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BEVEZETÉS 

A korábbi, konkrét vámjogi szabályozást tartalmazó két közösségi jogszabályt 

2016. május 1-jétől már négy új – 2021. január 1-jétől már „csak” három – uniós 

joganyag váltja fel, mellyel kétségtelenül nem valósult meg a vámjogszabályok 

egyszerűsítése és fellelhetősége. Ezt az állapotot tovább tetőzte a 2017. december 

31-ig fennálló magyar szabályozás is, ugyanis a jogalkalmazóknak és persze az 

ügyfeleknek nemcsak az önmagában is hatalmas – több ezer oldal – terjedelmű 

uniós joganyagokat kellett értelmezniük, hanem az uniós jogot kiegészítő nemzeti 

szabályozást is, mely ugyancsak több jogszabály alkalmazásából épült fel. 
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2018. január 1-je azonban fordulópontot hozott a magyar vámigazgatás számá-

ra: ezen a napon lépett hatályba új nemzeti szabályozásunk, mellyel a jogalkotó 

tetten érhető szándéka volt a szabályozás egyszerűsítése, az eddigi többszintű jog-

alkalmazás megszüntetése és egysíkúvá tétele.  

Tanulmányunkban a joganyag hatalmas, szerteágazó terjedelmére tekintettel a tel-

jesség igénye nélkül a 2016. május 1-jétől alkalmazandó uniós szabályozás egyes 

alapvető, gyakorlati szempontból nélkülözhetetlen rendelkezéseit, illetve az új nem-

zeti szabályozás legfontosabb változásait és újításait kívánjuk bemutatni azzal együtt, 

hogy a változásokkal összefüggő uniós joganyag is ismertetésre kerül, majd összeg-

zésként megoldásokat próbálunk találni a fennálló szabályozás anomáliáira is. 

 

1. A VÁMJOGI SZABÁLYOZÁS ALAPJAI ÉS RELEVANCIÁJA 

1.1. A vám fogalma 

A vám fogalmáról számos szakirodalom rendelkezik. Elsőként kiemelhetjük még 

Huszár Ernő kereskedelempolitikai definícióját: „A Vám olyan közadó formájában 

alkalmazott gazdaság –, kereskedelempolitikai eszköz, amely árképző tényezőként 

érvényesül a vámhatáron áthaladó áruk árában, korlátozza, tereli azok forgalmát, 

elsődlegesen azzal a céllal, hogy piacot teremtsen, illetve biztosítson a hazai terme-

lők számára.”1 Azonban helytállóságát tekintve leginkább az alábbiakkal jellemez-

hető: „olyan kötelező jellegű ellenszolgáltatás nélküli fizetési kötelezettség, amely 

az áru vámhatáron történő átszállításához kapcsolódik, az EU, illetve a tagállamok 

központi költségvetésének bevételét képezi, és amelyeket jogszabály alapján a 

tagállam a hatáskörrel felruházott szervei útján szed be.”2  

A fogalmat elemezve kiindulópontnak a vámterület tekinthető, ugyanis a fizeté-

si kötelezettség jellemzően az EU vámterületére való belépéssel vagy ritkább ese-

tekben az onnan történő kilépéssel, továbbá a vámterületen történő áthaladással 

(tranzittal) valósul meg. Itt szükséges megemlíteni azt is, hogy az Európai Unió 

Működéséről Szóló Szerződés értelmében az EU vámuniót is jelent, mely az áruk 

kereskedelmének teljes spektrumát szükségszerűen érinti. Ennek értelmében a tag-

államok között szigorúan tilos az import- és exportvámok, valamint az azokkal 

azonos hatású díjak megállapítása, illetve nem alkalmazható az EU-ban behozatali 

vagy kiviteli irányú mennyiségi korlátozás vagy hasonló intézkedés, egyúttal közös 

vámtarifát kell alkalmazni az EU vámterületein kívül eső országokkal szemben. 

Tekintettel arra, hogy Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az EU-hoz, 

országunk területe is az EU vámterületét képezi, ezért azon országok, melyek nem 

tagjai az Uniónak és területük – az Unióval kötendő bilaterális egyezmény hiányá-

ban – nem minősül az EU vámterületének (pl. Ukrajna), ún. harmadik országnak 

vagy nem uniós területnek tekintendőek, melyek viszonylatában lehet értelmezni a 

fiskális, vámszakmai szempontból relevanciával bíró árumozgást. 

                                                                 
1  HUSZÁR Ernő: Vámelmélet-vámpolitika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973, 43–44. 
2  ROZSNYAI Krisztina: A hatósági eljárás szakaszai. Budapest, 2014, 29.  
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A vám további jellegzetessége, hogy különböző feltételek teljesülése esetén fi-

zetendő köztartozásnak minősül, melynek végrehajtásáról külön nemzeti jogsza-

bály rendelkezik. A vám kiszabása és beszedése Magyarországon a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hatáskörébe tartozik. 

 

1.2. A jogszabályi környezet ismertetése 

1.2.1. Az uniós szabályozás 

Mint már a korábbiakban említésre került, a vámjogi szabályozás gerincét az uniós 

jogszabályok halmaza alkotja, melybe – a teljes felsorolás nélkül – az alábbi jog-

szabályok tartoznak: 

● az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: UVK); 

● a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkó-

dex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében törté-

nő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446 felhatalmazáson alapu-

ló bizottsági rendelet, (a továbbiakban: FJA); 

● az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes 

szabályok megállapításáról szóló 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendelet, 

(a továbbiakban: VA); 

● a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkó-

dex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek 

működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő 

kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson ala-

puló rendelet módosításáról szóló, 2015. november 24-i 2016/341 felhatal-

mazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: ÁFJA); 

● a vám és statisztikai nómenklatúráról, valamit a Közös Vámtarifáról szóló, 

1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 

2658/87/EGK tanácsi rendelet); 

● a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. nov-

ember 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámmentességi 

rendelet); 

● 1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény 

(GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó 

Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről. 

 

A felsorolt jogszabályok mindegyike az EU összes tagállamában kötelező és egy-

séges szabályrendszert képez. A vámjogi szabályozás alapjai az UVK-ban kerültek 

lefektetésre, nevezetesen itt kapott helyet az általános rendelkezéseken (pl. képvi-

selet, jogorvoslat, szankciók, határozatok kezelése, határidők, áruellenőrzés, okmá-

nyok, díjak és költségek) túl többek között a vám alkalmazását befolyásoló ténye-

zők (pl. áruk származása, vámértéke), a vámtartozás és vámbiztosítékok rendszere, 

valamint a vámeljárások szabályainak részletezése is.  
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Az UVK rendelkezései alapján a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktust 

fogadhat el az UVK-ban foglalt – részletszabályokat nem tartalmazó – kérdéskörök 

vonatkozásában, (pl. a kérelem befogadására vonatkozó feltételek), melynek ered-

ményeként született meg az FJA. A Bizottság ezen túlmenően az UVK-ban megha-

tározott keretek között végrehajtási jogi aktust is alkothat az eljárási szabályok 

meghatározása érdekében, amelynek hozományaként tekinthető a VA.  

Fontos kiemelni, hogy a 2016. május 1-jétől alkalmazandó UVK 6. cikke az 

elektronikus utat teszi elsődlegessé a gazdálkodó és a vámhatóság közötti kommu-

nikáció tekintetében. Mindazonáltal jelenleg nem állnak rendelkezésre az ügyfél-

hatóság közötti kommunikációt teljes mértékben elektronikussá tevő rendszerek, 

ezért a probléma megoldása érdekében átmeneti intézkedésként került elfogadásra 

az ÁFJA, melynek rendelkezései legfeljebb 2020. december 31-ig alkalmazhatóak. 

Az ÁFJA az FJA kiegészítéseként tartalmazza azon szabályokat, melyek értelmé-

ben bizonyos eljárások továbbra is folytathatóak hagyományos, papíralapon, illetve 

meghatározza azon formanyomtatványokat, melyeket az átmeneti időszak alatt kell 

alkalmazni.  

A vámunió alappillére, hogy a tagállamok egy közös vámtarifát alkalmaznak egy-

ségesen azokkal szemben, akik nem tagjai a vámuniónak. Az erre vonatkozó rendel-

kezést a 2658/87/EGK tanácsi rendelet tartalmazza. A rendelet melléklete a Kombi-

nált Nómenklatúra (KN), mely a Brüsszelben, 1983. június 14-én aláírt nemzetközi 

egyezménnyel kihirdetett Harmonizált Áruleíró és Kódrendszeren alapul. A Kombi-

nált Nómenklatúrát minden év október 31-én hirdetik ki az EU Hivatalos Lapjának 

L. sorozatában a következő évre. A 2018. évi KN a vám- és a statisztikai nómenkla-

túráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mel-

lékletének módosításáról szóló, 2017. október 12-i (EU) 2017/1925 bizottsági végre-

hajtási rendelet címmel jelent meg az L. sorozat 282. számában. 

Az áruk után fizetendő vámtartozás keletkezésekor a jog szerint fizetendő vám 

az Európai Közösségek Vámtarifáján alapul. A vámeljárások során a termékek 

vámtarifaszámának megadása elengedhetetlen. Az árunyilatkozaton megjelenő 

vámtarifaszám minden esetben az áruk TARIC kódja. A TARIC az az elektronikus 

adatbázis, mely tartalmazza az egyes TARIC-kódokhoz rendelt vámtételeket, va-

lamint integrált adatbázis lévén egyéb uniós és nemzeti intézkedéseket.  

Az uniós szintű jogszabályok közül a Vámmentességi rendelet is kiemelkedő 

relevanciával bír, ugyanis a rendeletben meghatározott esetekben – melyek a vám-

mentességi jogcímeket takarják – az EU teljes egészben (vámmentesség esete) 

vagy részben (vámkedvezmény esete), illetve ideiglenes vagy végleges jelleggel 

nem tart igényt a behozatali vagy kiviteli vám beszedésére. Ezen vámmentességi 

jogcímek az esetek többségében mennyiségi korlátozást (pl. magánszemély által 

magánszemélynek küldött küldemények), meghatározott felhasználási módot ta-

karnak (pl. szokásos lakóhelyüket harmadik országból a Közösségbe áthelyező 

természetes személyekhez tartozó személyes vagyontárgyak) vagy pedig értékha-

tárhoz (pl. elhanyagolható értékű küldemények) kapcsolódnak, de előfordulhat még 

időbeli korlátozás (pl. öröklés útján szerzett vagyontárgyak) is. Itt kell kiemelni 

azonban, hogy a Vámmentességi rendelet összesen harminc jogcíme nem meríti ki 
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az összes létező esetet, mivel az UVK is tartalmaz olyan jogcímeket (pl. térti áruk), 

melyek fennállása esetén vámmentesség áll fenn. 

Az uniós szabályozás fenti alapvető rendelkezésein túl érdekességként említhe-

tő az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus rendszerek kifejlesztésére és telepíté-

sére vonatkozó munkaprogram létrehozásáról szóló, 2016. április 11-i 

2016/578/EU bizottsági végrehajtási határozat (a továbbiakban: Munkaprogram). 

Ennek feladata az elektronikus rendszerek fejlesztésének támogatása, valamint 

átmeneti időszakok meghatározása egészen 2020. december 31-ig bezárólag az 

egyes informatikai fejlesztési projektek tekintetében. Ezeket az információkat a 

Munkaprogram melléklete tartalmazza. A Munkaprogram felsorolja az érintett 

rendszerek jegyzékét, a kapcsolódó jogalapokat, a fejlesztésre és telepítésre vonat-

kozó fontosabb mérföldköveket, illetve működésük kezdetét is. 

 

1.2.2. A nemzeti szabályozás 

Az említett uniós szabályozás kiegészítését képezi a nemzeti jogszabályaink összes-

sége, melyek nem lehetnek ellentétesek az uniós joggal és a nemzeti szabályozásból 

fakadóan csak a jogszabályt alkotó tagállamban bírnak kötelező erővel. Egy kis kité-

rőként érdemes megjegyezni, hogy az UVK egyes rendelkezéseiben – mintegy ke-

retnormaként – kifejezetten utal, vagyis felhatalmazást ad arra, hogy a tagállamoknak 

nemzeti szabályozást kell alkotniuk. Ilyen felhatalmazásnak tekinthető egyik példa-

ként említve a szankciók köre, melyben az UVK elvi éllel fekteti le a szankciók al-

kalmazásának szükségességét, valamint rendelkezik azok lehetséges fajtáiról, azon-

ban tagállami hatáskörbe utalja azok alkalmazhatóságának részletszabályait.3 

Mindezekből érzékelhető, hogy az uniós szabályozás nemzeti kiegészítése is ha-

talmas joganyagot ölel fel, mellyel kapcsolatosan az alábbi fontosabb – ugyanakkor 

korántsem teljes – „jogszabályi lista” adható: 

● az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiak-

ban: Vámtv.), 

● az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 

29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Vhr.), 

● az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiak-

ban: régi Vámtv.), 

● a vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 

12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 12/2016. NGM rendelet), 

● az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó 

és jövedéki adómentességéről szóló 2008. évi LXVIII. törvény (a továbbiak-

ban: utasforgalmi törvény), 

● a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továb-

biakban: NAV tv.), 

● a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 

485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NAV Korm. rendelet), 

                                                                 
3  UVK 42. cikk (1) bekezdés. 
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● az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.), 

● az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: 

Air.), 

● az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi 

CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.), 

● az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiak-

ban: Áfa tv.), 

● a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.), 

● a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek vég-

rehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Jöt. Vhr.). 

 

Az uniós vámjog végrehajtását kifejezetten segítő vámjogi rendelkezéseket a 

Vámtv. és a Vhr. tartalmazza. A Vámmentes rendelet rendelkezéseit hivatott kiegé-

szíteni a 12/2016. NGM rendelet és az utasforgalmi törvény is. Ezen túlmenően a 

NAV feladatairól és az eljáró pénzügyőr intézkedési jogosultságairól és kötelezett-

ségeiről a NAV tv. rendelkezik, azonban a konkrét hatásköri és illetékességi szabá-

lyokat a NAV Korm. rendelet határozza meg.  

A nemzetközi áruforgalomban azonban nemcsak vámfizetési kötelezettség me-

rülhet fel, hanem azzal összefüggésben egyéb adófizetési kötelezettség (általános 

forgalmi adó, jövedéki adó) is keletkezhet, melynek részletszabályait (pl. adófize-

tési kötelezettség keletkezése, adómentesség, adófelfüggesztés, méltányosság al-

kalmazása, végrehajtás foganatosítása) túlnyomó többséggel az Art., Air., Avt., az 

Áfa tv., a Jöt. és a Jöt. Vhr. rendelkezései tartalmazzák. A jogszabályi rengetegben 

szándékosan utolsóként, viszont korántsem elhanyagolható tényezőként említjük a 

régi Vámtv. rendelkezéseit, ugyanis gondolnunk kell a 2018. január 1-jét megelő-

zően indult azon ügyekre is, melyek a hatálybalépésig nem zárultak le jogerősen.  

A Vámtv. 215. § (1)–(2) bekezdései értelmében ugyanis a 2018. január 1-jét meg-

előzően indult eljárásokat az eljárás megindításakor hatályos anyagi- és eljárásjogi 

jogszabályok alapján kell lefolytatni, tehát az új rendelkezések csak 2018. január 1-

jétől alkalmazandóak. 

 

1.2.3. Praktikák a joganyagban történő eligazodáshoz 

A vámjogi környezetben való eligazodáshoz érdemes tudni, hogyan fogjunk neki 

azon vámjogi téma jogszabályi alapjainak kereséséhez, mely felkeltette az érdeklő-

désünket. Mivel mindennek az alapja az UVK, ezért a keresésünket itt kell meg-

kezdeni olyan séma mentén, hogy próbáljuk meg a szóban forgó kérdést az UVK-

ban lévő tartalomjegyzék szerinti témakörök valamelyikébe elhelyezni. Példaként 

hozható fel a passzív feldolgozás kérdésköre, melyről elöljáróban érdemes tudni, 

hogy vámeljárásról, azon belül is egy különleges eljárásról van szó, ráadásul a tar-

talomjegyzékben is konkrétan nevesítve van, ezért nem okozhat különösebb gondot 

a szabályozás megtalálása. A másik eshetőség a címszavakban történő keresés, ez 

azonban a keresés elaprózódásához vezethet azon oknál fogva, hogy a „passzív 

feldolgozás” kifejezés valószínűsíthetően nem csak egy helyen fog megjelenni.  
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A kutatás akkor veszi igazán kezdetét, amikor megtaláljuk az UVK-ban a keresett 

rendelkezést, mivel nagy valószínűséggel mind az uniós (FJA, VA, ÁFJA), mind 

pedig a nemzeti szabályozás (Vámtv., Vhr.) is fog tartalmazni részletszabályokat. 

