarthatja.
A kiadott engedéllyel szállított szerek árunyilatkozatain, illetve fuvarokmányain mind a
belföldi, mind az export és import (transzfer) forgalomban szembetűnő módon a Főosztály
engedélyszámát, vagy kábítószer esetén a K betűjelzést, illetve pszichotróp anyag esetén P, és
az új pszichoaktív anyag esetén ÚP betűjelzést fel kell tüntetni. Az engedély kiadásáról az
ENKK a NAV-ot értesíti.

8

Az export/import tevékenység során a R.-ben foglaltak szerint kell eljárni. Ha az
engedélyezett mennyiségtől eltérő, annál kisebb mennyiség kivitelére vagy behozatalára kerül
sor, a vámeljárástól számított 72 órán belül kell jelezni a 311-0063 faxszámra, vagy a
narcotic@enkk.hu-ra.

1. Eseti export engedélyek felhasználásának szabályai:
Az eseti exportengedély egyes példányai az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:
•

az eseti exportengedély egy példányát a Főosztály az engedély kiadásakor az érintett
külföldi társhatóság részére postai úton megküldi, és a külföldi társhatóság által
záradékolt és visszaküldött példányt a Főosztály tárolja,

•

az eseti exportengedély három példányát az exportőr kapja meg. A példányokat a
szállítmány harmadik országba való indításakor a kiviteli irányú vámeljárást végző
vámszerv bélyegzőjével látja el és feltünteti rajta a tényleges mennyiséget, és az
eljárás elvégzésének idejét, majd azokat a szállítmánnyal együtt továbbküldi a
kiléptető vámszervnek. A kiléptető vámszerv a szállítmány országból való kiléptetése
során az engedélyeket lebélyegzi és feltünteti rajtuk az eljárás elvégzésének idejét és a
szállított mennyiségét. Az eljáró vámszerv megőrzésre visszaküld egy példányt
(Duplicate) a Főosztály részére és egy példányt (Triplicate) az exportőr részére. Az
eseti engedély egy példánya (Original) a szállítmányt az indulástól a célállomásig
végigkíséri,

•

az Európai Unió valamely tagállamába irányuló kiszállítás (transzfer) esetén a
vámeljárásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A Főosztály az eseti
exportengedély három példányát az exportőr részére megküldi. A szállítmány
országból való kiszállítása során az engedélyen feltüntetett, kijelölt vámszerv az
engedélyeket lebélyegzi és feltünteti rajtuk az eljárás idejét és a szállított anyagok
mennyiségét, majd azokat visszaküldi (Duplicate) az EEKH, valamint (Triplicate) az
exportőr részére. Az eseti engedély egy példánya (Original) a szállítmányt az
indulástól a célállomásig végigkíséri.

2. Eseti import engedélyek felhasználásának szabályai:
Az eseti importengedély egyes példányai az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:
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•

az eseti importengedély egy példányát a Főosztály az engedély kiadásakor az érintett
külföldi társhatóság részére postai úton megküldi,

•

az eseti importengedély három példányát (Original, Duplicate, Triplicate) az importőr
kapja meg, az Original példányt megküldi a külföldi félnek, amely ennek alapján a
külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt. A
másik két példányt (Duplicate, Triplicate) megküldi az engedélyen feltüntetett
vámszervnek a szállítmány behozatala vagy beérkezése előtt legalább 3 munkanappal.
Az engedélyen feltüntetett vámszerv a külföldi exportengedéllyel érkező szállítmány
belépésekor az importőr által megküldött két példányt hitelesíti, feltünteti a beléptetett
mennyiséget, és amennyiben nem végzi el a vámeljárást, a szállítmánnyal továbbküldi
az eljárást lefolytató vámszervnek. A vámszerv a példányokat hitelesíti, feltünteti rajta
a mennyiséget, ezt követően az egyik példányt (Duplicate) az ENKK

