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[12. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

37. §

(1)  A haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(E törvény alkalmazásában:)

„a)  felelős  vezető:  a  hadiipari  tevékenységet,  illetve  a  haditechnikai  külkereskedelmi
tevékenységet  folytató  kérelmező  vagy  engedélyes  vezető  tisztségviselője  vagy  bármely
vezető állású munkavállalója, aki e tevékenységet irányítja;”

(2)  A haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről  szóló  2005.  évi  CIX.  törvény  1.  §  d)  és  e)  pontja  helyébe  a  következő
rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)

„d)  haditechnikai  termék  gyártása:  a  haditechnikai  termék  előállítására,  átalakítására
irányuló tevékenység, ideértve a termék első alkalommal történő összeszerelését;

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



e)  haditechnikai  szolgáltatás  nyújtása:  műszaki  és  gyártástechnikai  tervezés,  műszaki
támogató tevékenység, a termék készletezése, tárolása, forgalmazása, minőségi vizsgálata,
üzembe  helyezése,  üzemben  tartása,  karbantartása,  javítása,  korszerűsítése,  fejlesztése,
szét- és összeszerelése, hatástalanítása, megsemmisítése, felkutatása, ideértve a bérmunkát,
a  műszaki-technológiai  utasítás  és  gyártási  ismeret,  tapasztalat  átadását,  továbbá  az
eszközök kezelésének és alkalmazásának elméleti és gyakorlati oktatása, kiképzés;”

(3)  A haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)

„j)  haditechnikai  termék  külkereskedelme:  haditechnikai  eszközök  és  szolgáltatások
kivitelével,  behozatalával,  transzferjével  és  tranzitjával  összefüggő  kereskedelmi
tevékenység, ideértve az ilyen tevékenységnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának  általános  szabályairól  szóló  törvény  szerinti  határon  átnyúló
szolgáltatásnyújtás  keretében  történő  folytatását  is,  továbbá  a  haditechnikai  termékkel
kapcsolatban végzett brókertevékenység,”

38. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Magyarország területén hadiipari tevékenység végzéséhez engedély szükséges. Az engedély
típusait és az engedély kiadásának a feltételeit kormányrendelet határozza meg.

(2)  Nem  végezhető  olyan  hadiipari  tevékenység,  amely  Magyarország  nemzetközi
kötelezettségvállalásába ütközik.

(3)  Az  engedély  kiadására  a  hadiipari  gyártás-  és  szolgáltatásfelügyelet  jogosult
kormányrendeletben meghatározott szervek véleménye alapján.

(4) A hadiipari tevékenység engedélyezése során a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet
a) figyelembe veszi Magyarország nemzetközi kötelezettségeit,
b) figyelembe veszi Magyarország nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdekeit,
c)  biztosítja  a  kérelmező  és  a  kérelmezett  hadiipari  tevékenység  kormányrendeletben
meghatározott feltételeknek való megfelelését.

(5) Az engedély megadásával egyidejűleg a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet a 7. §-
ban meghatározottak szerint nyilvántartásba veszi az engedélyest.”

39. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
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engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 2/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2/B. §

(1)  Magyarország  területén  haditechnikai  termék  külkereskedelmével  kapcsolatos
tevékenység, – ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó, kötelező jogi
aktusa eltérően nem rendelkezik – csak engedéllyel folytatható.  Az engedély típusait  és az
engedély kiadásának a feltételeit kormányrendelet határozza meg.

(2)  Az  engedély  kiadására  a  nemzeti  külkereskedelmi  államigazgatási  szerv  jogosult
kormányrendeletben meghatározott szervek véleménye alapján.

(3)  A  haditechnikai  külkereskedelmi  tevékenység  engedélyezése  során  a  nemzeti
külkereskedelmi államigazgatási szerv

a) figyelembe veszi Magyarország nemzetközi kötelezettségeit,
b) figyelembe veszi Magyarország nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdekeit,
c) figyelembe veszi Magyarország kül-és biztonságpolitikai érdekeit,
d)  biztosítja  a  kérelmező  és  a  kérelmezett  haditechnikai  termék  külkereskedelmével
kapcsolatos tevékenység kormányrendeletben részletezett feltételeknek való megfelelését.

(4) Az engedély megadásával egyidejűleg a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv a
7/B. §-ban meghatározottak szerint nyilvántartásba veszi az engedélyest.”

40. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről  szóló  2005.  évi  CIX.  törvény  3.  §  (1)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(1) A 2. §, 2/A. § és 2/B. § szerinti engedély kormányrendeletben meghatározott kérelmezők
részére adható. A kérelmezők köre és a mentességek vonatkozásában kormányrendelet eltérő
feltételeket állapíthat meg a 2. §, 2/A. § és a 2/B. § szerinti engedélyezési eljárásokban.”

41. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A 2. § és a 2/A. § szerinti eljárásokban a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet, a 2/B. §
szerinti eljárásokban a nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv kormányrendeletben
meghatározott esetekben és eljárás szerint utasítja el az engedély iránti kérelmet, vonja vissza
az engedélyt vagy függeszti fel az engedély hatályát.”

42. §
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A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 5. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül
ki:

„(5) A 2. § szerinti engedély akkor adható ki, ha a kérelmező felelős vezetője rendelkezik a
külön jogszabály szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzéssel.

(6)  A  2/A.  §  és  2/B.  §  szerinti  tevékenység  végzéséhez  szükséges  személyi  feltételeket
kormányrendelet határozza meg.”

43. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/A. §

A  védelmi  vonatkozású  termékek  Közösségen  belüli  transzferére  vonatkozó  feltételek
egyszerűsítéséről szóló,  2009. május 6-i  2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
Mellékletének I. fejezet a)–c) pontjában vagy III. fejezetében, és az Egyesült Nemzeteknek a
nemzetközi  szervezett  bűnözés  elleni  egyezményét  kiegészítő,  a  tűzfegyverek,  részeik,
alkotóelemeik  és  a  lőszerek  tiltott  gyártásáról  és  kereskedelméről  szóló  jegyzőkönyve  10.
cikkének  végrehajtásáról,  valamint  a  tűzfegyverek,  tűzfegyverdarabok,  alkotóelemeik  és
lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló, 2012.
március  14-ei  258/2012/EU  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  I.  Mellékletében  is  felsorolt
haditechnikai eszközök kivitelét végző engedélyes tulajdonosának és vezető tisztségviselőjének
meg  kell  felelnie  az  5.  §-ban  meghatározott,  ezen  termékkörökre  vonatkozó  személyi
követelményeknek.”

44. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1)  A hadiipari  gyártás-  és  szolgáltatásfelügyelet  nyilvántartást  vezet  a  kiadott  engedélyek
érvényességi idejéről, azonosító számáról, ehhez kapcsolódva a jogosult nevét, lakóhelyét vagy
székhelyét, adószámát, engedélye számát és az engedély hatályosságának megjelölését.

(2)  A hadiipari  gyártás-  és  szolgáltatásfelügyelet  nyilvántartja  a  visszavont  engedélyek (1)
bekezdés szerinti adatait.

(3)  Az (1)  és  (2)  bekezdés  szerinti  nyilvántartás  az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott
adatok tekintetében -  a  természetes  személyazonosító,  valamint  a  lakcím-azonosító  adatok
kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”
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45. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény „Adatkezelés” alcíme a következő 7/B. §-sal
egészül ki:

„7/B. §

A nemzeti  külkereskedelmi  államigazgatási  szerv  2/B.  §  szerinti  engedélyezési  eljárásával
kapcsolatos  nyilvántartás-vezetésre  és  adatkezelésre  a  6-7/A.  §  rendelkezéseit  kell
alkalmazni.”

46. §

(1)  A haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

„a)  jelölje  ki  az  engedélyező  hatóságként  eljáró  hadiipari  gyártás-  és
szolgáltatásfelügyeletet,”

(2)  A haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

„f) jelölje ki a 2. § (3) bekezdése és a 2/B. § (2) bekezdése szerinti  véleményező szervet,
szerveket,”

(3)  A haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdése a következő g)–j) ponttal
egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

„g) határozza meg a 2. §, a 2/A. § és a 2/B. § szerinti eljárások engedélytípusait,
h) határozza meg az engedélyezési eljárásokban és a vállalkozások tanúsítási eljárásában a
kérelmezők körét,
i) szabályozza az engedélykötelezettség alóli mentesség eseteit,
j)  szabályozza  a  felkutatási  tevékenység  folytatásának  feltételeit,  a  szakmai  kivitelezés
eljárási  rendjét  és  szabályait,  a  kérelmezőnek  vagy  valamely  felelős  vezetőjének  a
szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és technikai feltételeit.”

(4)  A haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről  szóló  2005.  évi  CIX.  törvény  10.  §  (2)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(2)  Felhatalmazást  kap  az  iparügyekért  felelős  miniszter,  hogy  a  honvédelemért  felelős
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miniszterrel  és  a  rendészetért  felelős  miniszterrel  egyetértésben rendeletben szabályozza a
haditechnikai termékek jelölését és nyilvántartását.”

47. §

A  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

(1)  Ez  a  törvény  a  2014.  évi  V.  törvénnyel  kihirdetett  Fegyverkereskedelmi  Szerződésben
foglalt nemzetközi kötelezettségek teljesítését szolgálja.

(2) Ez a törvény
a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek,
b) az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő,
a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről
szóló  jegyzőkönyve  10.  cikkének  végrehajtásáról,  valamint  a  tűzfegyverek,
tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit
szabályainak létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 258/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletének

való megfelelést szolgálja.

(3)  E  törvénynek  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  2006.  december 12-i  2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerinti
bejelentése megtörtént.”

48. §

Hatályát  veszti  a  haditechnikai  termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások
nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény

1. 3. § (2)–(4) bekezdése, és
2. 10. § (3) bekezdése.]

Indokolás 

Meghökkentő,  hogy  a  költségvetést  megalapozó  törvényben  nyújtották  be  a  haditechnikai
termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtásának  engedélyezéséről  szóló
törvény  módosítását.  A  módosításnak  semmilyen  kapcsolata  nincs  a  költségvetéssel.
Jelentőségénél  és  terjedelménél  fogva  e  módosításokat  mindenképpen  külön  törvényjavaslat
formájában kellett volna benyújtania a Kormánynak.
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Nem  támogatható,  hogy  e  tevékenységet  folytatókra  vonatkozó  követelmények,  illetve  az
engedélyezés feltételrendszere kikerül a törvényből. Az sem látható, hogy ez miképpen csökkenti
a  bürokráciát.  Talán  kevesebb  és  enyhébb  követelményt  akarnak  támasztani  a  hadiipar
szereplőivel  szemben?  A  bürokráciacsökkentés  jól  hangzó  érv,  de  éppen  a  haditechnikai
termékek  gyártásának  és  a  haditechnikai  szolgáltatások  nyújtása  esetében  nem  feltétlenül
legitim. E területen inkább a törvényekkel körbebástyázott, és részletesen szabályozott, szoros
állami kontroll indokolt. Ezért a törvényi szintű szabályok deregulálása, illetve rendeleti szintre
utalása nem támogatható.  A törvénymódosítás  elrejtése a költségvetést  megalapozó salátában
pedig csak erősíti  azt a gyanút, hogy a Kormányt ezúttal  sem tisztességes szándék vezette a
módosítások előterjesztésekor.
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