Tekintettel arra, hogy az UVK jogi aktusainak szerkezeti elrendezésével (címek, 

fejezetek, szakaszok) nagyfokú hasonlóságot mutatnak az azt kiegészítő rendeletei, 

ezért a további keresésben érdemes ezen az úton elindulni. Szemléltetve az előbb 

leírtakat, a vámtartozás keletkezése az UVK III. címének 1. fejezetében, míg a 

biztosítéknyújtás a III. cím 2. fejezetében található. A vámtartozás további részlet-

szabályai – az UVK tagolásával megegyezően – az FJA III. címének 1. fejezeté-

ben, míg a biztosítéknyújtás kiegészítő rendelkezései az FJA III. címének 2. fejeze-

tében foglalnak helyet. A VA-ban a vámtartozáshoz kapcsolódva már nem találunk 

eljárási szabályokat, ezért a fenti logika mentén a biztosítéknyújtás eljárási szabá-

lyait már a VA III. címének 1. fejezete fogja tartalmazni. Az ÁFJA elrendezése 

már korántsem mutat akkora hasonlóságot az UVK szerkezeti felépítésével, mint 

az FJA és VA, ugyanis a legnagyobb szerkezeti egység itt már nem a címet, hanem 

a fejezetet foglalja magában. A hasonló elrendezés olyan formában érhető tetten, 

hogy az ÁFJA 3. fejezete taglalja a biztosítéknyújtás részletszabályait, mivel a 

vámtartozásról külön részletszabályok ezen rendeletbe nem kerültek beépítésre.4 

A másik keresési mód a jogszabályok elektronikus verzióiban történő címszavas 

keresés azon változata, amikor az UVK-ban előzőek szerint megtalált jogszabályi 

rendelkezés cikkszámára keresünk a kiegészítő jogszabályokban. Amennyiben a 

kiegészítő jogszabályok szerkezetét ismét vizsgálat alá vonjuk, látható, hogy a 

különböző számú cikkek alatt közvetlenül zárójelben hivatkozás van az UVK ren-

delkezéseire. Ennek alapján a cikkek a cikkszám és a cikk címe alatt zárójelben 

megjegyezve „elárulják”, hogy az UVK mely cikkeire vonatkozóan tartalmaznak 

kiegészítő rendelkezést, pl. az FJA 8. cikkének címe A meghallgatáshoz való jog 

időtartama, mely alatt zárójelben az alábbi olvasható: A Vámkódex 22. cikkének (6) 

bekezdése. 

A fenti példánál maradva elmondható, hogy az UVK 22. cikkének (6) bekezdé-

se rendelkezik az ügyfelet hátrányosan érintő határozathozatal előtt a meghallgatási 

jog gyakorlásáról és kivételeiről. A jogszabályi helyet jogászszemmel olvasva 

azonban felmerülhet a kérdés, hogy az ügyfelet mennyi ideig illeti meg ezen jog 

gyakorlása – hiszen az idő végtelenségéig fennálló meghallgatási jog az eljárás 

lezáratlanságához, jogbizonytalansághoz vezethet –, illetve ezen jogot hogyan és 

milyen tartalommal kell közölni az ügyféllel. A fenti keresési módot alkalmazva 

látható, hogy amennyiben az FJA-ban és VA-ban a „A Vámkódex 22. cikkének (6) 

bekezdése” kifejezésre keresünk rá, akkor mind az FJA, mind pedig a VA olyan 

rendelkezéseket fog tartalmazni, amelyek az UVK rendelkezését hivatottak kiegé-

szíteni. Egyebekben amennyiben egy nagyobb szeletnyi szabályozást kívánunk 

átnézni, célszerű csupán „A Vámkódex 22. cikk” kifejezésre keresni, így ezzel 

megjeleníthető az UVK 22. cikkére vonatkozó összes kiegészítés. A keresési mód-

                                                                 
4  Michael LUX: Útmutató az Uniós Vámkódexhez. Magyar Vámügyi Szövetség, 2017, 

162–163. 
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szer alól sajnos itt is kivételként szerepel az ÁFJA, mivel hasonló, zárójelben lévő 

UVK-s utalás nem került a jogszabályban elhelyezésre. 

Hasonló keresési metodikával az új nemzeti vámtörvényünkben is könnyebb le-

het az eligazodás azzal a különbséggel, hogy az uniós jog végrehajtását szolgáló 

rendelkezések (a törvény II. része) alatt nem zárójelben és eltérő megnevezéssel 

kerül utalás az UVK-ra az alábbi módon pl.: „8. A Vámkódex 9. cikkéhez”. Sajnos 

a Vhr. esete hasonló az ÁFJA-ban részletezettekhez, ugyanis itt sem található kü-

lön utalás az uniós jogra, viszont nyugalommal töltheti el a jogalkalmazót az a 

tény, hogy a két keresési anomáliát rejtő „problémás” jogszabályok terjedelme 

eltörpül a korábbiakban említett joganyagokhoz képest. 

 

1.3. A vám mint a hagyományos saját források releváns eleme 

Előszóként érdemes megemlíteni, hogy a vámszedés történeti gyökerei az áruter-

melés velejárójaként több mint ezeréves múltra nyúlnak vissza, mely napjainkban 

is számottevő bevételi forrást jelent az államháztartás számára, annak ellenére, 

hogy a beszedett összegnek csak elenyésző részét tarthatja meg a magyar állam.5  

Ezen okból kifolyólag nem szabad megfeledkezni arról, hogy a vámnak hazai 

vetületén túl még nagyobb jelentősége van uniós viszonylatban, mivel az Európai 

Unió (a továbbiakban: EU) költségvetését az úgynevezett saját forrásokból fedezi. 

A saját forrásokon belül megkülönböztethetőek a tradicionális (hagyományos) saját 

források, a hozzáadottérték-adóból (héa) származó források, valamint a bruttó 

nemzeti jövedelem (GNI-) alapú források. Ezen hármas osztályozáson belül vám-

szakmai szempontból a hagyományos saját források bírnak kiemelkedő jelentőség-

gel, ugyanis a különböző díjakon, lefölözéseken, illetékeken, továbbá a cukorága-

zatban megállapított hozzájárulásokon és egyéb illetékeken felül a vámok is ebbe a 

kategóriába sorolhatók, melynek csupán 20%-át tarthatják meg az EU tagállamai.6  

A beszedett és be nem szedett – 100 000 EUR feletti – összegekről, az esetleges 

behajthatatlanság körülményeiről (pl. tényállás, illetve a behajthatatlanság okának 

ismertetése, a beszedés érdekében foganatosított nemzeti intézkedések leírása), 

továbbá a hagyományos saját források vonatkozásában felmerülő – 10 000 EUR 

feletti – csalásokról és szabálytalanságokról a tagállamoknak rendszeres jelentésté-

teli kötelezettségük áll fenn az EU Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) felé.  

A tagállamok jelentéstételi kötelezettségüknek a Bizottság által kiadott végrehajtási 

határozatokban található formanyomtatványokon tudnak eleget tenni.  

Ezekre 2018. március 31-ig a 608/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet szerint a 

tradicionális saját forrásokra való jogosultságokat érintő csalásokról és szabályta-

lanságokról, valamint a tradicionális forrásokra vonatkozó ellenőrzésekről szóló 

jelentések elkészítéséhez használandó formanyomtatványok megállapításáról szóló 

                                                                 
5  A Vám- és Pénzügyőrség története. https://nav.gov.hu/nav/archiv/kozerdeku_adatok 

/Altalanos_kozzetetli_lsta_archiv/koltsegvetesi_alapokmanyok/alapokmanyok_vp/a_va

m__es_penzugyorseg_tortene.html, 2018. február 9. 
6  Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, 

Euratom tanácsi határozat, 2. cikk (3) bekezdés. 

https://nav.gov.hu/nav/archiv/kozerdeku_adatok%20/Altalanos_kozzetetli_lsta_archiv/koltsegvetesi_alapokmanyok/alapokmanyok_vp/a_vam__es_penzugyorseg_tortene.html
https://nav.gov.hu/nav/archiv/kozerdeku_adatok%20/Altalanos_kozzetetli_lsta_archiv/koltsegvetesi_alapokmanyok/alapokmanyok_vp/a_vam__es_penzugyorseg_tortene.html
https://nav.gov.hu/nav/archiv/kozerdeku_adatok%20/Altalanos_kozzetetli_lsta_archiv/koltsegvetesi_alapokmanyok/alapokmanyok_vp/a_vam__es_penzugyorseg_tortene.html
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2016. december 19-i (EU, Euratom) 2016/2365 bizottsági végrehajtási határozata, 

illetve a saját forrásokra vonatkozó jogosultságok számlakimutatásaira vonatkozó 

minták és a saját forrásokra vonatkozó jogosultságoknak megfelelő behajthatatlan 

összegekről szóló bejelentési nyomtatvány 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet 

szerint történő kidolgozásáról szóló, 2016. december 19-i (EU, Euratom) 

2016/2366 bizottsági végrehajtási határozata, az I–IV. melléklete 2018. július 19-

ig, az V. melléklete 2018. augusztus 31-ig szolgál.  

Fontos megjegyezni, hogy a végrehajtási határozatokat a jelentések egységesí-

tése érdekében új jogszabályok váltják fel, nevezetesen a 608/2014/EU, Euratom 

tanácsi rendelet szerint a tradicionális saját forrásokra való jogosultságokat érintő 

csalásokról és szabálytalanságokról, valamint a tradicionális forrásokra vonatko-

zó ellenőrzésekről szóló jelentések elkészítéséhez használandó formanyomtatvá-

nyok megállapításáról szóló 2018. február 8-i (EU, Euratom) 2018/195 bizottsági 

végrehajtási határozat – mely 2018. április 1-jétől az (EU, Euratom) 2016/2365 

bizottsági végrehajtási határozatot váltja fel –, továbbá a 609/2014/EU, Euratom 

tanácsi rendelet szerint a saját forrásokra vonatkozó jogosultságok számlakimuta-

tásai mintáinak és a saját forrásokra vonatkozó jogosultságok behajthatatlan ösz-

szegeiről szóló jelentések formanyomtatványának megállapításáról szóló, 2018. 

február 8-i (EU, Euratom) 2018/194 bizottsági végrehajtási határozat, melynek I–

IV. mellékletét 2018. július 20-tól, míg az V. mellékletét 2018. szeptember 1-

jétől kell alkalmazni. 

Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg a tagállam jelentése alapján, hogy a 

vámösszeg vis maior miatt nem volt beszedhető vagy azért került elhalasztásra a 

vámösszeg megállapítása, hogy az ne veszélyeztesse az EU pénzügyi érdekeit érin-

tő bűnügyi nyomozásokat, a tagállam mentesül a fizetési kötelezettség (a vámösz-

szeg EU részére történő rendelkezésre bocsátása) alól. Mentesülésre kerülhet sor 

továbbá abban az esetben is, ha a beszedés más, a tagállamnak fel nem róható ok-

ból nem lehetséges, ennek megítélése azonban – a túlságosan általános megfogal-

mazásból eredően – a Bizottság részéről rendkívül körülményes mérlegelést igé-

nyel.7 Amennyiben a fenti esetek egyike sem állapítható meg, úgy a tagállamnak a 

kérdéses összeget az EU részére rendelkezésre kell bocsátani. Mindezekből látható, 

hogy a vám megállapítására és beszedésére Magyarországnak a saját bevételei és 

legfőképp az EU pénzügyi érdekeinek maradéktalan megóvása érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítania.  

 

 

 

 

 

                                                                 
7  A tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának mód-

szereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről 

szóló, 2014. május 26-i 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet, 13. cikk (1)–(3) be-

kezdés. 
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2. AZ UNIÓS SZABÁLYOZÁS AKTUALITÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VÁM-

ELJÁRÁSOKRA, VALAMINT AZ AZT MEGELŐZŐ MOZZANATOKRA 

2.1. A vámeljárást megelőző mozzanatok 

Mindenekelőtt az áruk vámjogi státusára szükséges kitérni, mely lehet uniós vagy 

nem uniós státusú. 

Az UVK 5. cikkének 23. pontja értelmében uniós árunak tekintendők azok az 

áruk, amelyek a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak: 

a) teljes egészében az Unió vámterületén létrejött vagy előállított áruk, amelyek 

nem tartalmaznak az Unió vámterületének részét nem képező országokból 

vagy területekről behozott árukat; 

b) az Unió vámterületének részét nem képező országokból vagy területekről er-

re a területre beszállított és szabad forgalomba bocsátott áruk; 

c) az Unió vámterületén belül kizárólag a b) pontban említett árukból vagy az 

a) és b) pontban említett árukból előállított vagy termelt áruk; 

d) Azon áruk, mely a fentiek alapján nem tartoznak az uniós áruk körébe vagy 

uniós státusukat elvesztik, nem uniós árunak minősülnek.8 

 

Az uniós vámjogszabály minden olyan országot és területet, amelyre nem terjed ki az 

EU vámterülete, harmadik országként vagy nem uniós területként nevesít. Az EU 

vámterületére beszállított árukat az UVK rendelkezései alapján a belépés helye sze-

rint illetékes vámhatóságnál vám elé kell állítani. 

A vám elé állítás azt jelenti, hogy a vámhatóság értesítésre kerül az áru – vám-

hivatalba vagy egyéb helyre történő – megérkezéséről, amelynek alapján azok 

vámellenőrzés céljából rendelkezésre állnak.9 Fontos, hogy nem vámeljárásról, 

hanem az ügyfél oldalán felmerülő intézkedési kötelezettségről van szó, amelynek 

alapján a vámhatóság információt szerez a behozott áruról. 

A nem uniós áruk a vám elé állítás következményeként – szintén az UVK ren-

delkezései alapján – átmeneti megőrzésbe kerülnek. Az átmeneti megőrzés a nem 

uniós áruk azon helyzete, amikor azokat a vám elé állításuk és a vámeljárás alá 

vonásuk vagy újra kivitelük közötti időszakban vámfelügyelet alatt ideiglenesen 

tárolják.10 Az ügyfélnek a nem uniós árukat 90 napon belül vámeljárás alá kell 

vonnia, vagy újra ki kell vinnie. A fogalomból kitűnik, hogy nem vámeljárásról, 

                                                                 
8  Az UVK 154. cikke alapján az áru uniós státusát abban az esetben veszti el, amennyiben:  

• azokat kiszállítják az Unió vámterületéről, amennyiben a belső árutovábbítás szabályai 

nem alkalmazandók; 

• azokat külső árutovábbítási, tárolási vagy aktív feldolgozási eljárás alá vonják, ameny-

nyiben azt a vámjogszabályok megengedik; 

• azokat a meghatározott célra történő felhasználási eljárás alá vonták, és azt követően 

vagy felajánlották az államnak, vagy megsemmisítették, és hulladék marad hátra; 

• a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó árunyilatkozatot érvénytelenítik az áruk át-

engedését követően. 
9  UVK 5. cikk 33. pont 
10  UVK 5. cikk 17. pont 
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hanem egy köztes intézkedésről van szó, amely a vám elé állítás és a vámeljárás alá 

vonás – vagy ha nem vonja vámeljárás alá, akkor az újra kivitel – között helyezke-

dik el. A vám elé állításkor a nem uniós árukról átmeneti megőrzési árunyilatkoza-

tot kell benyújtani, amelyet az ügyfélnek kell benyújtania, s egyben ez jelzi azt, 

hogy az áruk átmeneti megőrzésben vannak. Az áru ekkor vámfelügyelet mellett 

ideiglenes jelleggel tárolásra kerül addig, amíg az ügyfél nem dönt arról, hogy mi-

lyen vámeljárás alá kívánja vonni az áruját.  