részére

visszaküldi. A másik példányt (Triplicate) az importőr megőrzi,
•

az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra irányuló beszállítás
(transzfer) esetén a vámeljárásra vonatkozó eljárásokat nem kell alkalmazni. Az eseti
importengedély három példányát (Original, Duplicate, Triplicate) az importőr kapja
meg, és egy példányt (Original) megküld a külföldi félnek, amely ennek alapján a
külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt, két
példányát (Duplicate, Triplicate) pedig bemutatja az engedélyen feltüntetett
vámszervnek a szállítmány beérkezésekor. Az engedélyen feltüntetett vámszerv a
külföldi exportengedéllyel érkező szállítmány ellenőrzésekor az importőr által
bemutatott két példányt (Duplicate, Triplicate) hitelesíti, feltünteti az ellenőrzött
mennyiséget, ezt követően az egyik példányt (Duplicate) az ENKK

részére

visszaküldi. A másik példányt (Triplicate) az importőr megőrzi.

D) Az eseti export-importtal és transzferrel kapcsolatos vámeljárásokról
A R. alapján a kábítószerek, pszichotróp anyagok és új pszichoaktív anyagok vámeljárására,
ill. EU vonatkozású szállítás (transzfer) esetén engedélyigazolásra az eseti export-import
engedélykérelemben megjelölhető vámszervek a 273/2010 (XII.9.) Korm. rend. 3. számú
mellékletben megjelölt a NAV regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságai és a Repülőtéri
Főigazgatósága,

megyei

(fővárosi)

vám-

és

pénzügyőri

igazgatóságai,

azok

határkirendeltségei, illetve 1. és 2. számú Repülőtéri Igazgatóságai, illetve Központi Hivatal
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Vám Főosztálya személyi állománya köteles.
1. Az eseti behozatali engedélyek kezelése és felhasználása beléptetés esetén:
Magyarországra történő szállítás esetében az érintett gazdálkodónak már a beléptetés során
rendelkeznie kell a szükséges eseti behozatali engedéllyel. A beléptetést általában a külső
vámhatáron működő igazgatóságok, ritkábban (pl: Svájcból történő behozatal esetén) a
belterületen működő igazgatóságok végzik el.
A beléptetést végző igazgatóságnak az alábbiak szerint kell eljárnia:
- ellenőrzi a szállítmány azonosságát,
- ellenőrzi az ENKK által kiállított eseti behozatali engedély két eredeti példányának meglétét,
érvényességét és adattartalmát,
- az engedélyeket azok hátoldalán a beléptetés elvégzésére kijelölt vámszerv számára
fenntartott 10. rovat megfelelő részében aláírásával és bélyegzőjével hitelesíti, majd feltünteti
a beléptetés időpontját,
- a hitelesítést követően az eseti behozatali engedélyek egyik példányáról másolatot készít, és
az eljárás mellékleteként megőriz,
- amennyiben a beléptetést végző igazgatóság nem végzi el a vámeljárást - mert annak
elvégzésére másik igazgatóság van kijelölve - az engedélyek eredeti példányait visszaadja az
ügyfél részére.

2. Az eseti behozatali engedélyek kezelése és felhasználása behozatali eljárások esetén:
Az ENKK által kiállított engedélyen megjelölt, a behozatali eljárást végző, külső vámhatáron
vagy belterületen működő igazgatóság a behozatali irányú vámeljárás során
- ellenőrzi a szállítmány azonosságát,
- ellenőrzi az ENKK által kiállított eseti behozatali engedély két eredeti példányának meglétét,
érvényességét és adattartalmát,
- az engedélyezett mennyiség szállítása esetén az ENKK által kiállított eseti behozatali
engedélyek két eredeti példányának hátoldalán a behozatali irányú vámeljárás elvégzésére
kijelölt vámszerv számára fenntartott 12. a) rovat megfelelő részében aláírásával és
bélyegzőjével hitelesíti, majd feltünteti az eljárás azonosítószámát, annak időpontját, az eljárás
alá vont termék mennyiségét,
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- az engedélyezettnél kevesebb mennyiség szállítása (alulszállítás) esetén az ENKK által
kiállított eseti behozatali engedélyek két eredeti példányának hátoldalán a behozatali irányú
vámeljárás elvégzésére kijelölt vámszerv számára fenntartott 12. b) rovat megfelelő részében
aláírásával és bélyegzőjével hitelesíti, majd feltünteti az eljárás azonosítószámát, annak
időpontját, az eljárás alá vont termék mennyiségét,
- a hitelesítést követően a behozatali engedélyek egyik példányáról másolatot készít, és az
eljárás mellékleteként megőriz,
- a hitelesített eredeti engedélyek egy példányát legkésőbb a behozatali eljárást követő 5.
munkanapon megküldi az ENKK részére annak elszámolása érdekében,
- az engedély másik eredeti példányát visszaadja az ügyfélnek.

