A haditechnikai termékek vámhatósági ellenőrzése
„A hatalom a puska csövéből születik meg”1
(Ma Ce Tung: A háború és a stratégia kérdései 1938)

Az előzmények
A haditechnikai termékek a korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékkörök egyik
kulcspozícióját foglalják el. E termékek elsősorban harcászati, nemzetbiztonsági vagy
rendészeti célú felhasználásra szolgálnak. A fegyverkereskedelmi statisztikák alapján három
uniós tagállam (Franciaország, Németország, Nagy-Britannia) is szerepel a harmadik
országokba irányuló hagyományos kézifegyverek, illetve harcászati eszközök legnagyobb
mértékű kivitelét lebonyolító országok listáján.2 Ugyanakkor azt talán kevesek által ismert,
hogy hazánk szintén jelentős exportforgalmat produkál egyes haditechnikai termékek
területén. Ezt jól példázza az AMD-65 típusú géppisztolyok alkalmazása a délszláv
háborúban, illetve a PA-63 típusú pisztolyok rendszeresítése egyes külföldi rendvédelmi
szerveknél. A fegyverkereskedelemmel együtt járó gazdasági és biztonsági kockázatok miatt
az Európai Unió illetékes hatóságai kiemelten kezelik a haditechnikai termékek hatékony
ellenőrzésének fenntartását, hiszen csak így akadályozható meg az, hogy a termékkör
illetéktelen személyek (pl. terroristák) kezébe, vagy az eredeti céltól eltérő felhasználásra (pl.
háború indítása, puccs) kerüljön.3 Alapvetően a haditechnikai termékek szállításának
ellenőrzése nemzeti szinten szabályozott, így termékkör egységes uniós kontrolljáról egyelőre
még nem beszélhetünk. Ugyanakkor az elmúlt években olyan uniós jogalkotási folyamat
indult el, amely akár a teljes haditechnikai termékkör Európai Unión belüli egységes
ellenőrzésének majdani megvalósulásához vezethet.
Jogszabályok
A haditechnikai eszközök külkereskedelméhez kapcsolódó alapvető előírások a haditechnikai
eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának
engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerepelnek. A Korm. rendelet az Egyesült
Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek,
részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve
(az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a
tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési,
behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló 258/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: uniós rendelet) végrehajtásához szükséges előírásokat is
tartalmazza. Ezzel az uniós rendelet gyakorlatilag kiegészíti a hazai szabályozást, vagyis a
termékkör kereskedelmének szabályozása nemzeti hatáskörben történik.
A haditechnikai termékek
A Korm. rendelet 1. § 8. pontja értelmében a haditechnikai termékek olyan - kifejezetten
katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti célú felhasználásra szolgáló eszközök amelyeket a Korm. rendelet 1. melléklete 26 kategóriába sorolva (I-XXVI. fejezet) részletesen
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tartalmaz. Meg kell jegyezni, hogy a hazai szabályozás átveszi az Európai Unió ún. Közös
Katonai Listáját (CML), mely alapvetően 22 fejezetben határozza meg a haditechnikai
termékeket. Ezt a listát egészíti ki a Korm. rendelet további négy nemzeti szinten kialakított
fejezettel, melyek többek között a nemzetbiztonsági szervek által alkalmazott titkosszolgálati
eszközöket és lehallgató készülékeket foglalják magukban. Fontos arra is kitérni, hogy a
haditechnikai termékek körét a Korm. rendelet 1. melléklete kizárólag az egyes árukhoz
rendelt műszaki paraméterek és áruleírások - nem konkrét vámtarifaszámuk - alapján
tartalmazza. Ez a szabályozási mód lehetővé teszi az ellenőrzés alá eső termékkör könnyebb
bővíthetőségét, módosítását. Ugyanakkor a termékkörhöz tartozó vámtarifaszámok hiánya
megnehezíti az egyes áruk pontos beazonosíthatóságát, az informatikai rendszerekre épülő
vámhatósági ellenőrzések eredményesebb végrehajtását. A hatékonyabb ellenőrzést a Korm.
rendelet hatálya alá tartozó áruk vámtarifaszám szerinti beazonosítása, és a váminformatikai
rendszerbe történő bevezetése segíthetné elő.
Az elhatárolás kérdése: lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, radioaktív anyagok
A lőfegyverek és a lőszerek a Korm. rendelet, illetve a lőfegyverekről és lőszerekről szóló
2004. évi XXIV. törvény, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.)
Korm. rendelet hatálya alá egyaránt tartozhatnak. Az elhatárolás során a lőfegyverek és
lőszerek felhasználási célját, azok műszaki paramétereit, kialakítását és működési módját
(milyen lőszert használnak) kell figyelembe venni. A Korm. rendelet hatálya alá elsősorban
olyan termékek tartoznak, amelyek katonai, nemzetbiztonsági, rendészeti vagy rendvédelmi
célra szolgálnak (pl. géppisztoly, karabély) és megtalálhatók az Európai Unió Közös katonai
listáján. Az egyes eszközöket érintő megfelelő elhatárolást segíti a Korm. rendelet 1.
mellékletében található általános megjegyzések 1. pontja, mely kimondja, hogy a Korm.
rendeletben található nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti felhasználásra utaló
kifejezések a katonai fogalomkörbe tartozónak tekintendők. Lényeges különbséget jelent az
elhatárolások során, hogy a polgári felhasználású lőfegyverek (pl. sörétes, elöltöltős
fegyverek) és lőszerek - mint, ahogy arra az elnevezésük is utal - vadászat, sportlövészet,
vagy önvédelmi célokra szolgálnak. Ugyanakkor léteznek olyan lőfegyverek és lőszerek,
amelyek haditechnikai terméknek minősülnek, de akár polgári felhasználásra is szolgálhatnak
(pl. golyós vadászfegyver, központi gyújtású lőszer, maroklőfegyver)
A polgári használatra engedélyezett lőfegyverekre és lőszerekre, illetve a haditechnikai
termékekre irányadó rendelkezések elhatárolásához az alábbi táblázat nyújt segítséget:
160/2011. (VIII. 18.) 253/2004. (VIII. 31.)
Korm. rendelet
Korm. rendelet

LŐFEGYVER ÉS LŐSZER TÍPUSOK

Központi gyújtású lőszert használó lőfegyverek (huzagolt csövű), azok alkatrészei, tartozékai
puskák, karabélyok, revolverek, pisztolyok
X
vegyes csövű
X
Sörétes lőfegyverek (sima csövű), azok alkatrészei, tartozékai
félautomata (3 vagy annál több lőszer befogadására képes a tölténytára,
töltényűrje)
X
pumpás
egylövetű, különböző csőelrendezésű, félautomata (tölténytára és töltényűrje
együtt 3-nál több lőszer befogadására nem alkalmas

X

Hüvely nélküli lőszerrel működő lőfegyverek, azok alkatrészei, tartozékai

X

Peremgyújtású lőfegyverek, azok alkatrészei, tartozékai

X

X
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Légfegyverek, azok alkatrészei, tartozékai
(7,5 Joule feletti csőtorkolati energia)

X

Elöltöltős fegyverek, azok alkatrészei tartozékai

X

Gáz- és riasztófegyverek (külkereskedelem nem engedélyköteles)
Lőszerek és azok alkatrészei
Központi gyújtású lőszerek