A vámfelügyelet célja a jogbiztonság megteremtése, vagyis olyan vámhatósági 

intézkedés – nem pedig vámeljárás –, melynek révén a vámjogszabályokkal és az 

áruval kapcsolatos rendelkezések betartatása biztosított.11 Az átmeneti megőrzés és 

vámfelügyelet definícióit látva különbségként ki kell emelni, hogy az átmeneti 

megőrzés csak és kizárólag nem uniós áruk esetén értelmezhető. A vámfelügyelet-

nél azonban látni szükséges, hogy kettejük viszonyában ez képezi a nagyobb hal-

mazt, ugyanis vámfelügyelet nem uniós és – nem szükségszerűen – uniós státusú 

áruk esetén is felmerülhet. 

A nem uniós áru addig áll vámfelügyelet alatt, amíg annak vámjogi státusában 

változás következik be, vagy az EU vámterületéről kiszállításra vagy megsemmisí-

tésre kerül, viszont erről – az átmeneti megőrzés jogszabályi rendelkezéseiből érte-

lemszerűen – 90 napon belül kell dönteni. 

Uniós áru esetében a vámfelügyelet addig az időpontig határozható meg, amed-

dig az áruk vámjogi státusának meghatározásához szükséges, tehát itt például azt 

az időtartamot kell érteni, amíg a Görögországból Magyarországra érkező görög 

származású narancsot tartalmazó szállítmány uniós státusa okmánnyal nem nyer 

igazolást. Mihelyt a Magyarország határátkelőjén lévő szállítmány uniós státusa 

okmánnyal alátámasztott módon a pénzügyőr számára igazolást nyer, abban az 

időpontban a vámfelügyelet megszűnik. 

Minden vámeljárás alá vonásra szánt áruról – a vámszabad-területi eljárást ki-

véve – fő szabály szerint vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani.12 A vámáru-

nyilatkozatot benyújthatja az áruk címzettje, illetve az áruk felett rendelkezésre 

jogosult, de a vámeljárás indítványozható képviselet útján is. Az uniós jogszabá-

lyok rendelkezései szerint annak a személynek, aki kapcsolatba kerül a vámható-

sággal, nyilvántartásba kell vetetnie magát. Ezt követően a kapott azonosítószám-

mal (EORI) tudja a vámhatóság azonosítani a személyt az egyes vámigazgatási 

eljárások során. 

A vámáru-nyilatkozat az ügyfél azon szándékát fejezi ki, hogy az árut egy általa 

választott vámeljárás alá kívánja vonni, amely jelezheti továbbá az adott esetre 

alkalmazandó különleges rendelkezést is.13 Ennek értelmében az árunyilatkozat 

kvázi „kérelemnek” tekinthető azon aspektusból, hogy az ügyfél meghatározott 

áruja tekintetében a vámeljárás kezdeményezésére irányuló szándékát testesíti meg. 

Az árunyilatkozat az uniós jogszabályokban foglalt esetek szerint többféle formát 

                                                                 
11  UVK 5. cikk 27. pont 
12  UVK 158. cikk (1) bekezdés 
13  UVK 5. cikk 12. pont 
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ölthet, elsődlegesen azonban az UVK 6. cikkének (1) bekezdése szerint elektroni-

kus úton nyújthatóak be, de lehetőség van a papíralapon történő előterjesztésre, 

továbbá bizonyos esetekben szóban vagy egyéb alakiság formájában is megtehető.  

A fentieket kifejtve az árunyilatkozat egyik formájának – de nem elsődlegesnek 

– tekinthető az írásbeli vámáru-nyilatkozat, melynek formanyomtatványát [az egy-

séges vámokmányt (EV)] az FJA B-01. melléklete tartalmazza. Az EV rovatai 

tartalmazzák a kezdeményezett vámeljárás adatait, többek között a vámeljárás típu-

sát, kódját, valamint az áru megnevezését, mennyiségét, vámtarifaszámát, a feladó 

és címzett adatait, továbbá az érintett vámhivatalok azonosítását is.  

A vámáru-nyilatkozat legfontosabb formája az elektronikus úton előterjesztett 

verzió, mely eljárás szerint az ügyfél lényegében az EV-t elektronikus úton nyújtja 

be a NAV-hoz, tekintettel arra, hogy annak adattartalma megegyezik a papíralapú 

verzióval. A vámáru-nyilatkozatok elektronikus benyújtásának feltétele – ahogy a 

korábbiakban elhangzott – a vámhatóság felé történő előzetes regisztráció.  

Az említett formanyomtatványon kívül írásbeli árunyilatkozatnak minősülnek 

adattartalmukból kiindulva a különböző nemzetközi vámokmányok is, mint pl. a 

TIR- és ATA-okmányok. 

Megjegyzendő, hogy a szóban történő árunyilatkozat-adás is kiemelt szerepet 

játszik a mindennapokban. Ilyen eset forog fenn például, amennyiben az utas nem 

kereskedelmi jellegű forgalom keretében harmadik országból belép az Unió terüle-

tére és a személyes poggyászának tekintetében szóban teszi meg az árunyilatkoza-

tát (pl. nincs bejelentenivaló, elvámolnivaló áru). Látszólag nem történt a korábbi-

akban említett EV adattartalmat lefedő, személyi poggyászára vonatkozó nyilatko-

zat, mégis a jogszabályok értelmében el kell fogadni az árunyilatkozat-adás ezen 

formáját is. Vámjogi szempontból nézve – vagyis a vámjog nyelvére lefordítva – 

az utas ekkor a vámáru-nyilatkozatát az UVK 158. cikk (2) bekezdése alapján az 

elektronikus úttól eltérő módon „nyújtja be”, melynek konkrét megfogalmazása az 

FJA 135. cikkének (1) bekezdés a) pontja szerint úgy alakul, hogy szabad forga-

lomba bocsátásra (mint vámeljárásra) vonatkozó szóbeli vámáru-nyilatkozatot 

terjeszt elő a személyes poggyászában található nem kereskedelmi jellegű áruk 

tekintetében. A poggyászában lévő személyes tárgyak úti holminak minősülnek, 

melyek a Vámmentességi rendelet 41. cikke alapján vámmentesen hozhatóak be, és 

az uniós jogszabályok alapján a személyes poggyászának vámmentesen történő 

szabad forgalomba bocsátása megvalósul úgy, hogy sem az utasnak, sem pedig a 

vámhatóságnak nem kell külön intézkedést tennie. 

Végezetül említést kell tenni az egyéb alakiságok formájában benyújtható vám-

áru-nyilatkozatokról, melynek értelmében vámáru-nyilatkozatnak kell tekinteni 

például a zöld folyosón történő áthaladást vagy a harmadik országokból érkező 

levélküldeményeket is.14 A repülővel történő utazás a XXI. században már nem 

számít kuriózumnak, ezért az utazóközönség az utazás ezen formáját egyre széle-

sebb rétegekben veszi igénybe. Ezen okból kifolyólag ismerősnek tűnhet az a szi-

tuáció, amikor például repülővel a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre 

                                                                 
14  FJA 141. cikk 
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érkező utasok a zöld folyosón haladnak át, ezzel lényegében olyan vámáru-

nyilatkozatnak tekintendő cselekményt tanúsítanak, amellyel jelzik a pénzügyőr 

számára, hogy nincs elvámolnivaló való árujuk, ezért vámmentesen történő szabad 

forgalomba bocsátásra jelentik be az árujukat. A zöld folyosó igénybevétele azon-

ban nem jelenti azt, hogy a vámhatóság munkatársa szúrópróbaszerűen nem ellen-

őrizheti az utasok vámáruit. Egyéb esetben, vagyis amikor elvámolnivaló (vám- 

vagy engedélyköteles) áru van az utasnál, a piros folyosót kell igénybe vennie, 

amelynek következményeként írásbeli vám-árunyilatkozatot kell adnia. 

A másik, árunyilatkozat-adási érdekességnek a levélküldemények nevezhetőek, 

ugyanis pl. az USA-ban, mint harmadik országban feladott levélküldemények az 

EU vámterületére történő érkezésükkor automatikusan szabad forgalomba bocsá-

tásra bejelentettnek minősülnek. 

A benyújtott vámáru-nyilatkozatot – amennyiben annak adattartalma fedi a va-

lóságot – a vámhatóságnak el kell fogadnia, azonban jogszabálynál fogva lehetőség 

van az árunyilatkozat módosítására és érvénytelenítésére is. 15 

 

2.2. A vámeljárások 

Az előzőek szerint benyújtott árunyilatkozat alapján számos vámeljárás kezdemé-

nyezhető. 16 

Az UVK 2016. május 1-jétől történő alkalmazásától három vámeljárás külön-

böztethető meg: 

● szabad forgalomba bocsátás, 

● kivitel, 

● különleges eljárások. 

 

A különleges eljárásoknak további altípusai vannak, melyek nevesítve az alábbiak: 

● árutovábbítás (ezen belül külső és belső árutovábbítás), 

● tárolás (mely magában foglalja a vámraktározást és a vámszabad területeket), 

● különleges felhasználás (ideiglenes behozatal, meghatározott célra történő 

felhasználás), 

●  feldolgozás (aktív és passzív feldolgozás).  

 

2.2.1. Szabad forgalomba bocsátás 

Annak érdekében, hogy a nem uniós áruk az EU-n belüli kereskedelmi vagy ma-

gáncélra felhasználhatóvá váljanak, a vámhatóságnál szabad forgalomba bocsá-

tást17 kell kezdeményezni. Ezen vámeljárás révén az eddig nem uniós áru uniós 

státust nyer el.  

A vámeljárás során megtörténik az esetlegesen fizetendő vám, illetve bizonyos 

feltételek teljesülése esetén az egyéb terhek (áfa, jövedéki adó) beszedése is, to-

                                                                 
15  UVK 173–174. cikk 
16  UVK 5. cikk 16. pont és 210. cikk 
17  UVK 201. cikk 
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vábbá a kereskedelempolitikai intézkedések, tilalmak és korlátozások alkalmazása, 

valamint az áru behozatalával kapcsolatos egyéb vámalakiságok elvégzése is.  

Az egyéb terhek megfizetése tekintetében meg kell jegyezni, hogy az EU-ban kizá-

rólag vámunióról beszélhetünk, adóunióról nem, vagyis az adott termék adóügyi 

szempontból csak bizonyos feltételek teljesülése esetén „mozoghat” szabadon a 

tagállamok között. Ennek ékes példája az, amikor a terméket vámjogi szempontból 

Magyarországon bocsátják szabad forgalomba, azonban azt nem belföldön használ-

ják fel, hanem továbbértékesítik más tagállamba, ekkor az adóalany adófizetési 

kötelezettsége első körben felfüggesztésre kerül, majd bizonyos konjunktív feltéte-

lek teljesülése esetén mentesítik a belföldi adófizetési kötelezettség alól, melyet a 

vámszakmában „42-es eljárások” elnevezéssel illetnek.18 

 

2.2.2. Kivitel 

A kivitel19 értelmében uniós státusú áru kerül az EU területéről kiszállításra. Ennek 

során a vámhatóságok bizonyos esetekben – de itt sem szükségszerűen – kiviteli 

vám beszedésével élhetnek (pl. az uniós piac védelme érdekében), a behozatali 

vám visszafizetéséről vagy elengedéséről rendelkezhetnek, export-visszatérítéseket 

fizethetnek ki, vagy az egyéb terhek szerinti alakiságokat is elvégezhetik. 

 

2.2.3. Árutovábbítás20 

Elöljáróban szükséges ismertetni, hogy egy technikai jellegű vámeljárásról van szó 

arra tekintettel, hogy a minél hatékonyabb és gyorsabb árumozgást kívánja elősegí-

teni az áru vámjogi státusának változatlanul hagyása mellett.  

Egyik fajtája, a külső árutovábbítás lehetőséget ad arra, hogy a nem uniós áruk 

az EU vámterületén belül egy adott pontról a másikra elszállításra kerülhessenek 

anélkül, hogy behozatali vám, egyéb terhek vagy kereskedelempolitikai intézkedé-

sek vonatkoznának rájuk. Példaként említhető, hogy az Ukrajnából Magyarország-

ra Záhony határátkelőn keresztül érkezik cementszállítmány, azonban azt építke-

zéshez egy cég – rendeltetési helyként – Budapesten vagy éppen Németországban 

kívánja felhasználni, de előfordulhat az is, hogy az EU területén való átszállítással 

(tranzit) egy másik, harmadik ország (pl. Svájc) lesz a végleges felhasználási hely. 

Ahhoz, hogy Magyarországon vagy Németországban (vagyis az EU-ban) fel tudják 

használni a cementet, a terméket szabad forgalomba kell bocsátani. Ez megtörtén-

het a vámhatáron (Záhonyban), de a gyakorlat a határátkelőhely forgalmának meg-

könnyítése érdekében inkább a rendeltetési helyen történő szabad forgalomba bo-

csátást részesíti előnyben. Ekkor jön szóba a külső árutovábbítás, így a Záhonyban 

belépésre jelentkező szállítmányt nem bocsátják szabad forgalomba, hanem áruto-

vábbítási vámeljárás alá vonják, így a nem uniós szállítmány legálisan mozoghat a 

rendeltetési helyig (pl. Budapestig/Németországig). A szállítás ideje alatt nem kell 

                                                                 
18  Áfa tv. 95. § a)–e) 
19  UVK 267. cikk 
20  UVK 226–236. cikk 
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vámot, egyéb terhet fizetni, illetve kereskedelempolitikai intézkedést alkalmazni.  

A szállítmány rendeltetési helyre történő megérkezését követően a külső árutováb-

bítási eljárás lezárul, majd szabad forgalomba bocsátást kell kezdeményezni.  

A tranzit szállítmányok esetén az EU egyik vámhatárától a másik vámhatáráig 

mozog az áru, majd ennek elhagyását követően a másik, harmadik országba (Svájc) 

belépve annak vámjogszabályai szerint történik további rendelkezés az áru vámjogi 

státusának rendezése érdekében.  

Az árutovábbítás másik fajtája a belső árutovábbítás, melynek értelmében uniós 

áruk szállítása történik meg az EU vámterületének egyik pontjáról a másikra úgy, 

hogy e két pont között a szállítmány nem uniós országon/területen keresztül halad 

át. Itt is technikai (logisztikai) értelemben beszélhetünk vámeljárásról, hiszen mi-

közben az EU egyik pontjából (Görögországból) elindul az uniós státusú szállít-

mány (görög narancs) egy harmadik országon (Szerbián) keresztül az Unió másik 

pontjába (Magyarországra), nem történik változás az áru uniós státusában, így az 

EU-ba (Magyarországra) visszaérkezve nem kell külön vámeljárás alá vonni és ott 

szabadon felhasználható. 

Ezen vámeljárás, még ha technikai jellegű is, kiemelt relevanciával bír, hiszen e 

nélkül minden uniós-nem uniós viszonylatban történő határátlépéskor külön-külön 

vámeljárást kellene lefolytatni, és ezen vámeljárások lezárása nélkül a szállítmányt 

nem lehetne továbbengedni, mely az áruforgalom számottevő mértékű akadályoz-

tatását idézné elő. 

 

2.2.4. Tárolás 

Ezen vámeljárásról21 általában elmondható, hogy uniós és nem uniós áruk is lehetnek 

az eljárás tárgyai. Az UVK 238. cikke alapján a tárolás időtartamára nincs felső határ 

meghatározva, tehát az áru elvileg bármeddig tárolható vámraktárban vagy vámsza-

bad területen, viszont a vámhatóságok kivételesen határidőt szabhatnak meg az eljá-

rás lezárására. A nem uniós áruk esetén a tárolás során nem kell importvámot, egyéb 

terhet fizetni és kereskedelempolitikai intézkedést alkalmazni. Uniós áruk is – me-

lyek korábban nem uniós áruk voltak – vonhatóak vámraktározási vagy vámszabad 

területi eljárás alá annak érdekében, hogy a behozatali vám visszafizetéséből vagy 

elengedéséből részesülhessenek, vagy a különleges tárgykörök szerinti uniós jogsza-

bályok szerint is tárolás alá vonhatóak. A tárolást is jellemzően egy másik vámeljárás 

(pl. szabad forgalomba bocsátás, aktív feldolgozás) követi. 

A vámraktározásra vonatkozó részletszabályok maradéktalan ismertetése nélkül 

elmondható, hogy az áruk vámraktározására szolgáló raktározási létesítmények üze-

meltetése – kivéve, ha a raktározási létesítmény üzemeltetője maga a vámhatóság – 

engedélyköteles tevékenység, melyet a vámhatóság engedélyez.22 Megkülönböztethe-

tünk köz- és magánvámraktárakat, melyek közötti különbség, hogy előbbiben bármely 

személy, utóbbiban pedig csak a vámraktár engedélyese raktározhatja az áruját. 