3. Az eseti kiviteli engedélyek kezelése és felhasználása kiviteli eljárások esetén
Az eljárást végző igazgatóság a kiviteli irányú vámeljárás során
- ellenőrzi a szállítmány azonosságát,
- ellenőrzi az ENKK által kiállított eseti kiviteli engedélyek három eredeti példányának
meglétét, érvényességét és adattartalmát,
- az engedélyezett mennyiség szállítása esetén az ENKK által kiállított eseti kiviteli
engedélyek három eredeti példányának hátoldalán a kiviteli irányú vámeljárás elvégzésére
kijelölt vámszerv számára fenntartott 12. a) rovat megfelelő részében aláírásával és
bélyegzőjével hitelesíti, majd feltünteti az eljárás azonosítószámát, annak időpontját, az eljárás
alá vont termék mennyiségét,
- az engedélyezettnél kevesebb mennyiség szállítása (alulszállítás) esetén az ENKK által
kiállított eseti kiviteli engedélyek három eredeti példányának hátoldalán a kiviteli irányú
vámeljárás elvégzésére kijelölt vámszerv számára fenntartott 12. b) rovat megfelelő részében
aláírásával és bélyegzőjével hitelesíti, majd feltünteti az eljárás azonosítószámát, annak
időpontját, az eljárás alá vont termék mennyiségét,
- a hitelesítést követően a kiviteli engedélyek egyik példányáról másolatot készít, és az eljárás
mellékleteként megőriz,
- az eseti kiviteli engedély hitelesített három eredeti példányát visszaadja az ügyfél részére a
kiléptetés céljából történő ellenőrzésre kijelölt igazgatóságnál történő bemutatásuk céljából.
A kiléptetés céljából történő ellenőrzésre kijelölt igazgatóság az alábbiak szerint jár el:
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- ellenőrzi a szállítmány azonosságát,
- ellenőrizi az ENKK által kiállított eseti kiviteli engedélyek három eredeti példányának
meglétét, érvényességét és adattartalmát,
- az engedélyeket azok hátoldalán a kiléptetés elvégzésére kijelölt vámszerv számára
fenntartott 14. rovat megfelelő részében aláírásával és bélyegzőjével hitelesíti, majd feltünteti
a kiléptetés időpontját,
- a hitelesítést követően az eseti kiviteli engedélyek egyik példányáról másolatot készít, és az
eljárás mellékleteként megőriz,
- a hitelesített eredeti engedélyek két eredeti példányát legkésőbb a kiléptetés céljából történő
ellenőrzést követő 5. munkanapon megküldi az ENKK részére azok elszámolása, illetve az
engedélyes számára történő visszaküldése érdekében,
- a hitelesített engedélyek egy eredeti példánya a szállítmányt a végső rendeltetési helyéig
kíséri.