X

Sörétes lőszerek

X

Peremgyújtású lőszerek

X

Az elhatárolási kérdések másik kategóriáját képviselik a kereskedelmi céllal szállított
robbanóanyagok és radioaktív anyagok. E termékek megtalálhatók a Korm. rendelet 1.
mellékletének III-IV., illetve VII-VIII. fejezeteiben, valamint az egyes áruk, szolgáltatások és
anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló
52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1-3. mellékletében. Az adott termék szállítása esetén a
felhasználási cél, a műszaki paraméter, a pontos árumegnevezés, illetve a termék
vámtarifaszáma szintén eligazítást ad ahhoz, hogy a termékre mely jogszabály rendelkezéseit
kell alkalmazni. A polgári felhasználású robbanóanyagok körébe az 52/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó, alapvetően a bányászatban és a pirotechnikai termékek gyártása
során felhasználásra kerülő anyagok, termékek (pl. gyutacs, biztonsági zsinór, detonátor)
tartoznak. Ezzel szemben haditechnikai terméknek minősülnek a kifejezetten harcászati,
nemzetbiztonsági vagy rendvédelmi - vagyis szinte kizárólag rombolási - célra szolgáló
robbanóanyagok- és eszközök, és azok töltetei, tartozékai, alkatrészei. A radioaktív anyagok
vonatkozásában az elhatárolás alapját szintén a felhasználási cél és a műszaki paraméter
jelenti. Az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya alá azok a radioaktív izotópok tartoznak,
amelyek elsősorban az orvosi diagnosztikában, illetve az atomerőművek fűtőelemeként
használatosak. Ugyanakkor a haditechnikai terméknek csak azon radioaktív anyagok
tekinthetők, amelyek robbanóanyagként kizárólag háborús felhasználásra, tömegpusztítási
célokra szolgálnak vagy szolgálhatnak.
A haditechnikai termékek szállításához kapcsolódó engedélyezés
A tiltó és korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó árukörök, így a haditechnikai termékek
sajátossága, hogy valamely uniós vagy nemzeti jogszabály az engedélyezési eljárás
lefolytatását, az engedély kiadását egy e célra kijelölt hatóság hatáskörébe utalják, míg a
termékek nemzetközi forgalmának ellenőrzését a vámhatóságra bízzák. A haditechnikai
termékek Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: EGT) kívüli
országok - lényegében tehát a harmadik országok - vonatkozásában, illetve Európai Unión
belül bonyolódó szállítása is engedélyköteles. Az engedélyeket hazánkban a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Hadiipari és
Haditechnikai Külkereskedelmi Osztálya (a továbbiakban: MKEH) állítja ki. Fontos kiemelni,
hogy bizonyos haditechnikai termékek kivitele esetén másik tagállam hatósága által az uniós
rendelet alapján kiadott engedély (a továbbiakban: 258/2012/EU rendelet szerinti engedély) is
elfogadható. A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében engedélyt kizárólag cég vagy
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, költségvetési szerv, illetve határon átnyúló szolgáltatás
esetén az Európai Unió tagállamaiban, illetve az EGT-ben részes fél államában bejegyzett
vállalkozás kaphat. Előbbiekből következik, hogy magánszemély részére a haditechnikai
termékek külkereskedelme nem engedélyezhető. Az NAV és az MKEH közti együttműködési
megállapodás alapján az MKEH által kiállított, módosított, meghosszabbított vagy visszavont
- a vámhatósági eljárás során felhasználható - engedélyek adatai az egyablakos adatcsere
forgalom keretein belül nyomon követhetők és lekérdezhetők a vámszervek számára. Ennek
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során az engedélyező szakhatóság egy, a vámhatóság részére küldött elektronikus üzenet
alapján megadja az eljáráshoz felhasználható engedélyek, Szállítási Tanúsítványok adatait. Ez
az üzenet a vámadat-feldolgozó rendszerben (ETR) valamennyi vámszerv számára
lekérdezhetővé, illetve akár nyomtathatóvá válik. Az egyablakos adatcsere előnye, hogy
egyetlen elektronikus üzenet alapján a vámhatósági ellenőrzések gyorsabban és
hatékonyabban végrehajthatók. Mindazonáltal az egyablakos adatcsere keretében biztosított
adatok még nem váltják ki az eredeti, papíralapú engedélyek bemutatásának kötelezettségét az
egyes eljárások során.
Engedélytípusok, Szállítási Tanúsítvány és a mentességek
A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a haditechnikai termékek Magyarország
területére történő behozatala, kivitele és újrakivitele, Európai Unión belüli szállítása
(transzfer) és Magyarország területén történő átszállítása (tranzit) engedélyköteles.
Az MKEH a Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában az alábbi típusú
engedélyeket állítja ki:
• tevékenységi engedély,
• tárgyalási engedély,
• forgalmi engedély,
• brókerengedély, valamint
• tranzitengedély.
A haditechnikai termékek behozatala, kivitele és újrakivitele, transzferje, valamint tranzitja
csak forgalmi engedély, illetve tranzit engedély birtokában végezhető. Ennek megfelelően a
vámhatóság csak ezekkel az engedélytípusokkal találkozik a termékkör kereskedelmének
ellenőrzése során. A vámhatóság ellenőrzési tevékenységét elősegíti, hogy az MKEH által
kiállított forgalmi és tranzit engedélyek adatai megismerhetők a vámszervek számára, mivel
az MKEH és a NAV közti egyablakos adatcsere rendszer ezt a lehetővé teszi. A behozatali és
kiviteli irányú eljárásokhoz szükséges engedélyek mintái a Korm. rendeletben nem
szerepelnek. Ellenben a forgalmi és a tranzit engedélyek iránti kérelmek kötelező
adattartalmát érintő információk a Korm. rendelet 5-8., illetve 10-11. mellékletében
megtalálhatók. Az engedélykérelmek és az egyes engedélytípusok formanyomtatványainak
mintái, továbbá a kapcsolódó kitöltési útmutatók az MKEH honlapján (http://mkeh.gov.hu/)
elérhetők.
A Korm. rendelet 12. §-a szerint a forgalmi engedélyek típusai az alábbiak szerint
csoportosíthatók:
• általános forgalmi engedély,
• globális forgalmi engedély,
• egyedi forgalmi engedély és
• a 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély.
A forgalmi engedélyek alapvetően két kategóriába sorolhatók kiállítóik, illetve megjelenési