                                                                 
21  UVK 237–249. cikk 
22  UVK 211. cikk 
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A vámraktárakat áruk vámraktározására használhatja bármely személy (köz-

vámraktár) vagy a vámraktározás engedélyese (magánvámraktár). A közvámraktá-

ron belül megkülönböztethetünk I. típusú raktárt, melyben a vámraktározáshoz 

kapcsolódó, az UVK 242. cikke szerinti kötelezettségek a vámraktár engedélyesére 

és a vámeljárás jogosultjára23 hárulnak. II. típusú közvámraktárban a vámraktáro-

záshoz kapcsolódó kötelezettségek kizárólag a vámeljárás jogosultját terhelik. 

Gyakorlati aspektusból megvizsgálva elmondható, hogy a vámraktározás a gaz-

dálkodók érdekeit kiemelt figyelemmel tartja szem előtt, hiszen adódhat olyan hely-

zet, amikor egy építkezéssel foglalkozó cég adott időszakban (pl. egy napig) ked-

vezményesen tud vásárolni nagy tételben Ukrajnából cementet, sódert, viszont nincs 

építkezési szezon vagy arra már nincs elég pénze, hogy megfizesse a belföldi fel-

használás érdekében – vagyis szabad forgalomba bocsátással járó – kötelezően fize-

tendő vámot és áfa-t. Ekkor kerül előtérbe a vámraktározás, melynek révén az árut 

addig tudja vámraktárban tárolni, ameddig nem kerül számára kedvező helyzetbe. 

A vámszabad területekről és magáról az eljárásról annyit érdemes röviden el-

mondani, hogy a tagállamok jogosultak ezen területeket kijelölni, melynek körül-

határoltnak kell lennie és kijelölés esetén tagállami értesítési kötelezettség áll fenn 

a Bizottság felé. Ezek a területek az EU vámterületét képezik, mégis úgy kell tekin-

teni, mintha az EU-n belül egy nem uniós terület lenne, amelyet az UVK 249. cik-

ke úgy támaszt alá, hogy amennyiben ilyen területről az EU vámterületének egy 

másik részére szállítják ki vagy vámeljárás alá vonják, azt nem uniós árunak kell 

tekinteni, kivéve ha uniós vámjogi státusát bizonyítják. Kiemelendő továbbá, hogy 

a vámszabad területi eljárások azért nem tekinthetőek nemzeti szinten kiemelt fon-

tosságú vámeljárásnak, mivel a jelenlegi állás szerint Magyarországon nincs vám-

szabad terület. 

 

2.2.5. Különleges felhasználás 

A különleges felhasználás24 egyik típusa az ideiglenes behozatal25, mely során a 

vámhatóság által kiadott engedély alapján lehetővé válik az újra kivitelre szánt nem 

uniós áruk különleges felhasználása az EU vámterületén behozatali vám alóli teljes 

vagy részleges mentesség (3%) mellett, valamint egyéb terhek és kereskedelempo-

litikai intézkedések alkalmazása nélkül. Ennek azonban azok a konjunktív fel-

tételei, hogy: 

● az árukon nem kívánnak semmiféle változást végrehajtani (kivéve a haszná-

latból eredő szokásos értékcsökkenést); 

                                                                 
23  UVK 5. cikk, 35. pont:  

a) az a személy, aki a vámáru-nyilatkozatot benyújtja, vagy akinek az érdekében a szó-

ban forgó árunyilatkozatot benyújtják; vagy 

b) az a személy, akire az előbb említett személy jogai és kötelezettségei valamely vám-

eljárás tekintetében átszálltak. 
24  UVK 250–254. cikk 
25  UVK 250–252. cikk 
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●  az áruazonosíthatóság biztosítható legyen (kivéve, ha ennek hiánya nem te-

remt alapot az eljárással való visszaélésre); 

● a vámeljárás jogosultja az EU vámterületén kívül letelepedett kivéve, ha er-

ről másképp rendelkeznek (tehát pl. az FJA 207. cikke szerint a 208–211. és 

a 213. cikkben meghatározott áruk esetében a behozatali vámmentesség ak-

kor is biztosítható, ha a kérelmező és a vámeljárás jogosulja az Unió vámte-

rületén letelepedett);  

● az uniós vámjogszabályokban meghatározott teljes vagy részleges vámmen-

tességre vonatkozó követelmények teljesülnek (melynek keretében az ideig-

lenesen behozható áruk köre [pl. nem uniós lakóhelyű utasok által behozott 

személyes használati tárgyak és sportcélú áruk, nyilvános rendezvényeken 

kiállítani kívánt áruk, szállítóeszközök ideiglenes használata, orvosi, sebé-

szeti és laboratóriumi felszerelés, állatok, szakmai felszerelés] és az azokra 

vonatkozó feltételek kerülnek nevesítésre az FJA 208–236. cikkeiben). 

 

Az FJA 204. cikke szerint azonban megengedett a javítás és a karbantartás, bele-

értve a nagyjavítást és a beállításokat, valamint az áru állagának megőrzését és a 

használatára vonatkozó műszaki előírásoknak való megfelelés biztosítását célzó 

intézkedéseket is. 

Az ideiglenes behozatal időtartamát tekintve viszonylag tág és rugalmas szabá-

lyozást kapott, ugyanis maximum 24 hónapig, de kivételes esetben vámhatósági 

engedély alapján akár 10 évig is állhat ezen eljárás alatt, azonban valamilyen előre 

nem látható esemény bekövetkezésekor ez az időtartam is túlléphető. 

Az ideiglenes behozatal tipikus példájaként említhető például, amikor a kínai 

fúvószenekar Magyarországon hangversenyen vesz részt, amelynek alkalmával a 

hangszereik, valamint a személyes használati tárgyaik ezen vámeljárás keretében 

kerülnek kezelésre. További esetként említhető, amikor a Budapesten tartandó 

esküvői kiállításon egy ukrajnai cég a saját termékeit, menyasszonyi ruháit kívánja 

kiállítani vagy az amerikai vándorcirkusz állatállománya és berendezései Magyar-

országon tartandó cirkuszi előadás miatt ideiglenes behozatal keretében kerülnek 

vámkezelésre. 

A meghatározott célú felhasználásról26 mint a különleges felhasználás másik tí-

pusáról a jogszabályok szűkszavúan rendelkeznek, amelynek értelmében az ilyen 

eljárásban különleges felhasználásukra figyelemmel az áruk szabad forgalomba 

bocsáthatók nulla vagy csökkentett vámtétel mellett természetesen a vámhatóság 

által kiadott engedély alapján. Ezen eljárás a következő esetekben ér véget: 

● amikor a nulla vagy csökkentett vámtétel alkalmazásához kapcsolódó, meg-

határozott célra történő felhasználás megvalósult; 

● ha az árut kiszállították az Unió vámterületéről, megsemmisítették vagy az 

államnak felajánlották; 

● ha az árut a meghatározott céltól eltérően használták fel és az eltérő használat 

következményeként keletkezett behozatali vámtartozás megfizetésre került.  

                                                                 
26  UVK 254. cikk 
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Fontos, hogy az ilyen feldolgozás vagy megmunkálás során keletkezett hulladék és 

maradék, valamint a természetes súlyveszteségnek tulajdonítható veszteség az elő-

írt meghatározott célú felhasználásra bocsátott árunak tekintendő. 

Amennyiben azonban ezen eljárás alá vont áruk nem feldolgozásra, hanem 

megsemmisítésre kerülnek, automatikusan vámraktározási eljárás alá vontnak te-

kintendőek. 

 

2.2.6. Feldolgozás 

A feldolgozásnak27 két típusát lehet megkülönböztetni, nevezetesen az aktív és 

passzív feldolgozást. Mindkét eljárás a vámhatóság engedélyéhez kötött.28 Az en-

gedély maximum 5, érzékeny áruk esetén 3 évig érvényes.29 

Az aktív feldolgozás30 által lehetővé válik, hogy nem uniós árukat az EU vámte-

rületén egy vagy több feldolgozási műveletnek vessék alá anélkül, hogy az árukra 

behozatali vám, egyéb terhek vagy kereskedelempolitikai intézkedések vonatkoz-

nának. Feldolgozási műveletnek31 minősül az áru megmunkálása (összeállítás, 

összeszerelés, más áruhoz történő hozzáillesztés), feldolgozása, megsemmisítése, 

javítása (helyreállítás és beállítás is), gyártási segédanyagok felhasználása, mely-

nek során általában más vámtarifaszámú termék keletkezik. A gyártási segédanya-

gok nem találhatóak meg a végtermékben, ugyanis teljesen vagy részben elhaszná-

lódnak, de elősegítik a termék előállítását. 

Az aktív feldolgozási eljárás – a javítás, megsemmisítés, gyártási segédanyag 

felhasználása kivételével – kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az eljárás 

alá vont áruk a feldolgozott termékekben beazonosíthatók, tehát pl. az Ukrajnából 

származó szövetből állítanak elő zakót. 

Az eljárás lezárásának határidejét a fennálló körülmények (pl. feldolgozási mű-

velet jellege) figyelembevételével a vámhatóságok határozzák meg. Az eljárás 

lezárásaként a nem uniós árukkal el kell számolni, melynek egyik esete, hogy az 

árut visszaszállítják a harmadik országba (újrakivitel) vagy más vámeljárás alá 

vonják, mint pl. szabad forgalomba bocsátják, ezzel az EU-ban kerül véglegesen 

felhasználásra. Újdonság az utóbbi esetben, hogy amennyiben a feldolgozott ter-

mékre vonatkozó behozatali vám 0%, akkor nem kell vámáru-nyilatkozatot nyújta-

ni, viszont az egyéb teherre fizetési kötelezettség továbbra is fennáll, ezért erről a 

Vámtv. 185. §-a alapján adónyilatkozatot kell benyújtani. Az elszámolással kap-

csolatban kell továbbá megemlíteni a vámhatóság által megállapított elszámolási 

kulcsot, ami egy adott mennyiségű feldolgozási eljárás alá vont áru feldolgozásából 

előállított feldolgozott termékek mennyisége vagy százaléka. 32  

                                                                 
27  UVK 255–262. cikk 
28  UVK 211. cikk 
29  FJA 173. cikk 
30  UVK 256–258. cikk 
31  UVK 5. cikk, 37. pont 
32  UVK 5. cikk, 38. pont 
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Mindezek ismeretében tipikus példaként hozható fel az, amikor egy szerb válla-

lat szövetkabát elkészítéséhez szükséges nem uniós alapanyagokat (cérna, cipzár, 

bélés, szövet stb.) szállít Magyarország (EU) területére, majd a belföldön bérmun-

ka szerződés keretében előállított végtermék visszaszállításra (újrakivitelre) kerül 

Szerbiába. A behozott alapanyag felhasználásának elszámolására az elszámolási 

kulcs szolgál, melynek során megállapításra kerül például, hogy egy M-es méretű 

kabáthoz milyen mennyiségben szükségesek az alapanyagok. 

A passzív feldolgozás lényegét tekintve az aktív feldolgozás ellentéte, mivel 

uniós áruk kerülnek ideiglenesen kivitelre az EU vámterületéről annak érdekében, 

hogy azokat feldolgozási műveleteknek vessék alá. Az ezekből az árukból eredő 

feldolgozott termékek szabad forgalomba bocsáthatók a behozatali vám alóli teljes 

vagy részleges mentesség mellett az engedélyes vagy az Unió vámterületén letele-

pedett bármely egyéb személy kérelmére, feltéve hogy e személy megszerezte az 

engedélyes hozzájárulását, és az engedélyezés feltételei teljesülnek.33 Tekintettel 

arra, hogy az ideiglenes kivitel, mint önálló vámeljárás nem létezik, ezért a jogsza-

bályi értelmezés okán végleges kivitelre kell gondolnunk, melyet az támaszt alá, 

hogy a visszaszállított készárut szabad forgalomba kell bocsátani. Itt is a vámható-

ságok határozzák meg azt, hogy mennyi időtartamon belül kell a kivitt terméket 

újra behozni. Itt a jogszabály egyértelműen meghatározza, hogy az eljárás akként 

zárul le, amikor a terméket szabad forgalomba bocsátották és természetesen az 

alapanyag végtermékben történő azonosíthatósága is fontos követelmény. 

 

3. A NEMZETI SZABÁLYOZÁS AKTUALITÁSAI 

3.1. Előzmények 

Mint már a korábbiakban említésre került, 2018. január 1-jén hatályba lépett az új 

nemzeti Vámtv., amelynek megalkotási előzményeire való kitérés esszenciális 

jellegű a könnyebb érthetőség érdekében. 

Korábbi vámtörvényünk eljárásjogi szabályainak nagy részét a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(Ket.) – és persze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – tette ki, ame-

lyet azonban a helyébe lépő, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (Ákr.) 2018. január 1-jétől hatályon kívül helyezett. Az Ákr. 8. § 

(1) bekezdés c) pontja viszont úgy rendelkezett, hogy e törvény hatálya az adó- és 

vámigazgatási eljárásokra nem terjed ki, vagyis a Ket. hatályon kívül helyezésével 

és a vámigazgatási eljárást „kivett eljárásként” nevesítő Ákr. hatálybalépésével a 

vámigazgatási eljárások eljárási szabályok nélkül maradtak volna. Ennek megoldá-

sa érdekében kétféle út volt járható: eljárásjogi szabályok alkotása teljesen különál-

ló, új jogszabályban vagy pedig a közigazgatási törvényi szabályok vámtörvénybe 

való implementálása. Az első megoldással csak a jogszabályi labirintusban történő 

eligazodás vált volna még nehezebbé, ezért a választás a második megoldásra esett, 

amellyel a jogszabály-tervezetben és az indokolásban sokszor emlegetett „kétszin-

                                                                 
33  UVK 259. cikk 
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tű” szabályozás reális közelségbe kerülhetett. Mindez azonban nem a régi Vámtv.-

be való implementálással, hanem az új Vámtv. megalkotásával valósult meg, 

amelynek valószínűsíthető indoka az volt, hogy az eljárásjogi szabályok nemcsak 

egy új rész a Vámtv.-ben, hanem annak különböző részeibe kerültek beépítésre. 

Tekintettel arra, hogy a régi Vámtv. mögöttes szabályaként nemcsak a Ket. funkci-

onált, ezért a vámigazgatási eljárás szabályainak megalkotásakor további nemzeti 

jogszabályok rendelkezéseit (pl. Art., Air., Avt.) is figyelembe kellett venni, mely 

ugyancsak indokul szolgált új jogszabály megalkotására, pontosabban a régi 

Vámtv. átdolgozására.  

Ugyanakkor a részletekre való kitérés nélkül itt szükséges megjegyeznünk saj-

nos, hogy a Vámtv. újragondolása csak részben eredményezte a kétszintű szabá-

lyozás megvalósítását, mivel találhatunk olyan jogintézményt (vámtanácsadó, 

vámügynök) a Vámtv.-ben, melyet nem sikerült elválasztani a Ket./Ákr. rendelke-

zéseitől. Ha szigorúan vesszük a fenti sémát, akkor a kétszintű szabályozás már 

abban a tekintetben sem valósult meg, hogy a jogalkotó célja csak és kizárólag az 

Ákr.-től való függetlenítésre terjedt ki, a többi részletszabályt tartalmazó jogsza-

bályra nem. Ezért fordulhatott elő, hogy a vámigazgatási bírság mérséklésére, el-

engedésére, illetve a fizetési halasztásra, részletfizetésre irányuló kérelem alapján 

folytatott eljárásokra az Art.,34 míg a vám és egyéb terhek, a hitelkamat, a késedel-

mi kamat, illetve a vámigazgatási és eljárási bírság meg nem fizetése esetén foga-

natosított végrehajtásra35 az Avt. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A következő részekben kizárólag a Vámtv. jelentősebb újításai kerülnek bemu-

tatásra, amelyeket esetenként az odavágó uniós szabályozás rendelkezéseivel egé-

szítünk ki. 

