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MELLÉKLET 

HELYESBÍTÉS 

egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód 

vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 

2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelethez 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 30., 2019. január 31.) 

1. Az 5. oldalon, a (40) preambulumbekezdésben a 

a következő szövegrész: 

„ …, amelyeket az Unióból, vagyis a Szerződések területi hatálya alá tartozó területekről nyújtanak, 

beleértve …”, 

helyesen: 

„ …, amelyeket az Unió területéről, vagyis a Szerződések területi hatálya alá tartozó területekről 

nyújtanak, beleértve …”. 
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2. A 8. oldalon, a 2. cikk l) pontjának 

szövege: 

„l) »bróker:« valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy 

jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a társulást, aki vagy amely a k) pontban meghatározott 

szolgáltatásokat nyújt az Unión belül; valamely tagállam állampolgárságával rendelkező 

természetes személy, lakóhelyétől függetlenül, aki ilyen szolgáltatásokat nyújt az Unión belül; és 

valamely jogi személy, szerv vagy szervezet, amelyet egy tagállam joga szerint hoztak létre vagy 

jegyeztek be, letelepedésének helyétől függetlenül, amely ilyen szolgáltatásokat nyújt az Unión 

belül;”, 

helyesen: 

„l) » bróker: « valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy 

jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a társulást, aki vagy amely a k) pontban meghatározott 

szolgáltatásokat nyújt az Unió területéről; valamely tagállam állampolgárságával rendelkező 

természetes személy, lakóhelyétől függetlenül, aki ilyen szolgáltatásokat nyújt az Unió területéről; 

és valamely jogi személy, szerv vagy szervezet, amelyet egy tagállam joga szerint hoztak létre vagy 

jegyeztek be, letelepedésének helyétől függetlenül, amely ilyen szolgáltatásokat nyújt az Unió 

területéről;”. 
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3. A 8. oldalon, a 2. cikk m) pontjának 

szövege: 

„m) »technikai segítségnyújtást szolgáltató«: valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy 

letelepedett természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a társulást, aki vagy 

amely az f) pontban meghatározott technikai segítségnyújtást biztosít az Unión belül; valamely 

tagállam állampolgárságával rendelkező természetes személy, lakóhelyétől függetlenül, aki ilyen 

segítségnyújtást biztosít az Unión belül; és valamely jogi személy, szerv vagy szervezet, amelyet 

egy tagállam joga szerint hoztak létre vagy jegyeztek be, letelepedésének helyétől függetlenül, 

amely ilyen segítségnyújtást biztosít az Unión belül;”, 

helyesen: 

„m) »technikai segítségnyújtást szolgáltató«: valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy 

letelepedett természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a társulást, aki vagy 

amely az f) pontban meghatározott technikai segítségnyújtást biztosít az Unió területéről; valamely 

tagállam állampolgárságával rendelkező természetes személy, lakóhelyétől függetlenül, aki ilyen 

segítségnyújtást biztosít az Unió területéről; és valamely jogi személy, szerv vagy szervezet, 

amelyet egy tagállam joga szerint hoztak létre vagy jegyeztek be, letelepedésének helyétől 

függetlenül, amely ilyen segítségnyújtást biztosít az Unió területéről;”. 

4. A 8. oldalon, a 2. cikk n) pontjában 

a következő szövegrész: 

„n) »exportőr«: bármely természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a 

társulást, akinek vagy amelynek nevében kiviteli nyilatkozatot tesznek, vagyis …”, 

helyesen: 

„n)  »exportőr«: bármely természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a 

társulást, akinek vagy amelynek az érdekében kiviteli nyilatkozatot tesznek, vagyis …”. 
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5. A 10. oldalon, a 9. cikk  

szövege: 

„Valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett bármely természetes vagy jogi 

személynek, szervnek vagy szervezetnek, ideértve a társulást, aki vagy amely reklámfelületet vagy 

reklámidőt ad el vagy vesz az Unión belül, valamely tagállam állampolgárságával rendelkező 

bármely természetes személynek, aki reklámfelületet vagy reklámidőt ad el vagy vesz az Unión 

belül, és valamely tagállam joga szerint létrehozott vagy bejegyzett bármely jogi személynek, 

szervnek vagy szervezetnek, amely reklámfelületet vagy reklámidőt ad el vagy vesz az Unión belül, 

tilos a II. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatban a nyomtatott médiában vagy az interneten 

reklámfelületet, illetve a televízióban vagy a rádióban reklámidőt eladni bármely harmadik 

országbeli személy, szerv vagy szervezet részére, vagy azokat tőlük megvenni.”, 

helyesen: 

„Valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett bármely természetes vagy jogi 

személynek, szervnek vagy szervezetnek, ideértve a társulást, aki vagy amely reklámfelületet vagy 

reklámidőt ad el vagy vesz az Unió területéről, valamely tagállam állampolgárságával rendelkező 

bármely természetes személynek, aki reklámfelületet vagy reklámidőt ad el vagy vesz az Unió 

területéről, és valamely tagállam joga szerint létrehozott vagy bejegyzett bármely jogi személynek, 

szervnek vagy szervezetnek, amely reklámfelületet vagy reklámidőt ad el vagy vesz az Unió 

területéről, tilos a II. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatban a nyomtatott médiában vagy az 

interneten reklámfelületet, illetve a televízióban vagy a rádióban reklámidőt eladni bármely 

harmadik országbeli személy, szerv vagy szervezet részére, vagy azokat tőlük megvenni.”. 
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6. A 42. és a 43. oldalon, a VII. mellékletben a formanyomtatvány  

szövege: 

„EURÓPAI UNIÓ 
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1 Kérvényező (teljes neve, címe, vámazonosító 

száma)  Típusa:  