formájuk alapján. A kiállító hatóságokat tekintve uniós, illetve nemzeti szinten kiállítható,
míg a megjelenési formát illetően pedig papír alapú és nem papír alapú (virtuális)
engedélyekről beszélhetünk. A 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedélyt uniós szinten
és minden tagállamban, míg az általános, a globális és az egyedi forgalmi engedélytípusokat
kizárólag tagállami szinten állítják ki. Az általános forgalmi engedély elektronikus formában,
míg a fennmaradó engedélytípusok papír alapon kerülnek kiállításra. A forgalmi és a tranzit
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engedélyek több szállításra is használatosak, így akár részkezelésükre is van lehetőség. E
helyütt jegyzem meg, hogy a Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a felhasznált, vagy
nem hatályos papír alapú forgalmi engedélyek másolatát a gazdálkodók - felhasználásuk
elszámolásának elősegítése végett - kötelesek megküldeni az MKEH részére.
A vámhatóság által ellenőrzött, az MKEH által kiállított engedélyek főbb jellemzői a
következők:
1. Általános forgalmi engedély: Kizárólag az ellátás biztonsága, valamint tartós ipari és
kormányközi együttműködések előmozdítása érdekében, meghatározott haditechnikai
termékek Európai Unión belüli szállítása (transzfer) esetén vehető igénybe. Az általános
forgalmi engedélyt az MKEH a honlapján közzéteszi, így papír alapú engedély nem kerül
kiadásra. A papír alapú engedélyt a vámhatósági eljárás során nem lehet megkövetelni,
ugyanakkor az MKEH honlapján található engedély kinyomtatható és adott esetben az árut az
eljáráshoz kapcsolódó egyéb okmányokkal együtt a végső rendeltetési helyéig kísérheti.
2. Globális forgalmi engedély: Az EGT-hez tartozó államokban, vagy Svájcban letelepedett
gazdálkodók esetében, több haditechnikai termékre, tartós termelési, vagy értékesítési
kapcsolat biztosítása érdekében állítható ki. A globális forgalmi engedély érvényessége három
évre szól, mely egy alkalommal legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. A globális
forgalmi engedély az Európai Unión, EGT-n, illetve Svájcon kívüli gazdálkodókat érintő
áruforgalom esetében nem vehető igénybe.
3. Egyedi forgalmi engedély: Az általános és a globális forgalmi engedély körébe nem
tartozó ügyletek esetében adható ki. Az egyedi forgalmi engedély 12 hónapig érvényes, amely
egy alkalommal legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
4. 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély: Ezt az engedélytípust hazai és más
tagállam illetékes szakhatósága (hazánkban: MKEH) egyaránt kiállíthatja. Az egyes
tagállamokban kiállított engedélyek az Európai Unió területén szabadon felhasználhatók.
Kizárólag a Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezetének a)-c) pontjaiban és III. fejezeteiben,
valamint az uniós rendelet I. mellékletében is szereplő haditechnikai termékek harmadik
országba irányuló kivitele vagy újrakivitele esetében alkalmazható. Az engedély érvényessége
legfeljebb 12 hónapra szól, amely egy alkalommal legfeljebb12 hónappal meghosszabbítható.
Az engedély mintáját az uniós rendelet II. melléklete tartalmazza.
5. Tranzit engedély: A Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyes haditechnikai termékek
Magyarország területén történő átszállításához (tranzitjához) szükséges engedély. Az
engedélyköteles ügyletek jellemzően a Korm. rendelet 1. mellékletének I-IV., és VII-VIII.
fejezeteiben feltüntetett termékeket érintik. A jelzett fejezetekbe tartozó termékek tranzitja a
feladási és rendeltetési helytől függetlenül engedélyköteles. Így engedély bemutatásra van
szükség a többek között a haditechnikai terméknek minősülő lőfegyverek (pl. puska,
géppisztoly) és a hozzájuk tartozó lőszerek, az ágyúk, a robbanóeszközök, vagy éppen a vegyi
és a radioaktív anyagok tranzit szállítása esetén. Ha az áruk feladási és a rendeltetési helye az EGT-hez tartozó államok és Svájc kivételével - egyaránt harmadik országban található, a
Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt valamennyi haditechnikai termékek tranzitja
engedélyköteles. A tranzitengedély három hónapig érvényes, amely egy alkalommal
legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.
A vámhatósági eljárások során a fenti engedélytípusokon kívül egyéb okmányok
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bemutatására is lehetőség van. Ennek megfelelően az MKEH a haditechnikai termékek
harmadik országból történő behozatala, vagy az Európai Unió másik tagállamából történő
beérkezése (transzfer) során, kérelemre a Korm. rendelet 1. § 14. pontjában meghatározott
Szállítási Tanúsítványt állíthat ki. A Szállítási Tanúsítványra akkor van szükség, ha a
Magyarországon letelepedett gazdálkodó külföldi partnere azt az ügylet megvalósulása előtt
igényli. A tanúsítvány kiállítása gyakorlatilag az importőr ország állami garanciavállalását
jelenti az adott áru behozatalára. Az MKEH a Szállítási Tanúsítványt csak az ügyfél kérésére
állíthatja ki, rendelkezésre állása a vámhatósági eljárás lefolytatásának nem feltétele. A
tanúsítványok csak egyetlen szállításra használatosak, így azok részkezelésére nincs
lehetőség. A Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján a vámhatósági eljárások során
felhasznált Szállítási Tanúsítványok egy példányát elszámolásuk érdekében az eljárást végző
vámszervek megküldik az MKEH részére.
A Korm. rendelet 4. § a)-d) pontjai alapján nincs szükség az MKEH által kiállított forgalmi,
illetve tranzit engedélyek bemutatására, ha a haditechnikai terméket:
• a Kormány vagy a Parlament által jóváhagyott csapatmozgás vagy nemzetközi szerződés
keretében,
• az Európai Unió, az Észak-atlanti Szövetség (NATO), a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség vagy ezek valamely szervezete által,
• katasztrófahelyzetben humanitárius segítségnyújtás céljából,
• fegyveres testületek közös gyakorlatozás, vagy bemutató végett szállítják.
Összegezve a termékkör kereskedelmének vámhatóság általi ellenőrzéséhez kapcsolódó
kötelezettségek az alábbiak:
Eljárás típusa