 

3.2. Általános rendelkezések 

Az új Vámtv. – akárcsak a régi Vámtv. – az alábbiak szerint került tagolásra: 

● Első rész: Általános rendelkezések 

● Második rész: Az Európai Unió vámjogának végrehajtása 

● Harmadik rész: Az EMGA finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek vizs-

gálata 

● Negyedik rész: Vámtanácsadó és vámügynök 

● Ötödik rész: Záró rendelkezések 

 

3.2.1. A törvény hatálya, értelmező rendelkezései és eljárási alapelvei 

A fentiekből látható, hogy a részekre való tagolásban nem történt változás, ugyan-

akkor az egyes részeket vizsgálva több helyen is módosítás tapasztalható. Ilyen 

rész a törvény általános része36, mivel a hatályon és az értelmező rendelkezéseken 

                                                                 
34  Vámtv. 87. § (5) 
35  Vámtv. 166. § (2) bekezdés 
36  Vámtv. 1–7. § 
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túlmenően újításként eljárási alapelvek, általános eljárásjogi rendelkezések és az 

egyes vámhatósági intézkedések különös szabályai kerültek beépítésre. 

Az I. fejezet 1. pontja szerinti törvény hatálya letisztult képet kapott azáltal, 

hogy itt már csak szinte a személyi, területi és tárgyi hatályt hagyta meg a jogalko-

tó, valamint hangsúlyosabb szerepet kapott a Vámtv. és a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) közötti viszony tisztázása azáltal, hogy rögzíti a 

kieső ügyfél helyébe a Ptk. szabályai szerinti jogutód jogviszonyba lépését. Érte-

lemszerűen innen kerültek eltávolításra a Ket. alkalmazását lehetővé tevő jogszabá-

lyi helyek is. Nem új szabály, de fontos hangsúlyozni, hogy az egyéb terhekre a 

vámra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, ha azok kiszabását, illetve be-

szedését jogszabály a vámhatóság hatáskörébe utalja.37  

Az értelmező rendelkezéseknél38 az átláthatóságot szolgálja, hogy a jogalkotó 

ügyfélnek minősítette a vámjogi képviselőt is, valamint egy új fogalomként megha-

tározta a vámigazgatási ügy fogalmát is. Ennek meghatározása az eljárási szabá-

lyok miatt vált szükségessé, amelynek értelmében a döntés meghozatalára irányuló 

vámhatósági intézkedés, a vámellenőrzés, a jogsértés megállapítása, valamint tény, 

adat, állapot igazolása vagy nyilvántartás vezetése, illetve mindezeket érintő döntés 

érvényesítése sorolható ide. 

Újítás az eljárási alapelvek köre, amelyek közel 100%-ban megegyeznek az 

Ákr. alapelveivel, vagyis helyett kapott a jogszerűség, officialitás, ügyfélre és 

egyéb résztvevőre, valamint a (vám)hatóságra vonatkozó alapelvek, melyek főképp 

az ügyfélközpontúságot, költséghatékonyságot és gyorsaságot hangsúlyozzák. Ezt 

támasztja alá az, hogy a vámhatóságnak az ügyfél és egyéb résztvevő jóhiszeműsé-

gét vélelmezni kell, továbbá a lehető leggyorsabban és költségtakarékosan kell az 

ügyeket intézni, ugyanakkor ezt az ügyfélnek is elő kell segítenie az eljárás minden 

szakaszában fennálló együttműködéssel. 

 

3.2.2. Általános eljárásjogi rendelkezések 

Az általános eljárásjogi rendelkezések39 is újdonságnak számítanak a törvényben, 

hiszen itt kerül nevesítésre: 

● a vámhatóság eljárási kötelezettsége; 

● a joghatóság, hatáskör, illetékesség kérdésköre, továbbá a hatásköri és illeté-

kességi vita; 

● az adatkezelés és zárt adatkezelés; 

● a nyelvhasználat; 

● az iratbetekintés és 

● a kapcsolattartás általános szabályai.  

 

                                                                 
37  Vámtv. 1. § (6) bekezdés 
38  Vámtv. 2. § 
39  Vámtv. 8–16. § 
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Az eljárási kötelezettség értelmében a vámhatóság a hatáskörébe tartozó ügyekben, 

az illetékességi területén köteles eljárni és amennyiben ezt elmulasztja, a felettes 

szerve vagy – ha az sem intézkedik – a közigazgatási bíróság utasíthatja annak 

pótlására. 

A vámhatóságnak kötelessége, hogy hivatalból vizsgálja a joghatóságát, hatás-

körét és illetékességét. Amennyiben bármelyik hiánya megállapítható, 8 napon 

belül áttételi kötelezettsége keletkezik. Ki kell emelni azonban, hogy amennyiben 

más tagállam vámhatóságának kell befogadnia a kérelmet, akkor a magyar vámha-

tóság ezen tényről értesíti az ügyfelet, viszont külön döntést erről (végzést vagy 

határozatot) nem kell hoznia. A kérelem befogadásáról a későbbiekben esik szó. 

Hatásköri, illetékességi vita esetén elsődleges az, hogy melyik szervnél indult 

meg először az eljárás, ugyanis ez a hatóság jogosult az eljárás lefolytatására. Több 

szerv érintettsége esetén – ha a fenti mód alapján nem lehet meghatározni – három 

munkanapon belül egyeztetést kell kezdeményezni. Ennek sikertelensége esetén 

illetékességi vita tekintetében 15 napon belül a felettes szerv dönt, míg hatásköri 

összeütközésnél pedig a bíróság. 

Az adatkezelés tekintetében vélelmezni kell a kérelmező hozzájárulását a sze-

mélyes adatainak kezeléséhez. Ezen adatok, valamint a vámtitoknak minősülő ada-

tok is védelem alatt állnak és ezeket csak az arra illetékes személyek ismerhetik 

meg. Az ügyfél, az eljárás egyéb résztvevője és a szakértő kérelmezheti a szemé-

lyes adatainak és lakcímének zártan kezelését. 

A nyelvhasználat ide vonatkozó rendelkezései értelmében az eljárást magyar 

nyelven kell lefolytatni, azonban ennek nem tudása miatt senkit nem érhet hátrány. 

Ennek okán biztosítani kell a magyartól eltérő nyelvhasználat feltételeit is, amely-

nek költségei elsődlegesen a vámhatóságot terhelik. 

A kizárásról is általánosságban el lehet mondani, hogy a Ket./Ákr.-beli jogin-

tézmény került átvételre, amelynek alapja az ügy elfogulatlan intézése. A kizárási 

okok (ügy tárgyilagos megítélése, jogot/jogos érdeket közvetlenül érintő ügy, ko-

rábbi eljárásokban való érintettség, szerv kizárása) szinte szóról szóra a fenti köz-

igazgatási törvények mintáit követték, ennek okán részletes elemzésükre nem kerül 

sor. A kiadmányozásra jogosult vezető dönt az ügyintéző vagy ügyfél által bejelen-

tett kizárásról, szükség esetén az eljárási cselekmény megismétléséről is. Ameny-

nyiben nyilvánvalóan alaptalanul vagy ismételten alaptalan bejelentést tesz az ügy-

fél, eljárási bírsággal sújtható, mely a vámhatóság számára pusztán csak egy lehe-

tőség, nem pedig kötelezettség. 

A kapcsolattartás általános szabályai rendkívül fontos rendelkezések a vámha-

tóság és az ügyfelek számára is, mivel ez határozza meg, hogy alapesetben az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti elektronikus kapcso-

lattartás az elsődleges út, viszont a törvény az elektronikus út alóli kivételként hi-

vatkozik az UVK, a Vámtv., valamint egyéb uniós vámjogszabályok rendelkezései-

re. Amennyiben ezen – vagy az Eüsztv. szerinti – kivételek értelmében nem bizto-

sítható vagy kizárt az elektronikus út, vagy engedélyezett az egyéb úton való (pa-
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píralapú) kapcsolattartás, akkor a szokásos úton (papíralapon) kell az eljárást le-

folytatni. 

Az iratbetekintés vámjogi mintájául is – hasonlóan az előző pontokhoz – a Ket. 

és Ákr. rendelkezései nyújtottak alapokat. Meghatározásra került az iratbetekintés-

re jogosultak köre (ügyfél, tanú, szemletárgy birtokosa, harmadik személy) és az 

esetükben felmerülő feltételek, követelmények, valamint az iratbetekintés kizártsá-

gának esetei is. Fontos, hogy az ügyfél kérelmezheti a vámhatóságtól az iratbete-

kintési jog korlátozását üzleti vagy más méltányolható magánérdekre hivatkozva. 

A jog engedélyezéséről határozat, az elutasításról és korlátozásról végzés születik, 

melyek ellen jogorvoslatnak van helye. 

Az iratbetekintés tartalma szerint lehet tényleges betekintés, valamint másolat- 

vagy kivonatkészítés is. 

 

3.2.3. Egyes vámhatósági intézkedések 

Az egyes vámhatósági intézkedések40 között a biztosítási intézkedés, a lefoglalás és 

az elkobzás került elhelyezésre.  

A biztosítási intézkedés rendelkezései szinte egy az egyben az Ákr.-ből kerültek 

átemelésre, mely meglehetősen szűkszavúan fogalmaz az adóigazgatási eljárásban 

igencsak gyakran alkalmazott jogintézményről. Ennek értelmében, ha a kötelezett-

ség későbbi teljesítése veszélyben van, az arra okot adó körülmény felmerülésétől 

számított öt napon belül pénzkövetelés biztosítását vagy lefoglalást is elrendelhet a 

NAV, valamint ideiglenes biztosítási intézkedést is lehet foganatosítani három 

napon belül. Fontos, hogy az ideiglenes biztosítási intézkedés külön aktus nélkül 

hatályát veszti az eljárás befejezésekor, ellenben a biztosítási intézkedéssel, amikor 

is a feltétel bekövetkeztekor hatósági intézkedés szükséges a visszavonás iránt. 

A lefoglalásnál az általános szabályok kerültek lefektetésre, ennél fogva továb-

bi speciális szabályok találhatóak a vámigazgatási bírság tekintetében alkalmazan-

dó gyorsított eljárás passzusánál.41 Mindenekelőtt ki kell emelni, hogy ezen rendel-

kezések akkor alkalmazandók, amikor az áru nem áll vámfelügyelet alatt, tehát 

például egy helyszíni szemle vagy egy korábbiakban megadott engedély feltételei-

nek ellenőrzésekor kell a lefoglalás általános rendelkezéseit alkalmazni. A vámfel-

ügyelet is egy – az UVK-ban rögzített – vámhatósági intézkedésnek tekintendő, 

vagyis vámfelügyelet alatt álló áruk tekintetében ezen szabályokat kell alkalmazni. 

A törvény megadja a lefoglalás definícióját is, melynek értelmében a birtokos a 

rendelkezési jogát annak elvonása miatt nem tudja gyakorolni. A jogalkotó a foga-

natosítás lehetőségét minden egyes esetben a történeti tényállás teljességéhez köti, 

vagyis ha annak megállapítása nem biztosítható a lefoglalás nélkül, akkor a vámha-

tóságnak joga van a dolgot lefoglalni. 

Ennek tekintetében együttműködési kötelezettség terheli a lefoglalás elszenve-

dőjét, és amennyiben nem működik közre, eljárási bírsággal sújtható. Nagyon fon-

                                                                 
40  Vámtv. 17–22. § 
41  Vámtv. 89–90. § 
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tos, hogy a lefoglalás foganatosítására a szemle szabályait42 kell alkalmazni, mely 

immáron a Vámtv.-ben került nevesítésre.  

Úgy gondoljuk, hogy a jogalkotó nem volt kellően körültekintő a gyakorlatban 

felmerülő sajátosságokra ezen jogszabályi hely megalkotásakor, hiszen a szemlére 

történő általános utalással nehezebb eligazodni a sorok között, mintha a lefoglalásnál 

fejtette volna ki konkrétan a további részletszabályokat, vagy a szemlére történő 

utalás – pl. jogszabályi hely és bekezdés megjelölésével – konkrétabb formát öltött 

volna. Ha együtt olvassuk a lefoglalás és a szemle ide vonatkozó rendelkezéseit, 

láthatjuk, hogy a lefoglalásról általánosan értesíteni kell az ügyfelet öt nappal a cse-

lekmény előtt. Természetesen az értesítés alól van kivétel, mely szerint, ha az előze-

tes értesítés a lefoglalás eredményességét veszélyeztetné, akkor a lefoglalás megkez-

désekor szóban kell értesíteni az ügyfelet. A vámhatóságnak lehetősége van, hogy a 

lefoglaláskor vagy később adja át az arról készült jegyzőkönyvet. A lefoglalás a le-

foglalandó dolog birtokosának távollétében is megtartható. A szemlénél került meg-

határozásra, hogy lehetőleg milyen időszakban (8–20 óra között) kell a lefoglalást 

foganatosítani, továbbá itt kapott helyet a pénzügyőr általános belépési, vizsgálati, 

tudakozódási, mintavételezési és egyéb bizonyítási jogosultsága is.  

A lefoglalás általános szabályaihoz visszatérve a jogalkotó meghatározta a le-

foglalt áru és eszköz elszállításának és őrzésének szabályait is, melyek közül négy-

ből három feltétel az eljárás valamilyen úton történő lezárásához köthető (elrende-

lési ok megszűnt, eljárás megszüntetése, érdemi döntés). A negyedik ok a vám-

igazgatási eljárással bizonyos esetekben párhuzamosan elinduló és egyidejűleg futó 

büntetőeljárások köre, melynek során felmerülhet a nyomozó hatóság lefoglalási 

igénye és ennek kapcsán megkeresés érkezik a vámhatóság felé. Ez a fajta kiadás 

természetesen csak a dolog elkobzásáig valósulhat meg. A lefoglalt dolgot el kell 

szállítani, de a birtokos őrizetében is hagyható. A lefoglalás megszüntetésének 

esetei sem változtak, tehát a dolgot az arra jogosultnak (tulajdonos vagy jogszerű 

birtoklást igazoló lefoglalást elszenvedőnek) 30 napon belül kell kiadni a lefogla-

lással kapcsolatban felmerülő költségek megfizetése ellenében. Ha más vámigazga-

tási eljárásban tartozása mutatkozik, az áru ennek figyelembevételével visszatartha-

tó. Amennyiben 30 napon belül nem kerül átvételre a lefoglalt dolog, úgy el kell 

rendelni a termék értékesítését, melyből befolyt összeg ugyancsak a tartozás (vám, 

egyéb teher) kiegyenlítésére szolgál. Romlandó áruk, előreláthatólag jelentős költ-

séggel járó tárolás, illetve az áru értékállóságának számottevő csökkenése esetén 

akár előzetes értékesítés is elrendelhető. 

Jogalkalmazói szemmel üdvözlendő az elkobzás43 eseteinek felsorolása, mely 

eddig sem a régi Vámtv.-ben, sem pedig a Vhr.-ben nem kerültek ilyen részletes-

séggel ismertetésre: Ennek értelmében el kell kobozni azt a dolgot: 

• amelyet a jogsértés elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak; 

• amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely veszélyezteti a köz-

biztonságot; 

                                                                 
42  Vámtv. 55. § 
43  Vámtv. 22. § 
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• amely jogsértés elkövetése útján jött létre; 

• amelyre a jogsértést elkövették, vagy amelyet a jogsértés befejezését követő-

en e dolog elszállítása céljából használtak; 

• amelyet az érintett jogsértő a jogsértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy 

annak hozzájárulásával mástól kapott. 

 

Ezzel a felsorolással a jogalkalmazó letisztult képet és nagyobb jogérvényesítési 

lehetőséget kapott a jogalkotótól, ugyanakkor egyfajta „jogszabályi fékként” imp-

lementálásra került, hogy amennyiben nem a jogsértő tulajdonát képezi a dolog – 

kivéve, ha tudott a jogsértésről, és ennek tudatában beleegyezett a használatba –, 

vagy a jogsértés súlyával arányban nem álló méltánytalan hátrány jelentkezne tu-

lajdonosi vagy jogsértői oldalról, akkor előbbi esetben kizárt, utóbbiban pedig mel-

lőzhető az elkobzás. Az elkobzással az új tulajdonos az állam lesz, és ennek ered-

ményeként az értékesítés kötelező. 