4. Az eseti behozatali engedély kezelése, felhasználása beérkezés (transzfer) esetén
Az eljárást végző igazgatóság a beérkezés során
- ellenőrzi az ENKK által kiállított eseti behozatali engedély két eredeti példányának meglétét,
érvényességét és adattartalmát,
- az engedélyezett mennyiség szállítása esetén az ENKK által kiállított eseti behozatali
engedélyek két eredeti példányának hátoldalán a beérkezés (transzfer) igazolására kijelölt
igazgatóság számára fenntartott 14. a) rovat megfelelő részében aláírásával és bélyegzőjével
hitelesíti, majd feltünteti az eljárás azonosítószámát, annak időpontját, az eljárás alá vont
termék mennyiségét,
- az engedélyezettnél kevesebb mennyiség szállítása (alulszállítás) esetén az ENKK által
kiállított eseti behozatali engedélyek két eredeti példányának hátoldalán a beérkezés (transzfer)
igazolására kijelölt igazgatóság számára fenntartott 14. b) rovat megfelelő részében aláírásával
és bélyegzőjével hitelesíti, majd feltünteti az eljárás azonosítószámát, annak időpontját, az
eljárás alá vont termék mennyiségét,
- a hitelesítést követően az eseti behozatali engedélyek egyik példányáról másolatot készít, és a
nyilvántartása mellékleteként kezel,
- a hitelesített engedélyek egyik eredeti példányát legkésőbb az engedélykezelést követő 5.
munkanapon megküldi az ENKK részére,
- a behozatali engedély fennmaradó eredeti példányát az ügyfél részére visszaadja.

13

5. Az eseti kiviteli engedély kezelése, felhasználása kiszállítás (transzfer) esetén
Az eljárást végző igazgatóság a kiszállítás során
- ellenőrzi az ENKK által kiállított eseti kiviteli engedély három eredeti példányának meglétét,
érvényességét és adattartalmát,
- az engedélyezett mennyiség szállítása esetén az ENKK által kiállított eseti kiviteli
engedélyek három eredeti példányának hátoldalán a kiszállítás (transzfer) igazolására kijelölt
igazgatóság számára fenntartott 10. a) rovat megfelelő részében aláírásával és bélyegzőjével
hitelesíti, majd feltünteti az eljárás azonosítószámát, annak időpontját, az eljárás alá vont
termék mennyiségét,
- az engedélyezettnél kevesebb mennyiség szállítása esetén az ENKK által kiállított eseti
kiviteli engedélyek három eredeti példányának hátoldalán a kiszállítás (transzfer) igazolására
kijelölt igazgatóság számára fenntartott 10. b) rovat megfelelő részében aláírásával és
bélyegzőjével hitelesíti, majd feltünteti az eljárás azonosítószámát, annak időpontját, az eljárás
alá vont termék mennyiségét,
- a hitelesítést követően az eseti kiviteli engedélyek egyik példányáról másolatot készít, és a
nyilvántartása mellékleteként kezel,
- a hitelesített eredeti engedélyek két eredeti példányát legkésőbb az eljárást követő 5.
munkanapon megküldi az ENKK részére azok elszámolása, illetve az engedélyes számára
történő visszaküldése érdekében,
- a hitelesített engedélyek egy eredeti példánya a szállítmányt a végső rendeltetési helyéig
kíséri.
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, illetve az új pszichoaktív anyagok transzferje
(beérkezés, kiszállítás) esetén az igazgatóságoknak rendszeres fizikai ellenőrzést nem kell
végezniük, az engedélyek kezelésére kizárólag az ügyfelek előzetes írásbeli bejelentése
(kérelme) alapján van mód. Az engedély kezelése az engedély igazolására kijelölt igazgatóság
által hajtható végre. Az érintett gazdálkodók kérelmezik a transzfer eljárásokhoz tartozó
engedélyek vámhatóság általi kezelését. Az ügyfél az eljárás kérelmezése esetén az eljárást
lefolytató, az engedélyen kijelölt, területileg illetékes igazgatósághoz előzetesen személyesen
átadott kérelem, levél, e-mail vagy telefax útján bejelenti a szállítás részleteit, a kérelmező
neve, telefonszáma, az engedélyes neve, a szállítmányozást végző gazdálkodó neve, az
engedélykezelés várható időpontja, az ENKK által kiállított engedély száma, illetve az adott

14

transzfer eljáráshoz kapcsolódó engedélykezelés típusának megnevezése (beérkezés vagy
kiszállítás). Az eljáró igazgatóság a fenti bejelentést hivatali időben fogadja és végzi a
transzfer engedélyek igazolását.
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