A Korm. rendelet hatálya alá
tartozó meghatározott
haditechnikai termékek

behozatal,
kivitel, újrakivitel
transzfer
(beérkezés, kiszállítás)

tranzit
behozatal, transzfer
(beérkezés)

Benyújtandó okmány
MKEH által kiállított általános,
egyedi vagy globális forgalmi
engedélyek, vagy
MKEH, illetve más tagállami
szakhatóság által kiállított, a
258/2012/EU rendelet szerinti
kiviteli engedély
Tranzit engedély
Szállítási Tanúsítvány

A haditechnikai termékek kivitele, újrakivitele
A haditechnikai termékek harmadik országba irányuló kivitele, újrakivitele engedélyköteles.
Érdemes megjegyezni, hogy a Korm. rendelet 1. § 11. és 20. pontjainak b) alpontja szerint
kivitelnek és újrakivitelnek minősül a szoftvernek vagy technológiának szóban, írásban,
elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon, valamint adathordozó eszközön harmadik
országba történő szállítása. A kiviteli és újrakiviteli eljárásokhoz globális és egyedi forgalmi
engedélyek, valamint a 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedélyek bemutatása
szükséges. Ezeket az engedélyeket az MKEH, illetve - a 258/2012/EU rendelet szerinti
kiviteli engedély esetében - az érintett tagállami engedélyező hatóság két példányban állítja
ki. Az engedély egy eredeti példánya az exportőrnél marad, így az a rendeltetési helyig kíséri
a szállítmányt, míg a második példány az engedélyezést végző hatóságnál (MKEH) marad. A
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vámszervek tehát csak egy engedélypéldányt ellenőriznek, majd hitelesítenek az eljárások
során. Alapesetben a kiviteli és újrakiviteli eljárásokat és a kapcsolódó engedélyek kezelését
a belterületen, míg a szállítmányok kiléptetését a külső határszakaszon működő vámszervek
végzik el. A kiléptetést végző vámszervek ilyenkor a kiviteli engedély meglétét és
érvényességét, valamint az érintett termék azonosságát biztosító jelek meglétét, sértetlenségét
ellenőrzik. Az engedélyek kezelése és a kiviteli/újrakiviteli eljáráshoz kapcsolódó
ellenőrzések a kiléptetést végző vámszervek által is végrehajthatók. Az ellenőrzött és
hitelesített papír alapú engedélyeket a kiviteli és újrakiviteli eljárást követően a vámszervek
nem vonják be, hanem visszaadják az exportőr részére. Ezt követően az engedéllyel a
gazdálkodó számol az azt kiállító szakhatóság felé.
A termékkört érintő kiviteli, vagy az újrakiviteli eljárások feldolgozásához szükséges alapvető
szabályokat a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a
továbbiakban:
Közösségi
Vámkódex)
végrehajtására
vonatkozó
rendelkezések
megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet)
37. mellékletében foglaltak írják elő. A bizottsági rendelet említett melléklete előírja az
exportőrök számára a Vámáru-nyilatkozat 31. 44. rovatának kötelező kitöltését, vagyis az
adott termék pontos megnevezésének és az eljáráshoz benyújtott engedély azonosítószámának
meghatározását. Ezen felül az eljárást kérelmezőknek a Vámáru-nyilatkozat 44. rovatában fel
kell tüntetniük a haditechnikai termékek kivitelére és újrakivitelére vonatkozóan kialakított
igazoláskódokat, melyek a NAV által kiadott, az Egységes Vámokmány Kitöltéséről szóló
4003/2013. tájékoztatásban szerepelnek.
A globális és egyedi exportengedélyek benyújtása mellett megvalósuló kiviteli és újrakiviteli
eljárások esetében a Vámáru-nyilatkozat 44. rovatában az alábbi igazolási kódokat kell
szerepeltetni:
• 0635: „a vámkezelésre bejelentett áruk nem tartoznak az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
hatálya alá”,
• 3177: „az MKEH által kibocsátott exportengedély a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó haditechnikai termékre (harmadik országos kereskedelem)”
• Y934: „a 258/2012/EU rendelet tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik
kivitelére vonatkozó rendelkezései által nem érintett termék.”
A 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély felhasználása esetén a Vámáru-nyilatkozat
44. rovatában az alábbi igazolási kódokat szükséges feltüntetni a tétel feldolgozása érdekében:
• E020: „Tűzfegyverek kiviteli engedélye (258/2012/EU rendelet).” vagy
• Y934 igazolási kódot: „a 258/2012/EU rendelet tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok,
alkotóelemeik és lőszereik kivitelére vonatkozó rendelkezései által nem érintett termék.”
A kiviteli eljárások sarkalatos pontja a Vámáru-nyilatkozat 31. és 44. rovatában szereplő
adatok helyes kitöltése. Több esetben is előfordul, hogy az eljárások feldolgozásának
folyamata azért hiúsul meg, vagy húzódik el feleslegesen, mert ezek a rovatok nem a
megfelelő adattartalommal kerülnek kitöltésre. A probléma főként egyszerűsített helyi
vámkezelésre vonatkozó engedéllyel rendelkező gazdálkodók által indítványozott kivitelek
esetében okoz fennakadást. A hiba alapja általában az, hogy a Vámáru-nyilatkozatokon nem,
vagy nem pontosan szerepelnek az árumegnevezések (31. rovat), az engedélyszámok és az
igazoláskódok (44. rovat) adattartalma. Emiatt a feldolgozási folyamat során az érintett tétel
az ún. „várakozóterembe” kerül, a folyamat megáll, így az később, csak pénzügyőri
beavatkozást követően végezhető el. Az ilyen esetek azért lehetnek kínosak, mert a nagy
exportforgalmat produkáló gazdálkodók jelentős része mindinkább az egyszerűsített helyi
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vámkezelés iránti engedélyeket veszi igénybe. Ennek a jelentősége az, hogy a gazdálkodó
saját maga a nap 24 órájában indítványozhatja eljárásait éppen azért, hogy vámügyeit
gyorsan, rugalmasan elvégezhesse, és partnerei igényeit kielégíthesse.
A haditechnikai termékek behozatala
A kivitelhez és az újrakivitelhez hasonlóan a haditechnikai termékek harmadik ország
tekintetében megvalósuló behozatala szintén engedélyköteles. Akárcsak a kivitelek és
újrakivitelek esetében, a behozatalhoz is globális és egyedi forgalmi engedélytípusokra van
szükség. A behozatalra szolgáló engedélyeket az MKEH két példányban állítja ki. Az
engedély egyik példánya az importőrnél marad, a második példányt pedig az MKEH tartja
meg. A vámszervek tehát ebben az esetben is csak egy példányon igazolhatják a szállítmány
ellenőrzését.
Korm. rendelet 1. § 1. pontja a behozatallal egy tekintet alá eső eljárásoknak tekinti az
alábbiakat:
• beléptetés, szabad forgalomba bocsátás
• vámraktározás, aktív feldolgozás, ideiglenes behozatal, a passzív feldolgozásra kivitt áru
visszahozatala, valamint a tértiáru újrabehozatala,
• szoftvernek vagy technológiának szóban, írásban, elektronikus úton, telefaxon vagy
telefonon, valamint adathordozó eszközön harmadik országból történő behozatala, átvétele.
Magyarországi rendeltetésű termékek esetében az érintett gazdálkodónak már a beléptetés
során rendelkeznie kell a szükséges behozatali engedéllyel. Általános esetben a behozatali
irányú vámeljárást és a kapcsolódó engedélyek kezelését a belterületen, míg a beléptetést a
külső határszakaszon működő vámszerv végzi el. Természetesen behozatali irányú
vámeljárást és az engedélyek hitelesítését a beléptetést végző vámszerv ugyancsak
elvégezheti. Az engedélyek eredeti, hitelesített példányát a vámszervek visszaadják az
importőr részére. Ezt követően a behozatali engedélyekkel - csakúgy, mint a kiviteli
engedélyek esetében - az ügyfelek számolnak el az MKEH irányában.
A behozatali irányú vámeljárások feldolgozásához szükséges szabályok tekintetében szintén a
bizottsági rendelet 37. mellékletében (kötelezően kitöltendő rovatok) foglaltak az irányadók.
Ennek megfelelően a Vámáru-nyilatkozat 31. rovatában a haditechnikai termékek pontos
árumegnevezését, míg 44. rovatában a behozatali engedély azonosítószámát szerepeltetni kell.
Ezen kívül a behozatalok esetében alkalmazandó igazolási kódokat ugyancsak fel kell tüntetni
a Vámáru-nyilatkozat 44. rovatában.
A haditechnikai termékek behozatalára esetében az alábbi igazolási kódok alkalmazandók:
• 0635: „a vámkezelésre bejelentett áruk nem tartoznak az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet
hatálya alá”, és
• 3173: „az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó haditechnikai termékre (harmadik országos kereskedelem)”.
Az engedélyes gazdálkodó a haditechnikai termék behozatala során Szállítási Tanúsítványt
nyújthat be, ha a gazdálkodó külföldi partnere erre igényt tart. Ugyanakkor a tanúsítványt a
behozatali irányú vámeljárások elvégzéséhez nem kötelező benyújtani, hitelesítésére csak
akkor van lehetőség, ha a vámeljárásra Magyarországon kerül sor. Az MKEH a Szállítási
Tanúsítványt három - „A-B-C” jelű önindigós - példányban állítja ki. A behozatali eljárások
során a vámszervek mindhárom példányt hitelesítik, majd az „A” és „B” jelű példányokat
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visszaadják az ügyfél részére. A behozatali eljárás elvégzése után a vámszervek a „C” jelű
példányt megküldik az MKEH részére a tanúsítvány elszámolása érdekében.
A haditechnikai termékek tranzitja és transzferje
A tranzit eljárások során úgy szállítanak haditechnikai terméket Magyarország területén
keresztül, hogy annak vámjogi helyzetében nem történik változás. A Korm. rendelet 18. § (1)
bekezdése alapján bizonyos haditechnikai termékek (pl. puska, géppisztoly, robbanóanyagok
stb.) Magyarország területén történő átszállításához az MKEH által kiállított tranzit engedély
szükséges. Amennyiben a küldő és a célország is harmadik ország (ide nem értve az EGT-hez
tartozó államokat és Svájcot), úgy a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt valamennyi
haditechnikai termék tranzitja engedélyköteles. A tranzit irányú forgalom esetén az általános
vámeljárási szabályok alkalmazandók. Az MKEH a tranzit engedélyt két példányban, a Korm.
rendeletben meghatározott feltételek alapján állítja ki. Az engedély egy eredeti példányát az
MKEH tartja meg, így a vámszervek csak egy példánnyal találkoznak az eljárások során.
A Korm. rendelet 1. § 19. pontja értelmében a haditechnikai termékek tranzit szállításai
• az Európai Unió külső határszakaszai között,
• az Európai Unió külső, illetve annak belső határszakaszai között,
• az Európai Unió tagállamainak belső határszakaszai között valósulhat meg.
Az engedélyes gazdálkodónak már a be- és kiléptetések során rendelkeznie kell a szükséges
tranzit engedéllyel. Fontos kiemelni, hogy a tranzit eljárás alá vont haditechnikai termékek
ellenőrzése és az engedélykezelés kizárólag a tranzit engedélyen megjelölt külső
határszakaszon működő vámszervek által valósulhat meg. Ennek oka az, hogy a vámhatóság
jelenléte, vagyis a vámellenőrzés csak az Európai Uniós külső határszakaszain biztosított.
Ebből adódóan a tranzit eljárások ellenőrzését és a kapcsolódó engedélyek kezelését a belső
határszakaszon nem kell, és nem is lehet elvégezni. A tranzit eljárás keretében szállított áruk
Magyarország területére az Európai Unió belső határszakaszán történő belépése (beléptetés)
és azok belső határszakaszon történő kilépése esetén az alsó fokú szerveknek a tranzit
engedély fedezete mellett szállított haditechnikai termékek vámhatósági ellenőrzését valamint az engedélyek igazolását - nem kell elvégezniük. Ilyen esetekben a tranzit engedély
MKEH irányába történő elszámolását (megküldését) a Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése
alapján a gazdálkodó maga végzi. Ide kapcsolódó rendelkezés, hogy a Korm. rendelet 22. §
(3) bekezdése alapján a fel nem használt eredeti tranzit engedélyt az engedélyes
gazdálkodónak meg kell küldenie az MKEH részére.
A haditechnikai termékeknek az Európai Unió másik tagállamába történő kiszállítása,
valamint az onnan Magyarország területére történő beérkezése (transzfer) engedélyköteles. A
transzfer eljárásokra a Közösségi Vámkódex rendelkezései nem irányadók, így az ilyen
eljárások esetében a vámeljárásokra vonatkozó szabályokat nem lehet alkalmazni. Az MKEH
a transzfer engedélyt - amely lehet globális és egyedi - két példányban állítja ki. Az engedély
egy példánya az MKEH-nál marad, ezért a transzfer eljárások során a vámszervek csak egy
példányon igazolhatják a szállítmány ellenőrzését. A haditechnikai termék Európai Unió
másik tagállamából történő beérkezése során Szállítási Tanúsítvány is benyújtható. Ebben az
esetben a tanúsítvány kezelése, elszámolása során a haditechnikai termékek behozatalánál
említettek szerint kell eljárni („C” jelű példány megküldése MKEH részére). A transzfer
(beérkezés, kiszállítás) eljárások ellenőrzése és a kapcsolódó engedélyek kezelése kizárólag a
belterületen működő alsó fokú szervek által végezhető el. A transzfer eljárások elvégzésére az
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ügyfelek előzetes bejelentése nélkül, elsősorban hivatali időben van lehetőség. A hivatali időn
túl kezdeményezett transzfer eljárások kizárólag az ügyfelek hivatalos munkaidőben
előterjesztett, előzetes írásbeli bejelentése alapján, a vámszervek készenléti szolgálata
(ügyelet) által végezhetők el.
Fontos kiemelni, hogy a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt haditechnikai termékek
tranzit és transzfer eljárásai esetén a vámszervek elsősorban okmányellenőrzést, illetve
engedélykezelést végeznek. A vámszervek a tranzit és a transzfer eljárások során - ellentétben
a behozatali és/vagy kiviteli irányú vámeljárásokkal - nem hoznak külön határozatot.
Amennyiben az eljáráshoz tartozó okmányok eltérő, vagy hiányos adattartalma miatt a
szállítmány azonossága nem állapítható meg, a tranzit és a transzfer eljárás nem végezhető el.
Ebben az esetben vámszervek akkor végezhetik el az eljárást, ha a gazdálkodó a szükséges
okmányok, vagy a tranzit és transzfer engedély (egyedi, globális) pótlása, illetve azok
módosítása felől intézkedik. Ha a benyújtott okmányok módosítására vagy pótlására nincs
lehetőség, a vámszervek intézkednek a tranzit és transzfer eljárás iránti kérelem határozattal
történő elutasítása felől.
Az engedélyezett gazdálkodói tanúsítvány (AEO) figyelembevétele az ellenőrzések során
A haditechnikai termékek Közösségi Vámkódex 4. cikk 16. pontja szerinti vámeljárás alá
vonása esetén a fizikai áruvizsgálatok nagy része alól mentesülhetnek, és így pozitív
értelemben kivételezettek a bizottsági rendelet 14a. cikke szerinti biztonsági és védelmi
(AEOS), valamint a teljes (AEOF) tanúsítvánnyal rendelkező engedélyezett gazdálkodók. Ők
a vámügyek intézése során kedvezményekben részesülnek, mert igazolni tudják, hogy
termékeik és tevékenységeik biztonságosak, intézkedéseik megfelelnek a vámhatóság által
támasztott követelményeknek. Fontos hangsúlyozni, hogy az engedélyezett gazdálkodói
státuszhoz kapcsolódó előnyök biztosítása nem az AEO tanúsítvánnyal nem rendelkező
gazdálkodók negatív megkülönböztetését, hanem az AEO tanúsítvánnyal rendelkező
gazdálkodók megbízhatóságának vámhatóságok általi elismerését jelentik. A vámszervek az
AEO tanúsítványokkal rendelkező gazdálkodók esetében is végeznek fizikai vizsgálatot a
haditechnikai termékek vámeljárás alá vonása során, de azokat a biztonságra és védelemre
vonatkozó standardok megfelelő kihasználása érdekében havonta csak egy alkalommal tartják
meg. A havi egy alkalommal sorra kerülő fizikai vizsgálat végrehajtása a vámhatóság és a
gazdálkodó közötti kommunikáció, együttműködés eredményeként valósul meg, figyelemmel
a bizottsági rendelet 14b. cikk (2) bekezdésében írtakra (gazdálkodó értesítése). Ha az
AEOS/AEOF tanúsítvánnyal rendelkező engedélyesek által benyújtott okmányok adattartalma
között eltérés tapasztalható, akkor a vámszervek részéről további fizikai vizsgálat megtartása
válhat indokolttá, melyről a gazdálkodó szintén értesíthető. Az engedélyezett gazdálkodók
pozitív megkülönböztetése nem jelenti azt, hogy a vámszervek – saját kockázatelemzésük
alapján - nem tarthatnak fizikai áruvizsgálatot az AEOS vagy az AEOF tanúsítvánnyal
rendelkező gazdálkodók tekintetében. Ha a vámszervek részéről valamilyen fennálló kockázat