 

3.3. Az Európai Unió vámjogának végrehajtása 

3.3.1. Adattárolás és információcsere 

Az adattárolás és információcsere44 – mely lényegében az üzemszünet szabályozását 

takarja – a Vámtv.-ben külön fejezetet kapott, amely azért is érdekes, mert a régi 

Vámtv.-ben A személyek vámjogszabályok szerinti jogai és kötelezettségei fejezetben 

foglalt helyet mindössze egy mondattal. A bővítés ugyanakkor csak látszólag tűnik 

jelentősnek, mivel ha jobban megnézzük a 24. §-t, akkor láthatjuk, hogy a Vhr. 2018. 

január 1-jétől hatályon kívül helyezett rendelkezései köszönnek vissza a Vámtv.-ben, 

tehát itt pusztán technikai módosításról beszélhetünk. Újdonság viszont az együtt-

működési megállapodás megkötésének lehetősége rendszertesztelés, rendszerhaszná-

lati információk átadása és szoftvertanúsítás céljából, mely a gazdálkodók és a vám-

hatóság közötti információáramlást hivatott elősegíteni.45 

Nagy segítség a jogalkotó részéről azon kiegészítés is, hogy a vámhatóság részére 

teljesítendő bármilyen jellegű adatszolgáltatást megtagadó személy – kivéve, ha jog-

szabály alapján fennálló joga van erre – eljárási bírsággal sújtható, továbbá a hatóság 

az ellenőrzés felfüggesztése mellett elkészíttetheti az illető költségére a szükséges 

dokumentumokat, ezzel is az együttműködés felé kényszerítve az eljárást. 

Szintén nem új szabály, de muszáj hangsúlyozni, hogy a hatóság elektronikus 

adatmegőrzési kötelezettsége tíz évig áll fenn, amely abból a szempontból bír rele-

vanciával, hogy a VA 4. cikke általános jelleggel három évet állapít meg, ugyanak-

kor megengedi az ettől való eltérést.46 

 

 

 

                                                                 
44  Vámtv. 24–32. § 
45  Vámtv. 24. § (8) bekezdés 
46  Vámtv. 33. § 
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3.3.2. Vámjogi képviselet 

A következő nagyobb rész a vámjogi képviselet47 kérdésköre, melynek alapvető 

szabályai az UVK-ban kerültek lefektetésre. Az UVK képviseleti szabályai nem 

változtak, vagyis megmaradt a közvetlen és közvetett vámjogi képviselet jogintéz-

ménye. Előbbi esetben a képviselet egy másik személy nevében és érdekében tör-

ténik, míg utóbbiban a képviselő saját nevében, de egy másik személy érdekében 

jár el. A vámjogi képviselőnek alapvetően az EU területén letelepedett személynek 

kell lennie, ugyanakkor lehetőség van nem letelepedett személyként is képviselő-

ként eljárni. A képviselőnek meghatalmazással kell igazolnia képviseleti jogosult-

ságát, azonban ha ezzel kapcsolatban nem nyilatkozik, akkor úgy kell tekinteni, 

mint aki saját nevében és érdekében jár el. Az egyetlen újdonságnak számító uniós 

jogszabályi hely értelmében a tagállamok meghatározhatják azon feltételeket, ame-

lyek mellett a vámjogi képviselő szolgáltatást nyújthat abban a tagállamban, 

amelyben letelepedett. 48 Ennek kapcsán az uniós jog kimondja, hogy az UVK 39. 

cikk a)–d) pontja szerinti (engedélyezett gazdálkodói) feltételeknek megfelelő 

vámjogi képviselő jogosult a letelepedési helyétől eltérő tagállamban is ilyen szol-

gáltatást nyújtani.  

Tekintettel arra, hogy egy vámigazgatási eljárásban történő képviselet az általá-

nos jogi ismereteken kívül további speciális részletszabályok, illetve szakmai gya-

korlat meglétét igénylik, ezért a Ptk. szerinti törvényes képviselet nem minősül 

vámjogi képviseletnek, továbbá a fenti oknál fogva szükséges volt egy regisztráci-

ón és szakmai tapasztalaton nyugvó képviseleti rendszer kialakítása. 

Ennek mentén alakult ki a képviselők hármas csoportja, vagyis a vámtanács-

adók és vámügynökök, valamint a más tagállamban engedélyezett gazdálkodók 

köre. A Vámtv.-t megvizsgálva azonban látható, hogy a 34. § (4)–(7) bekezdései a 

214. § (5) bekezdés alapján 2019. május 1-jétől lépnek hatályba, amelynek értel-

mében ettől az időponttól kezdve csak és kizárólag a vámtanácsadó, vámügynök és 

az engedélyezett gazdálkodó lesz jogosult vámjogi képviseletre, kivéve a jogorvos-

lati képviseletet, amelynek során szintén meghatározott kvalitású személy (pl. ügy-

véd) járhat el. Az átmeneti időszak alatt a későbbiekben képviselőként eljárni kívá-

nó személyeknek, illetve gazdálkodóknak megfelelő idejük lesz az átállásra, mely 

alatt a képviselethez szükséges feltételeknek való megfelelést kell érteni. Tisztázás-

ra szorul azonban, hogy önmagában a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántar-

tásba vételre irányuló kérelmeket már 2017-ben is be lehetett nyújtani, mely a 

2018. évben sem változott, tehát a regisztráció folyamatos és a nyilvántartásba 

vételre, annak elutasítására vagy abból való törlésre irányuló szabályokat jelenleg 

is alkalmazni kell. 

A képviselet egyéb szabályait tekintve azok 2018. január 1-jétől alkalmazandó-

ak, mely nem tartalmaz számottevő újdonságot. Előzőek értelmében lehet állandó 

és eseti képviselet. Az állandó képviseletet a NAV által rendszeresített formanyom-

                                                                 
47  Vámtv. 35–37. § 
48  UVK 18–19. cikk 
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tatvány (Egységes Képviseleti Adatlap – EGYKE adatlap) igénybevételével kell 

papíralapon vagy elektronikusan (Általános Nyomtatványkitöltő – ÁNYK program 

igénybevételével) előzetesen bejelenteni, amennyiben vámáru-nyilatkozat, árunyi-

latkozat, értesítés vagy jogorvoslati kérelem benyújtásáról van szó, viszont az ettől 

eltérő – UVK 22. cikke szerinti – esetekben kizárólag az elektronikus út lehetséges. 

A NAV az EGYKE megvalósításával az uniós jog alapján tagállamra rótt kötele-

zettséget teljesítette,49 melyek alapján a képviseletet rendszeresen ellátó gazdálko-

dóktól nem követelhető meg minden egyes esetben a képviseleti jogosultság igazo-

lása. Az itt regisztrált meghatalmazásokat a NAV folyamatosan ellenőrzi, így tud-

ható, hogy az adott ügy és a képviselt gazdálkodó tekintetében van-e a képviselő-

nek képviseleti jogosultsága. Ezek kapcsán viszont ki kell emelni, hogy az EGYKE 

kizárólag az állandó meghatalmazásokat kezeli.  Az eseti meghatalmazás közok-

iratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva benyújtható továbbra is 

papíralapon, melyet nem kell előzetesen bejelenteni. 

 

3.3.3. A kérelemre indult eljárások szabályai 

3.3.3.1. Általános szabályok 

A jogalkotó hangsúlyosabb részt kívánt szentelni a kérelemre indult eljárások50 

tisztázásának azáltal, hogy annak szabályait – hasonlóan az UVK-hoz – különálló 

helyen, szétválasztva tárgyalja a hivatalból indult eljárásoktól, illetve a Vámtv. 77. 

§-a alapján a hivatalból indult eljárásokra is a kérelemre indult eljárások szabályait 

kell alkalmazni a hivatalból indult eljárásokat taglaló részben foglalt eltérésekkel. 

Fontos azonban, hogy mindennek alapja az UVK, tehát az ebben foglalt rendelke-

zések pusztán kiegészítésként funkcionálnak.  

Mindezek figyelembevételével a törvény lefekteti, hogy mind a nemzeti jogsza-

bály szerinti (pl. vámszabad terület kijelölése, áfabiztosítás alóli mentesség), mind 

pedig az uniós szintű engedélyek (pl. központi vámkezelés iránti engedély, vám-

visszafizetési és elengedési eljárások) és eljárások iránti kérelmek tekintetében 

elsődlegesen az UVK kérelemre hozott határozatokat tartalmazó részét kell alkal-

mazni az e törvényben foglalt kiegészítésekkel. 

Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a kérelemről a döntés véglegessé (ko-

rábban jogerőssé) válásáig rendelkezhet az ügyfél, és a kérelmet tartalma szerint 

kell elbírálni akkor is, ha más elnevezéssel illette azt a kérelmező. Az uniós és 

nemzeti szabályozást együtt olvasva – az egyszerűség kedvéért egy kérelmezési 

folyamatot is lemodellezve – látható, hogy az érdemi döntéshozatali szakaszt meg-

előzi a kérelem befogadása, melyre 30 napja van a vámhatóságnak.51 A befogadás 

lényegében egy olyan előzetes vizsgálati szakasz, mely a közigazgatásban (Ákr.-

ben) a kérelem visszautasításának (korábban a Ket. szerint az érdemi vizsgálat 

nélküli elutasításának) jogintézményéhez hasonlítható. A befogadás konjunktív 

                                                                 
49  UVK 19. cikk (3) bekezdés 
50  Vámtv. 38–74. § 
51  UVK 22. cikk (2) bekezdés 
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feltételeit az FJA 11. cikke tartalmazza, mely szerint a kérelmezőnek rendelkeznie 

kell uniós vámazonosító számmal (EORI), az illetékes hatósághoz kell benyújtania 

a kérelmét, az EU területén letelepedettnek kell lennie (ha a kérelem tekintetében 

ez feltétel), továbbá a kérelemnek nem szabad olyan határozat (engedély) kiadására 

irányulnia, mellyel korábban rendelkezett és az valamely kötelezettségszegés foly-

tán került visszavonásra. A konjunktív feltételek megvalósulásának hiányában erről 

értesíteni kell az ügyfelet, viszont az UVK szerinti meghallgatási jogot ilyenkor 

nem kell biztosítani.52 

Ha a kérelem nem tartalmazza az összes befogadáshoz szükséges információt, 

akkor a vámhivatal elsőként a Vámtörvény 40. §-a értelmében a VA 12. cikk (2) 

bekezdése szerinti, maximum 30 napos hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. Ha 

a kérelmező nem nyújtja be a kért információt, akkor a kérelmet nem lehet befo-

gadni, és a kérelmezőt erről értesíteni kell. Sajátosan alakul ennek szabályozása, 

mivel az uniós jogszabály csupán értesítést fogalmaz meg és a befogadás sikerte-

lensége tekintetében nemzeti törvényünk sem tartalmaz külön rendelkezést, hogy 

milyen formában (végzés, határozat) történjen meg az ügyféli értesítés, valamint 

milyen úton történjen meg az eljárás rendezése. A Vámtv. részletes indokolása 

szerint, amikor az eljárás megszüntetésére a 41. §-ban részletezett, eljárást meg-

szüntető okok esetén nincs lehetőség, és a kérelem alapján nem kerül biztosításra a 

kérelmezett jog, akkor erről határozat készül. Az előző mondat alapján bizonyára 

csak így kerülhet sor az ügy jogszerű rendezésére, azonban szerencsésebb lett vol-

na, ha az Ákr. mintájára történik, vagyis annak a 46. §-át (kérelem visszautasítása) 

a vámszakmai sajátosságokra figyelemmel vette volna át a jogalkotó, mivel ezen § 

(1) bekezdésének a) pontja az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott 

feltételének hiánya miatt utasítja vissza az ügyfél kérelmét. További opció lehetett 

volna, hogy a jogalkotó az eljárás megszüntetését keletkeztető esetek közé emeli 

ezt az esetet is. 

Amennyiben nem kap a befogadásról értesítést az ügyfél, a kérelem befogadott-

nak tekintendő. A befogadást követően indul a tényleges ügyintézési határidő, 

mely alapesetben 120 nap53, viszont ez alól is vannak kivételek. Ilyen kivételnek 

számít példálózó jelleggel: az aktív és passzív feldolgozási eljárás, az ideiglenes 

behozatali eljárás vagy a meghatározott célra történő felhasználási eljárás engedé-

lyezése, melyre vonatkozó kérelemről 30 nap alatt kell határoznia a hatóságnak.54 

Mindazonáltal mind az általános, mind pedig a rövidebb (pl. 30 napos) határidő 

is meghosszabbítható további 30 nappal, viszont a kérelemre induló eljárásoknál az 

eljárás felfüggesztésére és az ügyintézési határidőbe be nem számítandó időtarta-

mok meghatározására nincs lehetőség.55 

Általánosan került megfogalmazásra, hogy a vámhatóságnak legfeljebb 8 napon 

belül az eljárási cselekmények foganatosítása, illetve végzés meghozatala felől 

                                                                 
52  FJA 10. cikk a) pont 
53  UVK 22. cikk (3) bekezdés 
54  FJA 171. cikk (1) bekezdés 
55  FJA 13. cikk (1)–(2) bekezdés és Vámtv. 40. § 
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intézkednie kell, amennyiben azonban más szakhatóság hatáskörébe tartozó szak-

kérdés elbírálása szükséges az érdemi döntéshez, akkor a vámszerv állásfoglalást 

kér a szakhatóságtól, melynek eljárására az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Meg kell jegyezni, hogy az ügyfél is benyújthatja az általa kérelmezett szakhatósá-

gi állásfoglalást, mely 6 hónapnál nem lehet régebbi. Amennyiben viszont a NAV 

jár el szakhatóságként, az ügyintézési határidő 30 nap, mely nem hosszabbítható.  

Egy ügy elbírálásakor olyan további szakkérdésnek nem minősülő adat és in-

formáció iránti igények is felmerülhetnek, amelyekkel más hatóság vagy szerv (pl. 

kormányhivatal) rendelkezik, ezért a vámhatóság az adatok beszerzése érdekében 

megkeresheti ezeket az érintetteket. Lehet azonban olyan esetről is szó, amikor 

bizonyos eljárási cselekmények elvégzésére a NAV-on belül más vámszervet kell 

felkérni, melynek az általános szabályok szerint 8 napon belül kell lefolytatnia a 

szükséges intézkedéseket. Egy esetet, az UVK 39. cikke szerinti feltételek vizsgá-

latát a jogalkotó kiemeli a 8 napos határidő alól és ehelyett 60 nap áll rendelkezés-

re, mivel terjedelmes dokumentációt igénylő speciális feltételek hosszadalmas 

vizsgálatáról van szó, amelyet a NAV Korm. rendelet szerint hatáskörrel rendelke-

ző, összesen 8 igazgatóság vizsgálhat meg kizárólagos jelleggel.  

Az ügyfélt segítő rendelkezésként kerül előtérbe az igazolási kérelem, mely az 

adott eljárási cselekményre előírt határidő utolsó napjától számított legfeljebb 45 

napon belül terjeszthető elő, ha önhibáján kívül határnapot, határidőt mulasztott az 

ügyfél. 

A törvényben helyet kapott a Ket.-ből és Ákr.-ből átvett idézés is, melynek kap-

csán kiemelendő, hogy a meghallgatás előtt legalább 5 nappal kell megkapnia azt 

az idézett személynek. Az idézés ügyfélnek felróható okból való elmaradását a 

vámhatóság eljárási bírsággal sújthatja. Amennyiben nem szükséges, de biztosított 

egy eljárási mozzanat kapcsán az ügyfél jelenléte, akkor erről is 5 napon belül érte-

sülnie kell. 

 

3.3.3.2. A tényállás tisztázása 

A vámhatóságnak a tényállás tisztázása kapcsán mindent meg kell tennie, és ennek 

érdekében az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegy-

zőkönyv, a szakértői vélemény, a vámellenőrzésről készült jegyzőkönyv és a tárgyi 

bizonyíték használható fel különösen bizonyítékként. A törvény ezután sorra veszi 

a bizonyítékok leírását, mellyel kapcsolatosan csak a jelentősebb passzusok kerül-

nek ismertetésre. A bizonyítékokat az ügyféllel teljeskörűen ismertetni kell, ezért 

az azonnali ismertetés elmaradása esetén a megismerési jogon kívül további 8 na-

pos észrevételi határidőt, illetve bizonyítási indítványtételi jogot kell biztosítani. 

