
CÍM LEÍRÁS 

Ügytípus 
Élő és feldolgozott éti csiga kivitelének engedélyezésére irányuló 
kérelem 

Ügytípus rövidített 
neve 

Éti csiga kivitelének engedélyezése 

Eljáró Főosztály 
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és 
Nemesfémhitelesítési Főosztály 

Kitöltési segédlet 
(az ügykört 
jelenleg ellátó 
szerv) 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Kitöltési segédlet 
(illetékesség) 

országos illetékesség 
(Budapest Főváros Kormányhivatala) 

ÜGYLEÍRÁS 

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok 
vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 
52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) alapján a védetté nyilvánított éti 
csiga (Helix pomatia) kiviteléhez bármely ország viszonylatában, 
kereskedelmi célú szállításokra előírt engedély iránti kérelmet 
Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, 
Exportellenőrzési és nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi 
Osztályához kell benyújtani, a R. 6. melléklete szerinti kérelem 
űrlapon. Élő éti csiga kivitele iránti kérelmet nyújthatnak be azok a 
vállalkozások, amelyek rendelkeznek a 19/2006. (III. 31.) KvVM 
rendelet 2. §-ának megfelelő, a kérelmező telephelye szerint területileg 
illetékes természetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel és a R-
ben, valamint a BFKH honlapján közzétett tájékoztatóban foglaltaknak 
megfelelnek. Az élő éti csiga gyűjtésére adott év április 1-jétől adott év 
június 15-ig 2.000 tonna élősúlyú élő éti csiga gyűjthető össze. Az 
adott évben exportálható mennyiség az említett súlyhatárt nem 
haladhatja meg. A kiviteli engedélyek kiadása folyamatosan történik.  
A R. 7. melléklet szerinti adattartalmú engedély az ügyfél részére 2 
példányban (kérelmezői és vámpld.) kerül kiadásra.  
Az ügyintézési határidő: 25 nap.  
 
Az eljárás (kivitel) illetékmentes. 
 
https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/egyeb_engedelyezes 
 
https://mkeh.gov.hu/eljarasidij 
 

Van az ügykörhöz 
szakrendszer? 

Igen 

Szakrendszer 
megnevezése 

Integrált Kereskedelmi Engedélyezési Rendszer (IKER-ENHER 

Van az ügykörhöz 
űrlap? 

Igen: MKEH008 ÁNYK űrlap 

Űrlap elérhetősége 

http://e-
ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html 
 

https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/egyeb_engedelyezes
https://mkeh.gov.hu/eljarasidij
http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html
http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html


Megjegyzés 

Az ÁNYK kérelem ügyfélkapuról (előzetes hivatali regisztráció után) és 
cégkapuról (előregisztráció nélkül) egyaránt benyújtható. 
 
https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes 
 

A kérelemre induló 
eljárás személyes 
megjelenéshez 
kötött 

 Nem. 

Személyes 
ügyintézés 
helyszín 

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 

Személyes 
ügyintézés 
ügyfélfogadás 

H:   9.00-11.00 
K:   9.00-11.00 
Sz: 9.00-11.00 
Cs: 9.00-11.00 
P:   9.00-11.00 

Személyes 
ügyintézés 
telefonszám 

vezetékes: (1) 458-5800 
mobil: 

Személyes 
ügyintézés egyéb 
elérhetőség 

 
https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/ugyfelfogadas 
 
keo@bfkh.gov.hu 
 

Eredeti okmány 
benyújtása 
szükséges 

nem 

ÁNYK űrlap 
rendelkezésre áll 

 
MKEH008 
http://e-
ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html 
 

Egyéb információ 
  
http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kereskedelmi_osztaly 
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