kerül azonosításra, a szükséges fizikai ellenőrzéseiket - figyelemmel a bizottsági rendelet 14b.
cikk (4) bekezdésében írtakra - elsőbbséggel kell elvégezniük.
Az engedélyezett gazdálkodói státuszról további tájékoztatás a NAV honlapján, az alábbi
címen található:
http://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aeo/engedelyezett_gazdalkodo_aeo.html
Az engedélyezett gazdálkodói tanúsítvány előnyeiről szóló tájékoztatás a következő internetes
címen érhető el:
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http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aeo/engedelyezett_gazdalkodok.html?query
=AEO
A vámhatósági ellenőrzés, a fizikai áruvizsgálatok kérdése
A Korm. rendelet 24. § (2)-(7) bekezdése alapján a vámhatóság ellenőrzi a Korm. rendelet
hatálya alá tartozó haditechnikai termékek behozatalát, kivitelét, tranzitját, valamint az
Európai Unión belül szállítását (transzfer). A vámhatósági vizsgálat egyrészt az eljárás alá
vont termék azonosságának megállapítására irányul. Továbbá a vámhatóság ellenőrzi az
MKEH által kiállított forgalmi és tranzit engedélyek meglétét, érvényességét és - ha
rendelkezésre állnak - a Szállítási Tanúsítványok adattartalmát, majd hitelesítik azokat. Ebből
következik, hogy a vámszerveknek az engedélyköteles szállítmány adatainak a Vámárunyilatkozaton történő pontos feltüntetését (31. és 44. rovat) minden esetben ellenőrizniük kell.
A vámhatósági eljárás lényegi eleme, hogy a behozatali és kiviteli engedélyeket (forgalmi és
egyedi) a vámszervek nem vonják be, hanem visszaadják az ügyfél részére. Ezzel ellentétben
- figyelemmel a Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében írtakra - a vámszervek a
hitelesített tranzit engedélyeket bevonják, majd a bevont tranzit engedélyeket és Szállítási
Tanúsítványokat minden esetben megküldik az MKEH részére azok elszámolása érdekében.
A vámszervek a haditechnikai termékek fizikai ellenőrzése során teljes (tételes) áruvizsgálatot
csak a különösen indokolt esetben alkalmaznak. A fizikai áruvizsgálatok alól - az AEO
tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodókon kívül - egyes,a Korm. rendelet hatálya alá tartozó
árukörök is kivételt képeznek. Ez a kivétel érvényesül a Korm. rendelet 1. mellékletének VII.
fejezetében felsorolt radioaktív és vegyi anyagokat, illetve a XXI. és XXII. fejezetekben
szereplő szoftverek és technológiákat érintő eljárások esetén. Előbbiek esetében - a speciális,
emberi egészségre ártalmas tulajdonságaik miatt - a vámszerveknek kizárólag
okmányellenőrzést, illetve engedélykezelést kell végezniük. A szoftvereket és technológiákat
érintő eljárások tekintetében a vámszervek csak akkor végezhetik el az adott vámeljárást, ha
azokat tárgyiasult formában, vagyis adathordozó eszközön szállítják. Ha a szoftverek és
technológiák nem adathordozó eszköz útján kerülnek kivitelre vagy behozatalra, a
vámszerveknek ellenőrzési és engedélykezelési feladata nincs. A haditechnikai termékek beés kiléptetése során a vámszervek - csakúgy, mint tranzit és transzfer esetén - elsősorban
okmányellenőrzést végeznek. Ha azonban a be- és kiléptetést, transzfer és tranzit eljárást
végző vámszervek az árura vonatkozó releváns adatok közt eltérést tapasztalnak, úgy
intézkedniük kell a fizikai vizsgálat megtartása iránt. A vámszervek a fizikai áruvizsgálatok
során, tekintettel a haditechnikai termékek speciális tulajdonságaira és értékére, elsősorban a
termékek külső csomagolását vizsgálják úgy, hogy azonosságukat a rendelkezésre álló
okmányok és adatok összevetése alapján meg tudják állapítani.
Amennyiben a szállítmány vonatkozásában visszaélésre okot adó gyanú merül fel, a
vámszervek szigorúbb fizikai áruvizsgálatot alkalmaznak. A vámhatóság fizikai vizsgálata
házi szemle keretében az engedélyes gazdálkodó telephelyén is végrehajtható, ha a vizsgálat
feltételei ott megfelelően biztosítottak. A vámhatósági ellenőrzés alapeleme, hogy ha az
eljárás során az ügyfél érvényes és eredeti engedélyt nem tud bemutatni az adott eljárás nem
végezhető el addig, amíg a szükséges engedély bemutatásra nem kerül. Fontos kiemelni, hogy
az egyes eljárások során - különösen, ha visszaélésre okot adó körülmény merült fel, vagy
nem áll rendelkezésre engedély - a vámszervek igénybe vehetik az MKEH szakmai segítségét.
E lehetőséget a vámszervek általában igyekeznek kihasználni. Jellemzően az adott áru
haditechnikai termékként való minősítésének megállapítása, az engedélyek adattartalma és
érvényessége miatt kerül sor szakmai konzultációra az MKEH illetékeseivel. Amennyiben az
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eljárások során a haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés bűncselekmény
elkövetésének alapos gyanúja merül fel az eljáró vámszerveknek megteszik a szükséges
intézkedést a büntetőeljárás bevezetése iránt.
A Korm. rendelet legutóbbi módosulásai
A 2013. év során a Korm. rendelet két ízben is módosult. A következőkben a korábban az
MKEH és a NAV honlapján egyaránt publikálásra került jogszabályváltozások lényeges
elemei kerülnek bemutatásra.
1. Az egyes haditechnikai eszközök, termékek, szolgáltatások kereskedelméről,
engedélyezéséről szóló kormányrendeletek és egyes műszaki tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 78/2013. (III. 13.) Korm. rendelet 2013. március 21-ei hatállyal
módosította a Korm. rendeletet. A jogszabályváltozás racionalizálta a gazdasági szereplők és
a vámhatóság tevékenységét, melynek eredményeként csökkenthetővé váltak az érintettek
adminisztrációs terhei, a hatósági eljárások költséghatékonyabbá váltak.
A jogszabályváltozás által a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében feltüntetett fogalmak
pontosításra és kiegészítésre kerültek, mellyel a Korm. rendelet hatékonyabban segítheti elő a
jogalkalmazói, főként a vámhatósági tevékenységet. Előbbiek okán módosult a behozatal és a
kivitel, valamint a behozatali és kiviteli vámhivatal, továbbá a tranzit definíciója, egyúttal a
Korm. rendelet bevezette a beléptető és a kiléptető vámhivatal fogalmát.
Említést érdemel, hogy a Korm. rendelet módosításával kapcsolatos véleményezési
folyamattal összefüggésben felülvizsgálatra került a haditechnikai termékek Európai Unión
belül történő (transzfer), illetve tranzit szállításának vámhatóság általi ellenőrzésének rendje.
A Korm. rendelet területi hatálya Magyarország területéhez kapcsolódik, továbbá a
vámhatóság állandó jelenléte kizárólag a külső határszakaszokon biztosított. A gyakorlati
tapasztalatokat mérlegelve megállapítást nyert, hogy a vámhatóság által korábban a tranzit és
transzfer eljárások során alkalmazott ellenőrzési, engedélykezelési gyakorlat - a belső
határokon állandó vámhatósági jelenlét hiánya és egyúttal az áruk szabad mozgásának uniós
alapelve folytán - nem bizonyult kellően hatékonynak. Előbbiek figyelembe vételével a Korm.
rendelet módosítása során a haditechnikai termékek tranzit és transzfer forgalmának
ellenőrzési metodikája a Közösségi Vámkódex 4. cikk 4a.-4d. pontjaiban (behozatali,
beléptető, kiviteli és kiléptető vámhivatal definíciók) foglalt rendelkezésekhez igazodva
átalakításra került. Ennek következtében a tranzit és transzfer eljárások ellenőrzése és az
engedélyek kezelése a szállítási műveletek azon pontjain valósulhat meg, ahol a vámhatósági
jelenlét ténylegesen biztosított és rendelkezésre áll. A Korm. rendelet módosítását követően a
tranzit eljárások ellenőrzését és az engedélyek kezelését a külső határszakaszon, míg transzfer
esetében a belterületen működő vámszervek végzik el a Korm. rendelet módosított 24. § (2)(5) bekezdéseiben foglaltak alapján. Ezzel a nemzeti szabályozás nem csak az uniós
vámjogszabályokkal került összhangba, hanem a vámhatóság számára ellenőrzési hatáskört
megállapító nemzeti jogszabállyal is.
Amennyiben a tranzit szállítás nem az EU két külső határszakasza között, hanem belső
határszakasz érintésével valósul meg, a Korm. rendelet módosított 22. § (4) bekezdése