Főszabály szerint minden eljárási cselekményről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

Az ügyfélnek jogában áll nyilatkozatot tenni vagy azt megtagadni, viszont 

amennyiben azt a felhívás ellenére megtagadja, a hatóság a rendelkezésre álló ada-
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tok alapján dönt. Eljárási bírság alkalmazása akkor helyezhető kilátásba, ha szán-

dékosan vezeti félre a hatóságot.56 

A bizonyítás érdekében az ügyfél és a hatóság is beszerezhet iratot, azonban a 

hatóság csak az Eüsztv. rendelkezései alapján be nem szerezhető iratot kérheti be 

az ügyféltől. Másolat is benyújtható, viszont ilyenkor szükséges nyilatkozni, hogy 

a másolat az eredetivel mindenben megegyezik. 

A tanú tekintetében meg kell említeni, hogy a törvény az abszolút és relatív ta-

núzási akadályokat sorolja fel és ezekre figyelmeztetni kell. Amennyiben nem ke-

rült sor figyelmeztetésre vagy abszolút tanúzási akadály fennállásakor hallgatták 

meg, a felvett jegyzőkönyv tartalma nem használható fel bizonyítékként. A tanúzás 

jogosulatlan megtagadása eljárási bírsággal sújtható. 

A hatósági tanú alkalmazása biztosítási intézkedésnél, szemlénél és lefoglalás-

nál foganatosítható, viszont arra senki nem kötelezhető. A jogairól és kötelességei-

ről fel kell világosítani, melynek elmaradása esetén az így keletkezett bizonyítékot 

nem lehet felhasználni. Végezetül nem alkalmazható hatósági tanú, ha az eljárási 

cselekményről hangfelvétel vagy kép- és hangfelvétel készül. 

A szemle ingó és ingatlan megtekintését teszi lehetővé, melyet a vámhatóság 

alkalmazottja vagy a kirendelt szakértő végezhet el. Erről előzetesen a szemletárgy 

birtokosát legalább 5 nappal a szemle előtt értesíteni kell, viszont amennyiben ez 

az eredményesség veszélyeztetését idézné elő, akkor elég a szóban történő tájékoz-

tatás. A szemle megtartásának nem akadálya a birtokos jelenlétének hiánya, ugyan-

is más – jogszabály szerint – kompetens személy részvételével megvalósulhat.  

A szemle akadályozása a szemletárgy lefoglalásával és/vagy eljárási bírság kisza-

básával járhat. 

Az eljárás során szakértőt is igénybe lehet venni abban az esetben, ha jelentős 

tény vagy körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges, és a 

vámhatóság nincs birtokában a megfelelő szakértelemnek. 

A tolmács alkalmazása is meglehetősen elterjedt a vámszervek eljárásaiban, 

ezért amennyiben az ügyintéző nem beszéli az adott idegen nyelvet, vagy ha az 

ügyfél, egyéb fél hallássérült, akkor (jel)tolmácsot kell igénybe venni vagy utóbbi 

esetben még írásbeli nyilatkozat is lehetséges. Fontos, hogy a helyzet fontosságától 

függően szinte bárki lehet tolmács, aki beszéli az adott nyelvet.57 

A következő, véleményünk szerint fölöslegesen beépített rendelkezés a tárgya-

lás abból a szempontból, hogy az eddigi tapasztalatok alapján sem hatósági, sem 

pedig ügyféli részről nem mutatkozott igény ezen jogintézményre. A törvény sze-

rint a tényállás tisztázása és a felek együttes meghallgatása érdekében alkalmazható 

tárgyalás tartása, amelynek alkalmával sor kerülhet az ügyfél, tanú, szakértő meg-

hallgatására és szemlére is. Ekkor adhatják elő a felek észrevételeiket és akár indít-

ványtételi jogukkal is élhetnek. A tárgyalás már abból a szempontból is életszerűt-

len, hogy egy vámigazgatási eljárás leggyakoribb témái a vámeljárások kezdemé-

nyezésére, az ezzel kapcsolatos engedélyezési folyamatokra, továbbá a szankciók 

                                                                 
56  Vámtv. 49. § (3) bekezdés 
57  Vámtv. 58. § (3) bekezdés 
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alkalmazására terjednek ki. Előzőek túlnyomó részét elektronikusan kell lefolytat-

ni, ráadásul az ügyféli körben elsöprő többséggel vannak jelen a gazdálkodók, me-

lyek kommunikációjára – néhány kivételtől eltekintve – szintén az elektronikus utat 

kell alkalmazni, így a személyes jelenlétet takaró tárgyalás ennélfogva sem indo-

kolt. Azon személyek, akik a NAV-val nem kötelezettek elektronikus kapcsolattar-

tásra (vagyis a magánszemélyek), általában olyan ellenérdekű fél nélküli eljáráso-

kat kezdeményeznek, amelyek a hatóság részéről komolyabb tárgyi bizonyítás 

(tanú, szakértő, szemle) nélkül lefolytathatóak. Ezen kívül még a magánszemélyek 

körében a vámigazgatási bírsággal járó gyorsított eljárások is gyakoriak, melyek 

során az ügyfél egyetért a megállapított tényállással, jogorvoslati jogáról lemond, 

tehát ebből az aspektusból megközelítve is elenyésző a tárgyalás vitarendező és 

tényfeltáró funkciója. 

Fontos mozzanat a meghallgatási jog gyakorlása is.58 mivel Ugyanis ha az ügy-

fél számára hátrányos határozatot tervez kiadmányozni a hatóság, akkor az annak 

alapjául szolgáló okokat közölni kell, és az FJA 8. cikk (1) bekezdése értelmében 

30 napot kell biztosítani arra, hogy kifejezze az álláspontját. Ezt követően a kérel-

mezőt értesíteni kell a határozatról. Hátrányos minden olyan döntés, amely az ügy-

fél kérelmétől kedvezőtlenül eltér, vagyis ide nemcsak a pénzügyi hátránnyal járó 

döntések sorolhatóak. A meghallgatáshoz való jogot a másodfokú eljárások során 

is alkalmazni kell. A meghallgatáshoz való jog biztosítása érdekében kép- és hang-

felvétel készülhet, amelyről előzetesen tájékoztatni kell az ügyfelet. 

 

3.3.3.3. A vámhatóság döntése 

Az ügy érdemében való döntés esetén határozat, egyéb eljárásjogi kérdésekben 

pedig végzés születik.  

A döntés főszabály szerint 15 napon belül válik véglegessé, és amennyiben a ha-

tározatban vámigazgatási bírságot vagy késedelmi kamatot szabnak ki, azt a végle-

gessé válástól számított 15 napon belül kell megfizetni.59 Amennyiben a határozat-

ban vám és egyéb teher kerül megállapításra, azt az UVK és Vámtv. rendelkezéseivel 

együtt értelmezve a döntés közlésétől számított 10 napon belül kell megfizetni.60 

Hasonló a helyzet, amikor az eljárásban díjak és költségek merülnek fel, mivel ilyen-

kor is a határozat közlésétől számított 10 nap áll a tartozás kiegyenlítésére.61  

A határozat általánosan időbeli korlátozás nélkül érvényes,62 viszont felmerül-

hetnek olyan határozatok – pontosabban engedélyek –, melyek gazdasági érdekeket 

veszélyeztetnének, ha azokra is érvényes lenne az időkorlát-nélküliség. Példaként 

hozható fel az aktív és passzív feldolgozási eljárás, az ideiglenes behozatali eljárás 

vagy a meghatározott célra történő felhasználási eljárás alkalmazását lehetővé tevő 

                                                                 
58  UVK 22. cikk (6) bekezdés 
59  Vámtv. 87. § (3) bekezdése, 167. § (1) bekezdése 
60  UVK 108. cikk (1) bekezdés, Vámtv. 1. § (6) bekezdés 
61  Vámtv. 134. § (1) bekezdés 
62  UVK 22. cikk (5) bekezdés 
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engedély, melyek alapesetben öt évig érvényesek, de ha már érzékeny árukat érin-

tenek ezen engedélyek, akkor ez az időtartam három évre redukálódik.63 

A Vámtv. határozatokra és végzésekre vonatkozó rendelkezései megegyeznek 

az Ákr. szabályaival. Szó esik a határozat és végzés tartalmi követelményeiről, az 

egyszerűsített határozathozatal lehetőségéről, valamint arról, hogy bizonyos ese-

tekben sor kerülhet a kérelem jóváhagyó záradékkal való ellátására vagy jóváha-

gyásként elektronikus üzenet küldésére is, mely a vámhatóság határozathozatal 

nélküli jóváhagyását takarja.64 

Nagyon fontos, hogy a határozatok adattartalmára az uniós jogszabályok bizo-

nyos esetekben tartalmaznak rendelkezéseket, ezért a Vámtv. előírásai kizárólag 

akkor alkalmazandóak, amennyiben az adott döntésre az uniós jog nem tartalmaz 

rendelkezést. 

A döntés közlésével kapcsolatosan ki kell emelni, hogy szóban is megtehető, de 

a hagyományos út az elektronikus és papíralapú közlés maradt. Vámjogi speciali-

tásként megjelenik, hogy az ügyfél elektronikusan benyújtott vámáru-

nyilatkozatára hogyan kell reagálnia a hatóságnak. Ennek értelmében elsődleges az 

elektronikus út, majd ennek sikertelensége esetén az 5. napot követően személye-

sen, végezetül pedig a személyes közlés sikertelensége esetén postai úton kell 

megkísérelni a döntés kézbesítését. A postai kézbesítés és hirdetményi úton való 

közlés szabályai a közigazgatási törvényekből átvettek szerint alakulnak. 

Érdekesség, hogy amennyiben a jogszabályok a döntés nyilvánosságát nem kor-

látozzák vagy nem zárják ki, az eljárás végleges befejezését követően a személyes 

adatot és védett adatot nem tartalmazó végleges határozatot és az új eljárásra utasí-

tó végzést bárki korlátozás nélkül megismerheti, és arról költségtérítés ellenében 

másolatot kérhet.65 

A döntés kijavítására és kiegészítésére is lehetőség van, melynek esetei nem kü-

lönböznek az Ákr. eseteitől. Mindazonáltal, ha egy kedvező határozat kiadása után 

az ezzel összefüggésbe hozható személyi, tárgyi vagy a tényállásbeli elemek bár-

melyike megváltozik, a vámhatóság nem módosíthatja a határozatot, hanem újat 

kell kiadnia. 

A vámhatóságnak UVK-ban meghatározott kötelessége, hogy egy kiadott enge-

dély feltételeinek meglétét folyamatosan vizsgálja, melyet a szakzsargonban nyo-

mon követésnek neveznek.66 A nyomon követést helyszíni ellenőrzéssel valósítja 

meg a vámszerv, melyre a szemle szabályait kell alkalmazni. 

 

3.3.4. A hivatalból indult eljárások szabályai 

Mint már szó esett róla, a hivatalból indult vámigazgatási eljárásokra67 a kérelemre 

induló eljárások szerinti szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha adott esetben a 

                                                                 
63  FJA 173. cikk 
64  Vámtv. 66. § (5) bekezdés 
65  Vámtv. 72. § (1) bekezdés 
66  UVK 23. cikk (5) bekezdés 
67  Vámtv. 77–80. § 
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hivatalból indult eljárások szerinti rendelkezések mást nem írnak elő. Ilyen első 

eltérő előírás, hogy az ügyintézési határidő itt már csak 90 nap, mely nem hosszab-

bítható. Ezen eljárások a felettes szerv vagy bíróság általi kötelezés alapján, vagy a 

hatóság mérlegelése szerint releváns tény, adat, körülmény fennállta esetén indítha-

tóak meg. Az eljárás megindulásáról a felet 8 napon belül kell értesíteni, kivéve ha 

ez az eljárás meghiúsulásához vezetne. További különbség, hogy a hivatalból in-

dult vámeljárásoknál már lehetőség van az eljárás felfüggesztésére (pl. más szerv, 

hatóság megkeresése), illetve az ügyintézési határidőbe be nem számítandó időtar-

tamok is meghatározásra kerültek.68 A felfüggesztés alatt nem lehet érvényesen 

eljárási cselekményt végezni. Szintén Ákr. szerinti, de a Vámtv.-ben is megjelenő 

megoldás, hogy amennyiben a felfüggesztés alatt jár le a vámhatóság által vala-

mely eljárási cselekmény elvégzésére az ügyfélnek előírt határidő (pl. hiánypótlás), 

akkor a hatóság mérlegelésén múlik, hogy a határidőt megtartja vagy a teljesítést az 

eljárás felfüggesztéséig kitolja, tehát ezen tekintetben való döntést érvényesnek 

lehet tekinteni a felfüggesztés időtartama alatt. 

Az ügyintézési határidőt nem érintő időtartamok egy része a Ket.-ből és Ákr.-

ből került átvételre (pl. hatásköri és illetékességi vita, a döntés közlésétől annak 

véglegessé válásáig terjedő időtartam, eljárás felfüggesztése), míg a fennmaradó 

része tekintetében a jogalkotó – nagyon helyesen – figyelemmel volt az uniós jog 

rendelkezéseire is. Példaként hozható fel az ügyfélnek a hátrányos döntés tekintet-

ében fennálló 30 napos meghallgatási jog biztosítása, illetve a vámhatóságok szá-

mára történő információnyújtás időtartama, mely idő alatt nem a vámszerv aktivi-

tásán múlik az eljárási cselekmény teljesítése.  

 

3.3.5. Vámellenőrzés és áruátengedést követő ellenőrzés szabályai 

3.3.5.1. Vámellenőrzés 

A vámellenőrzés69 szóban, írásban vagy elektronikus üzenet elküldésével indul 

meg, melyet 60 napon belül kell befejezni. Ez az időtartam további 60 nappal az 

illetékes vámszerv vezetője által meghosszabbítható. A nem szabályozott kérdé-

sekben a hivatalból indult eljárás rendelkezéseit kell alkalmazni, mint pl. az ügyin-

tézési határidőbe nem számítandó időtartamok tekintetében. Amennyiben jogsértés 

kerül megállapításra, arról jegyzőkönyvet kell felvenni és közölni kell az érintettel 

a hátrányos döntés meghozatala előtt. Amennyiben az ügyfél a meghallgatási jogát 

gyakorolva a tényállást érdemben befolyásoló új tényt, bizonyítékot tár a hatóság 

elé, akkor az ellenőrzés folytatása indokolt, melyről kiegészítő jegyzőkönyvet kell 

felvenni. Ezt követően határozatban kell megállapítani a jogsértés következménye-

it. Amennyiben nem kerül jogsértés megállapításra, akkor nem kell jegyzőkönyvet 

felvenni, hanem a vámellenőrzés megindításának módjával megegyezően kell érte-

sítést küldeni az érintettnek az eljárás befejezéséről. 

                                                                 
68  Vámtv. 79–80. § 
69  Vámtv. 108–117. § 



120                                                 Konyhás Richárd–Varga Zoltán 
 

 

A vámellenőrzést követően kerül szabályozásra – nem véletlenül – a közigazga-

tási hatóságok közötti vámügyi segítségnyújtás kérdésköre,70 mely a harmadik 

országok hatóságai részére történő adatátadást, esetleges helyszíni vizsgálatot fog-

lalja magában. Amennyiben csak adatok beszerzéséről és azok vizsgálatáról van 

szó, akkor az ügyfelet nem kell értesíteni, hogy vele kapcsolatosan más hatóság 

érdeklődött. Amennyiben már az ügyfél is érintett az ügyben (pl. helyszíni vizsgá-

latot kell tartani nála), akkor a vámellenőrzés szabályait kell alkalmazni, vagyis az 

ellenőrzésről értesíteni kell az ügyfelet. 

 

3.3.5.2. Áruátengedést követő ellenőrzés 

Fontos újítás, hogy a fenti ellenőrzésekről71 a NAV-nak éves tervet kell készítenie, 

melynek főbb elemeit nyilvánosságra kell hoznia a honlapján. A vámhatóságok 

ezen éves terve tartalmazza a vámszakmai aktualitásoknak számító gazdasági fo-

lyamatokat, gyakori jogsértéstípusokat, jogszabályváltozásokat, illetve a vámpoli-

tikai célkitűzéseket. Ebben szerepelnek a kiemelt vizsgálati célok is, ez azonban 

nem jelenti azt, hogy a vámhatóság mást nem ellenőrizhet. 