ENGEDÉLY KÍNZÁSRA FELHASZNÁLHATÓ ÁRUK 

KIVITELÉRE VAGY BEHOZATALÁRA ((EU) 

2019/125 RENDELET) 

2 Címzett (teljes neve és címe) 3 Engedély száma 

 Engedély száma  Behozatal 

4 Lejárat napja     

 

5 Ügynök/Képviselő (ha eltér a kérelmezőtől) 6 Az ország, ahol a termékek megtalálhatók | Code 

 

7 Rendeltetési ország   | Code 

 

8 A vámeljárás helyszínéül szolgáló tagállam 

 

9 Végfelhasználó (teljes neve és címe) 

 

Kiállító hatóság 

 10 A cikk leírása 
11 Cikkszám 1 

12 KN-kód 

 13 Mennyiség 

14 Különleges követelmények és feltételek 

10 A cikk leírása 11 Cikkszám 2 12 KN-kód 

 13 Mennyiség 

14 Különleges követelmények és feltételek 

10 A cikk leírása 11 Cikkszám 3 12 KN-kód 

 13 Mennyiség 

14 Különleges követelmények és feltételek 

15 Alulírott igazolja, hogy a (EU) 2019/125 rendelet 9. cikkénet (1) bekezdése alapján, valamint az e 

formanyomtatványon valamint az abban mellékletekben meghatározott követelményeknek és feltételeknek 

megfelelően, az illetékes hatóság a 10. rovatban leírt termékek [kivitelét] [behozatalát] (a nem kívánt rész 

törlendő) engedélyezte. 

16 Mellékletek száma  

Kelt (hely, idő) 

Név (géppel vagy nagybetűkkel) 

Aláírás:  (A kiállító hatóság pecsétje) 
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MEGJEGYZÉS: a 17. oszlop 1. részében a még rendelkezésre álló mennyiséget tüntesse fel, a 17. oszlop 2. részében 

pedig a most levont mennyiséget. 

3 Engedély száma 

11 Cikkszám 17 egység az egységtípus 

megjelölésével) 

18 Vámokmány (Típusa és 

száma) a levnás napja 

19 Tagállam, név és aláírás, 

pecsét a levonásról 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

”, 
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helyesen: 

„EURÓPAI UNIÓ 
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 1 Kérelmező (teljes neve, címe, vámazonosító 

száma)  Típusa:  

ENGEDÉLY KÍNZÁSRA FELHASZNÁLHATÓ ÁRUK 

KIVITELÉRE VAGY BEHOZATALÁRA 

((EU) 2019/125 RENDELET) 

2 Címzett (teljes neve és címe) 3 Engedély száma 

 Kivitel   Behozatal  

4 Lejárat időpontja 

 

    

 

5 Ügynök/Képviselő (ha eltér a kérelmezőtől) 6 Az ország, ahol az áruk megtalálhatóak | Kód 

 

7 Rendeltetés helye szerinti ország  | Kód 

 

8 A vámeljárás helyszínéül szolgáló tagállam 

 

9 Végfelhasználó (teljes neve és címe) 

 

Kiállító hatóság 

 10 Az árucikk leírása 11 Cikkszám 1 12 KN-kód 

 13 Mennyiség 

14 Különleges követelmények és feltételek 

10 Az árucikk leírása  11 Cikkszám 2 12 KN-kód 

 13 Mennyiség 

14 Különleges követelmények és feltételek 

10 Az árucikk leírása 11 Cikkszám 3 12 HR-kód 

 13 Mennyiség 

14 Különleges követelmények és feltételek 

15 Alulírott igazolja, hogy a (EU) 2019/125 rendelet 9. cikkének (1) bekezdése alapján, valamint az e 

formanyomtatványon és az általa hivatkozott melléklet(ek)ben meghatározott követelményeknek, feltételeknek és 

eljárásoknak megfelelően az illetékes hatóság a 10. rovatban leírt áruk [kivitelét] [behozatalát] (a nem kívánt rész 

törlendő) engedélyezte. 

16 Mellékletek száma  

Kelt (hely, időpont) 

Név (géppel vagy nagybetűkkel) 

Aláírás: A kiállító hatóság pecsétje 
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MEGJEGYZÉS: a 17. oszlop 1. részében a még rendelkezésre álló mennyiséget tüntesse fel, a 17. oszlop 2. részében 

pedig a most levont mennyiséget. 

3 Engedély száma 

11 Cikkszám 17 Nettó mennyiség (Nettó 

tömeg/más mértékegység a 

mértékegység 

megjelölésével) 

18 Vámokmány (Típusa és 

száma) és a levonás 

időpontja 

19 Tagállam, név és aláírás, 

pecsét a levonásról 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

 1.   

2. 

”. 
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7. A 44. oldalon, VII. mellékletben, a táblázat (Magyarázó megjegyzések a 

formanyomtatványhoz) 3. sorának (4. rovat) 2. oszlopában 

a következő szövegrész: 

„Lejárat napja:”,  

helyesen: 

„Lejárat időpontja”. 

8. A 44. oldalon, VII. mellékletben, a táblázat (Magyarázó megjegyzések a 

formanyomtatványhoz) 6. sorának (7. rovat) 2. oszlopában 

a következő szövegrész: 

„Rendeltetési ország:”,  

helyesen: 

„Rendeltetés helye szerinti ország”. 

9. A 44. oldalon, VII. mellékletben, a táblázat (Magyarázó megjegyzések a 

formanyomtatványhoz) 7. sorának (10. rovat) 2. oszlopában 

a következő szövegrész: 

„A cikk leírása:”,  

helyesen: 

„Az árucikk leírása”. 
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