értelmében - a vámhatósági jelenlét hiánya miatt - az engedélyes gazdálkodóknak
adatszolgáltatást kell teljesíteniük az MKEH számára a tranzit eljárások befejeződéséről. A
belső határszakaszon bonyolódó tranzit forgalom esetében a vámhatóság ellenőrzési és
engedélykezelési tevékenységet nem végez. A Korm. rendelet 24. § (6) bekezdése szintén
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adatszolgáltatási kötelezettséget határoz meg a gazdálkodók számára a behozatalok, kivitelek,
tranzit és transzfer szállítások esetében, melyet az MKEH és a vámhatóság felhívására kell
teljesíteniük. Ezzel a jogszabály lehetővé tette, hogy a kereskedelem felügyeletét ellátó
hatóságok valamennyi engedélyköteles szállítás befejeződéséről bizonyítékot szerezhessenek.
A transzfer eljárásokat illetően további fontos változás, hogy az ilyen eljárások elvégzésére az
ügyfeleknek előzetes bejelentése nélkül, elsősorban hivatali időben van lehetőségük. A
hivatali időn túl kezdeményezett transzfer eljárások kizárólag az ügyfelek előzetes - hivatali
időn belül kezdeményezett - írásbeli bejelentése alapján, az eljárást végző vámszervek
készenléti szolgálata (ügyelet) által végezhetők el. A módosított Korm. rendelet 24. § (7)
bekezdése rögzíti, hogy a haditechnikai termékek behozatalához, kiviteléhez, tranzitjához és
transzferjéhez kapcsolódó vámhatósági eljárások csak a NAV illetékes vámszerveinél
kezdeményezhetők. Ezzel a Korm. rendelet pótolta a vámhatósági ellenőrzési hatáskörét
érintő korábbi nemzeti szabályozás hiányosságait.
2. Az egyes haditechnikai eszközök, termékek, szolgáltatások kereskedelméről és
engedélyezéséről, valamint a fegyverekről és lőszerekről szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 441/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 2013. november 28-ai hatállyal
módosította a Korm. rendeletet.
A módosítással a Korm. rendelet 12. §-a a forgalmi engedélyek új típusaként bevezette az
uniós rendelet szerinti kiviteli engedély használatát. A Korm. rendelet módosítására - egyúttal
az új engedélytípus átvételére - azért volt szükség, mert az uniós rendelet, és az abban
szereplő kiviteli engedély alkalmazása 2013. szeptember 30-ai hatállyal minden tagállam
számára kötelezővé vált. Az új típusú kiviteli (forgalmi) engedély formanyomtatványának
mintája az uniós rendelet II. mellékletében szerepel. Ezen kívül a módosított Korm. rendelet
15/A. § (1) bekezdése kifejezetten deklarálja, hogy az uniós rendelet szerinti kiviteli engedély
kizárólag a Korm. rendelet I. fejezetének fejezet a)-c) pontjaiban, illetve III. fejezetében
szereplő egyes haditechnikai termékek (pl. puska, pisztoly, lőszerek) kivitele vagy újrakivitele
esetében alkalmazható. Fontos kiemelni, hogy az uniós rendelet I. melléklete árumegnevezés
és vámtarifaszám alapján tartalmazza az új engedélytípus által érintett termékkört. Az uniós
rendelet szerinti kiviteli engedély érvényességére vonatkozó szabályok megegyeznek a többi
forgalmi engedélytípusok esetében alkalmazandó rendelkezésekkel (12 hónap). A nemzeti
szabályozás által átvett uniós kiviteli engedély egyablakos adatcserébe való bevonása, az
érintett termékkör TARIC rendszerbe történő integrálása, illetve az ehhez kapcsolódó új
igazoláskódok (E020 - engedélyköteles áruk, Y934 - nem engedélyköteles áruk) kialakítása
már a 2013. év során megvalósult.
A vámhatósági tevékenységet érintő jövőbeni feladatok
Nagy kihívást jelent a vámhatóság számára a tiltó és korlátozó rendelkezések hatálya alá
tartozó termékkörök - ezen belül különösen a haditechnikai és a jelen cikk tárgyát nem képező
kettős felhasználású termékek - egyszerűsített engedély alapján történő behozatala vagy
kivitele. Az egyszerűsített eljárások kapcsán már számtalanszor felmerült a kérdés, hogy a
vámhatóság eleget tud-e tenni áruvizsgálati kötelezettségének, különösen, ha az eljárást
egyszerűsített helyi vámkezelésre vonatkozó engedély alapján kezdeményezik. Az
alapszabály az, hogy a vámhatóságnak az áruvizsgálatot az egyszerűsített eljárások esetén is
meg kell tartania, ha az eljárás indítványozója nem rendelkezik AEOS vagy AEOF
engedélyezett gazdálkodói tanúsítványokkal. A fizikai áruvizsgálatok megtartásának egyik
lehetséges módja lehet, ha az egyszerűsített engedélyt kiállító vámszerv kizárja a korlátozás
vagy tilalom alá eső termékkört az általa kiállított engedély hatálya alól. Ez azonban nem
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jelentene megoldást, mivel az Európai Bizottság már többször hangoztatta, hogy a tiltó és
korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó termékköröket nem lehet kizárni a vámjog által
biztosított könnyítések alól. Ugyanakkor a megfelelő hatósági kontroll, illetve az esetleges
fizikai vizsgálatok elvégzése úgy is biztosítható lenne, ha az egyszerűsített eljárásra szóló
engedélyben a gazdálkodó számára előírnák, hogy az eljárást megelőzően adjon előzetesen
tájékoztatást a vámhatóságnak az engedélyköteles, tiltó vagy korlátozó rendelkezés hatálya
alá tartozó terméket érintő eljárás indítványozásának szándékáról. Kétségtelen tény, hogy a
legálisan tevékenykedő gazdálkodók kiszolgálása, illetve a magyar vámhatóság
versenyképességének fenntartása, továbbá a termékkör hatékony ellenőrzésének
megteremtése érdekében elodázhatatlan az egyszerűsített helyi vámkezelést érintő engedély
alapján indítványozott eljárások feldolgozását segítő szűrők átalakítására irányuló új
koncepció kidolgozása, mely racionalizálhatná az eddigi feldolgozási gyakorlatot.
A korlátozások és tilalmak alá eső árukhoz kereskedelmét érintő engedélyezési és ellenőrzési
folyamatok könnyítését célzó elképzelések egyik fontos sarokkövét képezik az engedélyezett
gazdálkodói tanúsítványok előretöréséből fakadó előnyök további kiaknázása. Az
engedélyezett gazdálkodói státusz előretörése a legális kereskedelem és az Unió polgárainak
biztonsági érdekeit szolgálja. A vámhatóság már nem csak a pénzügyi megbízhatóságot
ellenőrizi, hanem azt is, hogy a kérelmező termékei és tevékenysége biztonságosak-e,
intézkedései megfelelnek-e a vámhatóság által támasztott követelményeknek. Különösen
fontos és hasznos lehet az AEOS/AEOF tanúsítvány, ha az érintett termék olyan speciális
jellemzőkkel bír, amely miatt a hatósági ellenőrzés során támasztott, vagy a hatóságok által
kiadott engedélyekben előírt kritériumok csak a gazdálkodó által alkalmazott különleges
biztonsági előírások figyelembe vétele mellett teljesíthetők.
Minden gazdasági szereplőnek elemi érdeke, hogy csökkentse az áru szállítása során
bekövetkező hiányt és sérülést, illetve növelje a szállítás biztonságát. A kockázat
csökkenthető, ha a gazdálkodók olyan partnerekkel kereskednek, amelyeket az illetékes
hatóságok megvizsgáltak és megbízhatónak minősítettek. Az ellátási lánc biztonsága akkor
szavatolható leginkább, ha annak minél több tagja rendelkezik engedélyezett gazdálkodói
tanúsítvánnyal. Ebből adódóan a haditechnikai termékkör kereskedelmében részvevő minden
hatóságnak és gazdasági szereplőknek elemi érdeke, hogy biztosítsa a szállítások biztonságát.
A vámhatóság szolgáltató jellege megköveteli a célirányos és költséghatékony ellenőrzések
megvalósítását. Ennek okán a vámszervek ellenőrzési tevékenysége nem akadályozhatja
indokolatlanul a törvényesen működő gazdálkodók működését, nem hátráltathatja a jogszerű
kereskedelmet. A megfelelő hatósági kontroll biztosításához azonban elengedhetetlen a
termékkör kereskedelmének engedélyezésében és ellenőrzésében érintett hatóságok közötti
szoros együttműködés, a rendelkezésére álló ismeretek és gyakorlati tapasztalatok kölcsönös
megosztása. Az irányadó jogszabályi háttér alapján és az elmúlt évek tapasztalatait
figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a tiltó és korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó
egyes termékkörök (főként a haditechnikai és kettős felhasználású termékek)