Fontos, hogy az áruátengedést követő ellenőrzésekre elsődlegesen az UVK 48. 

cikkét kell alkalmazni, és amennyiben nem tartalmaz rendelkezést sem az UVK, 

sem pedig a Vámtv. áruátengedést követő ellenőrzési része, akkor kiegészítő ren-

delkezésként a vámellenőrzés szabályait kell alkalmazni. Ilyen eset fordulhat elő 

akkor, amennyiben a várhatóan hátrányos döntés előtt meghallgatásra kerül az 

ügyfél és ennek eredményeként (új bizonyíték) kiegészítő jegyzőkönyvet kell ké-

szíteni és az ellenőrzést folytatni.  

Eltérés a vámellenőrzéshez képest, hogy itt elsődlegesen írásbeli értesítéssel, en-

nek hiányában személyes közléssel vagy elektronikus úton való értesítéssel indítható 

meg az ellenőrzés. A jogalkotó az ügyintézési határidő tekintetében 120 napot hatá-

rozott meg, mely további 2 x 90 nappal hosszabbítható meg. Itt minden esetben köte-

lező jegyzőkönyv felvétele, vagyis nem befolyásolja az ellenőrzés negatív vagy pozi-

tív kimenetele, melynek tekintetében ugyanúgy kell a meghallgatási jogot biztosítani 

hátrányos döntés esetén, mint a vámellenőrzés lefolytatásánál. Amennyiben az ügyfél 

számára negatív döntés születik, arról határozatot kell készíteni. 

A felülellenőrzés72 témaköréről röviden annyit érdemes elmondani, hogy az 

áruátengedést követő ellenőrzésekhez kapcsolódik olyan módon, hogy azok szak-

szerűségének és törvényességének vizsgálata érdekében, különösen az EU és tagál-

lamai pénzügyi érdekeit veszélyeztető cselekmények feltárására irányulóan rendel-

hető el. A felülellenőrzésre az áruátengedést követő ellenőrzés rendelkezéseit kell 

alkalmazni, viszont a határidő itt csak egyszer, 90 nappal hosszabbítható meg. 

 

 

                                                                 
70  Vámtv. 118. § 
71  Vámtv. 120–128. § 
72  Vámtv. 129. § 
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3.3.5.3. Elhatárolás 

A vámellenőrzés uniós alapját és fogalmát az UVK 46. cikke és 5. cikkének 3. 

pontja képezi, melynek értelmében példálózó jelleggel felsorolva a vámhatóság 

áruvizsgálatot, mintavételt foganatosíthat, árunyilatkozat, okmányok, nyilvántartá-

sok, szállítóeszközök, poggyász és egyéb áruk vizsgálatát végezheti, valamint 

ezekhez hasonló cselekményekhez folyamodhat.  

Az áruátengedés utáni ellenőrzés jogszabályi alapja viszont már az UVK 48. 

cikkében található, mely szinte ugyanazokat a jogosultságokat foglalja magában, 

mint a vámellenőrzésnél írtak esetén. A különbség a kettő között, hogy a vámellen-

őrzést az áru átengedése előtti, illetve a vámhatóság hatáskörébe más jogszabályok 

alapján utalt ellenőrzésekre kell érteni, míg az utóbbit nevéből is kifolyólag az áru 

átengedését követően kell alkalmazni az UVK 48. cikke szerint.  

Az áru átengedésekor az árunyilatkozaton szereplő adatokat rendben találja a 

vámhatóság és elfogadja azokat, így az ügyfél által választott vámeljárás alá vonás 

feltételei teljesülnek, tehát az áru a vámhatáron átengedhető, vagyis az ügyfél ren-

delkezésére bocsátható az adott vámeljárás céljának megvalósítása (pl. szabad for-

galomba bocsátásnál az áru EU területén történő felhasználása) érdekében. 73 

Itt szükséges továbbá különbséget tenni a hivatalból indult eljárásoktól is. Leg-

főképp a megindításának feltételeiben különbözik a két ellenőrzéstől, ugyanis gon-

doljunk csak például arra, amikor egy kiadott engedély feltételeit kell ellenőriznie 

(nyomon követnie) a vámhatóságnak. Ennek során észleli, hogy az engedélyhez 

szükséges feltétel már nem látszik teljesültnek. Ez egy eljárás megindítására szol-

gáló körülmény, melyek alapján hivatalból indul meg az eljárás. Ebben az esetben 

nem az áruhoz, árunyilatkozathoz és a vámeljárás jogszerű lefolytatásához kapcso-

lódóan valósul meg az eljárás, mint a vámellenőrzés és áruátengedést követő ellen-

őrzések tekintetében, hanem a kiadott engedély ellenőrzéséhez. 

 

3.3.6. Szankciók 

Az UVK 42. cikke és felhatalmazása alapján nemzeti hatáskörbe került és megal-

kotott szankciók köre alapvetően nem változott, hiszen az uniós rendelkezéseket 

követve a vámhatóság pénzbírságot szab ki vagy az engedély visszavonását, fel-

függesztését vagy módosítását hajtja végre. A vámigazgatási bírságnál a törvény 

elsőként tipizálja a jogsértéseket (pl. vámeljárással vagy vámellenőrzéssel össze-

függőek), majd felsorolja az egyes típusokhoz tartozó eseteket – ezek korábban a 

Vhr.-ben szerepeltek –, melyek az exemplifikatív jellegű felsorolás folytán nem 

teljes körűek. A vámigazgatási bírság alkalmazása a fenti tipizáláson kívül megkü-

lönböztethető akként is, hogy a jogsértések járhatnak vámhiány keletkezésével és 

előfordulhatnak vámhiányt nem generáló, adminisztratív jellegű jogsértések is, 

melyek általában kisebb összegű bírsággal járnak. A vámigazgatási bírság további 

témaköreiben (pl. gyorsított eljárás, figyelmeztetés, emelt összegű bírság) nem 

történt számottevő változás, maximum technikai jellegű eltérések mutatkozhatnak, 

                                                                 
73  UVK 5. cikk 26. pontja és 194. cikke 
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mely elmondható az engedélyek visszavonásának, módosításának és felfüggeszté-

sének esetében is. 

Újítást az eljárási bírság bevezetése okozott, mely az eljárási szabályok be nem 

tartása miatt alkalmazható és eseteit – ellentétben a vámigazgatási bírság elrende-

zésével – a törvény különböző részeiben találhatjuk meg. Az eljárási bírság külön 

§-ba rendezett részénél említi a törvény a bírság mértékét, a kiszabásakor értéke-

lendő körülményeket, valamint a figyelmeztetés alkalmazásának feltételeit is.  

Meg kell jegyeznünk, hogy a jogalkotó nem mérlegelte kellő gondossággal ezen 

jogszabályi hely beillesztését sem, mivel a vámigazgatási bírság alkalmazása ezen 

esetekben is járható út lett volna. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a vámigazgatási 

bírságokkal kapcsolatban felmerülő jogsértések bármelyikébe beilleszthető lett 

volna az eljárási bírság bármely esete. Ha egy konkrét példát nézünk, akkor az 

ügyfél eljárási bírsággal sújtható, ha más tudomása ellenére a vámigazgatási ügy 

szempontjából jelentős adatot, tényt valótlanul állít, illetve elhallgat, valótlan ada-

tot szolgáltat. Ezt a törvény a vámjogszabályok alkalmazásával kapcsolatos határo-

zatok fejezeténél említi. A törvény azonban lehetőséget ad a vámjogszabályok 

alkalmazásához kapcsolódó határozatokkal összefüggő jogsértés elkövetése esetén 

vámigazgatási bírság megállapítására is, ugyanis az előzőekben említett típusú 

szabályszegés a vámigazgatási bírsággal kapcsolatos jogsértések között a Vámtv. 

84. § d) pontjában van nevesítve. Mindezek értelmében az ügyfél valótlan nyilat-

kozata a vámjogszabályok alkalmazásával kapcsolatos határozatok terén merült fel, 

így a vámigazgatási bírság megállapítható lenne, ezért véleményünk szerint fölös-

leges volt az anyagi és eljárásjogi jogsértések kettéválasztása miatt egy új bírság-

fajta létrehozása. 

 

3.3.7. Jogorvoslat 

A jogorvoslat74 alapjait az uniós jog írja elő azzal, hogy bármely személy jogosult 

jogorvoslattal élni a vámhatóság olyan vámjogszabályok alkalmazásával kapcsola-

tos döntése ellen, mely őt közvetlenül és személyesen érinti, azonban a részletsza-

bályokat a tagállamoknak kell kidolgoznia.  

A nemzeti törvényünk értelmében megkülönböztethetünk kérelemre és hivatal-

ból indult jogorvoslati eljárásokat. Kérelemre induló a fellebbezési eljárás és a 

közigazgatási per, míg hivatalból induló a döntés módosítása vagy visszavonása, 

illetve az ügyészi felhívás. Közös metszéspontot képez a felügyeleti intézkedés, 

melyet kérelemre és hivatalból egyaránt lehet indítani, azonban az eljárás lefolyta-

tására itt az Air. előírásait kell alkalmazni.  

Főszabály szerint az érdemi döntést tartalmazó határozat ellen van helye jogor-

voslatnak, viszont a törvény 95. § (2) bekezdése – hasonlóan a Ket. és Ákr. rendel-

kezéseihez – lehetőséget biztosít különböző típusú elsőfokú végzések ügyfél általi 

megtámadására, tehát ezen döntések önálló fellebbezéssel megtámadhatóak.75 Fel-

                                                                 
74  UVK 44–45. cikk, Vámtv. 93–107. § 
75  Vámtv. 95. § (2) bekezdés 
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lebbezésnek kizárólag elsőfokú miniszteri határozat ellen nincs helye, ezért e tekin-

tetben közigazgatási pert kell kezdeményezni, melyre a közigazgatási perrendtar-

tásról szóló 2017. évi I. törvényt kell alkalmazni.  

A fellebbezésre nyitva álló határidő 30 nap, mely vezetői döntés alapján további 

30 nappal meghosszabbítható. A jogorvoslat tekintetében ugyancsak érvényesek a 

Vámtv. 79. § (3) bekezdés a)–f) pontjai, melynek értelmében bizonyos cselekmé-

nyek időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe.  

Érdekesség, bár nem újdonság, hogy főszabály szerint a fellebbezésnek nincs 

halasztó hatálya az elsőfokú határozat végrehajtására, azonban az ügyfélnek hely-

rehozhatatlan kár bekövetkezése, illetve a határozat vámjogszabályokkal való in-

koherenciája miatt a végrehajtás felfüggeszthető.76 

Amennyiben a fellebbezés nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmú, ak-

kor 8 napos határidő tűzésével az ügyfél hiánypótlásra szólítható fel, és amennyi-

ben ezt nem teljesíti, a hatóság a fellebbezést elutasítja. A fellebbezést 15 napon 

belül kell a felettes szervhez felterjeszteni. A felettes hatóság nincs kötve a kére-

lemben foglaltakhoz. Biztosított a jogszabályban az is, hogy eljárási cselekmények 

elvégzésére utasítsa a másodfok az elsőfokú hatóságot, melynek elintézésére 90 

nap áll rendelkezésre, és ez nem számít be az ügyintézési határidőbe.  

A másodfokú szerv döntése irányulhat az I. fokú határozat megsemmisítésére, 

módosítására vagy helybenhagyására. Meg kell jegyezni, hogy a törvény továbbra 

is lehetőséget ad az elsőfokú döntés saját hatáskörben történő megváltoztatására 

vagy visszavonására, amennyiben az jogszabálysértőnek bizonyul. 

Beépítésre került továbbá az ügyészi felhívás és fellépés, melynek során a vám-

hatóság a kifogásolt döntését módosíthatja (megváltoztathatja), illetve visszavon-

hatja (megsemmisítheti). 

A jogorvoslati részt továbbvizsgálva, egy új jogintézménnyel, a semmisséggel 

találkozhatunk. Itt csokorba fogja azokat az eseteket, melyeket az UVK 27. cikké-

ben foglaltakon kívül meg kell semmisíteni vagy az UVK 28. cikke szerinti esete-

ken felül meg kell változtatni/visszavonni, amennyiben 

• az ügy nem tartozik az eljáró vámszerv hatáskörébe; 

• annak tartalmát bűncselekmény befolyásolta, feltéve, hogy a bűncselekmény 

elkövetését jogerős ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet meghozatalát nem a 

bizonyítottság hiánya zárja ki; 

• a döntés tartalma a bíróság adott ügyben hozott határozatával ellentétes, vagy 

• annak meghozatala során súlyos eljárási jogszabálysértést követtek el.77 

 

A semmisség alól is vannak kivételek, melynek értelmében a jóhiszeműen szerzett 

jogok tekintetében hozott határozat véglegessé válásától számított három év, míg a 

kötelezettséget megállapító döntés véglegessé válásától számított öt év elteltével 

nincs helye a semmisség alkalmazásának. Amennyiben a bírósági határozattal el-

lentétes döntésről vagy bűncselekményt befolyásoló határozatról van szó, a dönté-

                                                                 
76  UVK 45. cikk 
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sek időkorlát nélkül megsemmisíthetőek, feltéve, hogy az jóhiszeműen szerzett 

jogot nem érint. 

 

3.4. Vámtanácsadó, vámügynök 

Ki kell emelni, hogy a vámtanácsadók és vámügynökök78 nyilvántartásba vételével, 

az elutasítással, illetve az onnan történő törlésével kapcsolatos esetek és feltételek 

nem változtak, melyek továbbra is alkalmazandóak, viszont immáron a kérelmet a 

nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, vagyis a Pénzügymisztériumnak (PM) 

kell benyújtani, mely egyúttal a feltételeket is megvizsgálja.  

Ezeket azért fontos kiemelni, mert 2017. december 31-ig a kérelmeket a vámha-

tóság területi szerveihez kellett benyújtani, melyek a feltételek vizsgálatát követően 

ténymegállapító jegyzőkönyv felvételével a nyilvántartásba vételre vagy elutasítás-

ra vonatkozó javaslataikat továbbították a szaktárca részére az ügyben keletkezett 

iratokat együtt. Az PM a megküldött iratok áttanulmányozása alapján hozta meg a 

nyilvántartásba vételre vagy elutasításra vonatkozó javaslatát. 

A PM eljárására az Ákr. szabályait kell alkalmazni. Mint már korábban említés-

re került, a nyilvántartásba vételre irányuló kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani 

és azok elbírálásra is kerülnek, viszont ennek hozománya – vagyis a vámjogi kép-

viselet vámügynökökre és vámtanácsadókra vonatkozó része – csak 2019. május 1-

jétől lesz hatályos és alkalmazandó. 

 

ÖSSZEGZÉS 

Az eddig írtakat összegezve elmondható, hogy mind az EU szakemberei, mind 

pedig a hazai jogalkotók igyekeztek a lehető legjobb tudásuk szerint cselekedni, 

amikor kialakították a vámjogi környezetet szabályozó rendszerünket. Az igyeke-

zet azonban rengeteg részletszabály megalkotásához vezetett, mellyel kapcsolatban 

úgy gondoljuk, hogy a jogszabályok között történő eligazodás még nehezebbé vált, 

mint az új uniós szabályozás előtti időszakban.  

A hazai jogalkotó elkötelezettsége mutatkozott meg azon aspektusból, hogy a 

régi Vámtv. kicsivel több, mint másfél évig hatályban lévő rendelkezéseinek hatá-

lyon kívül helyezésével egy új köntösbe bújtatott törvényt kívánt megalkotni abból 

a célból, hogy a vámjogi szabályozásban történő eligazodás egyszerűbb legyen 

mindenki számára. Jóllehet a szándék megvolt, viszont az új szabályozás egészét 

tekintve nem lehetünk maradéktalanul elégedettek, ugyanis több jogintézmény 

fölöslegesen került átvételre, vagy pedig olyan rendelkezések átvétele került mellő-

zésre, amely miatt a jogalkalmazás nehezebbé vált, mint amikor a Ket.-et kellett 

alkalmazni mögöttes jogszabályként.  

Kiemelve ismételten, a sokszor emlegetett kétszintű szabályozás nem teljesen 

hozta meg a várt eredményt abban a tekintetben sem, hogy számos jogintézmény 

vonatkozásában – még ha nemcsak ezen körben jellemző – a Vámtv. valamely más 

nemzeti jogszabályt rendel alkalmazni. A konklúziót levonva új nemzeti törvé-
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nyünk számos pozitív és negatív újítással érkezett, mellyel kapcsolatosan biztosra 

vehető, hogy számos kérdés és tisztázásra szoruló eset fog felmerülni ügyféli és 

hatósági oldalról egyaránt. 


