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HATÁROZAT 

A TEGE ELEKTRONIK Kft. részére a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai 
szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény, és a haditechnikai 
tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. 
(VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Htkr.) hatálya alá tartozó haditechnikai tevékenység folytatását 
- a titokvédelmi és biztonsági előírások betartása mellett - a haditechnikai tevékenységi engedély 
meghosszabbítása iránti kérelmének helyt adva a következők szerint 

ENGEDÉLYEZEM . 

Jelen határozat alapján az engedélyes az alábbi tevékenységeket végezheti: 

az Engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzékének V., Xl., XIV., XV., 
XXI. fejezetébe tartozó eszközök tekintetében haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos 
előkészítő (piackutatás, ajánlattétel , előkész ítő tárgyalások) tevékenységet, illetve a Htkr-ben 
nevesített további haditechnikai külkereskedelmi engedélyek kérelmezését és igénybevételét a 
jelen tevékenységi engedéllyel összhangban; 
a tevékenység célja: beérkezés, behozatal, képviselet, kiszállítás, kivitel 

az Engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzékének XXI. fejezetébe 
tartozó eszközök gyártását; 

az Engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzékének V., Xl., XIV., XXI., 
XXIV. fejezetébe tartozó eszközökkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtását. 
a tevékenység célja: az MH repülőterein üzemelő navigációs és légi forgalmi irányító 
rendszerek alkatrészek javítása, karbantartása, 

Haditechnikai Osztály 
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. - 1535 Budapest , Pf. 919/1 . - Telefon : +36 (1) 4585-599 -E-ma il: 

had iipar@bfkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu 



Oldal : 2 I 2 

A tevékenység gyakorlásának a helye: 1034 Budapest, Szőlő u. 7. 

A gyártásra/szolgáltatások nyújtására vonatkozó tevékenységet az alábbi TEÁOR/TESZOR számok 
alapján engedélyezem: 

TEAOR szám Megnevezése 
33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 
62.01 Számítógépes programozás 

Jelen határozat a fent meghatározott tevékenység folytatására 2020. július 31-ig jogosít. 

Fenti határozatom kiadásával egyidejűleg visszavonom a TEGE ELEKTRONIK KFT. részére 2015.08.12-
én, 3Hl1501758 számon kiadott hadiipari tevékenységi engedélyt, valamint a 2013. 11. 08-án kelt, 
3TE1301038 számon kiadott haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedélyt, amelyeket kérek 
postafordultával a BFKH Haditechnikai Osztályára (1535 Bp. Pf.: 919/1 .) visszajuttatni . 

Az engedélyest a Htkr. 28. és 29. §-a szerint a jelen határozat alapján folytatott haditechnikai 
külkereskedelmi tevékenységéről adatszolgáltatási , a 32/2007. (Ill. 19.) GKM rendelet hatálya alátartozó 
gyártási , szolgáltatási tevékenység esetén jelölési és adat-nyilvántartási , valamint adatszolgáltatási 
kötelezettség terheli. 

A haditechnikai eszközök tárolása a Htkr. 15. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint 
megengedett. 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
81 . § (2) bekezdése alapján mellőztem. Döntésem a haditechnikai termékek gyártásának és a 
haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény, és a 
haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól 
szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul. 

Budapest, 2018. október 4. 
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