kereskedelmének engedélyezését, illetve az AEO státusz kiadását végző tagállami
szakhatóságok és vámhatóságok vizsgálati programjai, azok szempontjai között átfedések,
hasonlóságok tapasztalhatók. A jövőben szükségessé válhat az ellenőrzési és az engedélyezési
hatáskörrel rendelkező (NAV, MKEH) hatóságok által alkalmazott vizsgálati programok és
eljárások egymáshoz közelítése, azok összehangolása. Ezzel megszüntethetők a felesleges
duplikációk és csökkenthetők az érintett termékkörök kereskedelméhez fűződő biztonsági
kockázatok. Nem mellékesen az engedélyezési mechanizmus reformja jelentősen
csökkenthetné a hatóságok és a gazdálkodók adminisztrációs költségeit, leterheltségét. Talán
jelzésértékű, hogy a kettős felhasználású termékek vonatkozásában az Európai Bizottság már
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vizsgálja az engedélyezett gazdálkodói tanúsítvány és a szállítási (behozatali, kiviteli)
engedélyek kiadásához kapcsolódó ellenőrzési szempontok egymáshoz igazításának
lehetőségeit.
A hatósági eljárások gyorsítása érdekében elkövetkező években szükséges elérni, hogy a
jelenleg papír alapú engedélyek elektronikusan is kiállíthatók, illetve benyújthatók legyenek.
Ehhez nyilvánvalóan szükséges az engedélyező hatóság (MKEH) széles körű elektronikus
aláírási jogának biztosítása, a meglévő jogosultságok kiszélesítése. Ezzel a gazdálkodók
jelentős adminisztrációs tehertől szabadulhatnának meg, hiszen a már működő egyablakos
adatkapcsolat által az eljárásban érintett hatóságok szakrendszerei az engedélyekkel
kapcsolatos valamennyi adatot kezelhetnének, beleértve az engedélyek felhasználását is. Az
uniós rendelet 19. cikke lehetővé teszi az I. mellékletében felsorolt haditechnikai termékkört
érintő engedélyezési és ellenőrzési cselekményekhez kapcsolódóan a hatáskörrel rendelkező
tagállami hatóságok közti kölcsönös információáramlás biztosítását. Az eddigi tapasztalatok
azt mutatják, hogy - elsősorban az eltérő szabályozás miatt - ez a kölcsönös adatcsere még
nem működik a kellő hatékonysággal a tagállamok között. Ez a helyzet minden bizonnyal
változni fog, hiszen a Közösségi Vámkódexet néhány éven belül leváltja az Uniós Vámkódex
létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, amely egy egységes
uniós szinten elektronizált kockázatelemzési és kezelési rendszert vezet majd be, amelybe
akár az egyablakos adatcsere keretében a tagállamoktól érkező adatokat is be lehet vezetni.
Az uniós vámjogszabályok módosulását követően kiépülő adatcsere-rendszer már
megfelelően lefedheti a haditechnikai termékek tranzit és transzfer eljárásait is.
A haditechnikai termékek transzfer eljárását illetően új, hatékonyabb és rugalmasabb
ellenőrzési gyakorlat kialakítására van szükség a jövőben. A Korm. rendeletben foglaltakat
Magyarország területén lehet alkalmazni. Az egyik tagállamból a másik tagállamba irányuló
árumozgás kizárja a Közösségi Vámkódex 4. cikk 16. pontjában meghatározott vámeljárások
elvégzésének lehetőségét. A hazánk belső határszakaszán bonyolódó transzfer (beérkezés és
kiszállítás) eljárások során a vámhatóság által alkalmazott ellenőrzési és engedélykezelési
gyakorlat a belső határon - állandó vámhatósági jelenlét hiányában - alkalmatlan annak
kétséget kizáró igazolására, hogy a Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékek Magyarország
területét valóban elhagyták, vagy oda megérkeztek. Fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy a
transzfer eljárások ellenőrzése egyaránt aránytalan költséget, illetve humán erőforrás
ráfordítást jelent a hatóságok és a gazdasági szereplők számára. A vámhatóság állandó
jelenléte kizárólag a külső határszakaszokon biztosított, így előfordulhat, hogy a transzfer
eljárás alá vont szállítmányt a vámhatósági ellenőrzést és engedélykezelést követően a
későbbiekben Magyarország területén jogellenesen forgalomba hozzák. A hatékony
vámhatósági ellenőrzés kizárólag a vámeljárások esetében, a külső határszakaszon fenntartott
állandó vámhatósági jelenlét által biztosított. A Közösségi Vámkódex előírásai alapján zárt
elektronizált váminformatikai rendszerekben bonyolódó vámeljárások a tagállami
vámhatóságok számára nyomon követhetők, van mód az egyes vámeljárásokba történő
beavatkozásra. Ezzel szemben a transzfer eljárásokról a vámhatóság alapvetően csak az
ügyfelek bejelentése alapján szerezhet tudomást. Ugyanakkor az is kétségtelen tény, hogy a
haditechnikai termékkör transzfer forgalmát nem lehet ellenőrzés nélkül hagyni, vagyis az
engedélyes gazdálkodók tevékenységét továbbra is hatósági - de csak indokolt mértékű
vámhatósági - kontroll alatt kell tartani.
Az esetleges liberalizációs folyamatokat illetően figyelmet érdemel, hogy a szintén kiemelt
jelentőségű kettős felhasználású termékek esetében a nemzeti jogalkotás - „az egyszerű
állam” program keretében - megszüntette transzfer forgalom vámhatóság általi ellenőrzését,
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és a transzfer eljárásokhoz kapcsolódó engedélyek elszámolásának felügyeletét az MKEH-ra
testálta. Többek álláspontja szerint a haditechnikai termékkört érintő transzfer eljárások
esetében szintén indokolt a vámhatósági ellenőrzések és a kapcsolódó engedélykezelések
elhagyása. Meg kell jegyezni, hogy a vámhatóság már javaslatot tett a transzfer eljárások
hatósági ellenőrzésének átalakítására, melyet - az engedélyes gazdálkodók felkészülésének
biztosításához szükséges időtartam biztosítása okán - az illetékes szervekkel még nem sikerült
elfogadtatni, bár az érintett felek nyitottak az egyszerűsítések irányában.
Többek szerint a haditechnikai termékek transzfer eljárásainak hatósági kontroll alatt
tartásához a Korm. rendelet hatálya alá tartozó anyagok szállításához az MKEH által kiállított
tevékenységi engedélyben előírt gazdálkodói kötelezettségek ellenőrzése megfelelő
garanciául szolgálhatna az MKEH számára a transzferek hatósági kontrolljához. Előbbiek
okán a termékkör transzfer eljárásaihoz szükséges engedélyek felhasználásához,
elszámolásához kapcsolódó feladatokat az MKEH egyedül is elláthatná. E koncepció
megvalósulása esetén az MKEH - igazodva a közigazgatás egyszerűsítését célzó, évek óta
hangoztatott igényekhez - utólagos ellenőrzés keretében a jelenleg alkalmazott, de lényegesen
nagyobb adminisztrációval és költséggel működő metodikával szemben, csaknem azonos
hatékonysággal ellenőrizhetné az engedélyek felhasználását. Az eddigiek alapján nyilvánvaló,
hogy a transzfer eljárások tekintetében eddig alkalmazott adminisztratív jellegű vámhatósági
feladatokat szükséges átértékelni, illetve megváltoztatni. Fontos figyelembe venni azt a tényt,
hogy az egységes uniós szabályozás hiányából fakadóan a tagállami vámhatóságok nagy része
a termékkör transzfer forgalmát egyáltalán nem vagy alacsonyabb mértékben ellenőrzik. Az
eltérő tagállami gyakorlatok tekintetében fontos megjegyezni, hogy a termékkörhöz
kapcsolódóan hazánkból - főként az Európai Unió tagállamaiba - megvalósuló kiviteli irányú
szállítások volumene igen komoly nagyságrendet képvisel. Így a fentiekben taglalt esetleges
jogszabályváltozás megerősíthetné a magyar gazdálkodók és a magyar vámhatóság
versenyképességét, valamint megteremthetné a termékkör liberalizált hatósági ellenőrzésének
gyakorlatát.
Alapvetően a termékkör ellenőrzésének gyakorlati végrehajtásában a legtöbb problémát az
egységes uniós szabályozás hiánya jelenti. A tagállami szabályozások közti lényeges
különbségek a transzfer eljárások esetében mutatkoznak meg. Az uniós tagállamok
vámhatóságainak többsége ugyanis a haditechnikai termékek transzfer eljárásait, az azokhoz
tartozó engedélyek meglétét egyáltalán nem ellenőrzi, nem hitelesíti. A szabályozási
különbségek kedvezőtlen versenyhelyzetet teremtenek az egyes tagállamok között. Ennek
feloldása érdekében olyan egységes, uniós szintű jogszabály elkészítésére van szükség, amely
magában foglalja a termékkör hatósági felügyelet alatt tartásának alapvető szabályait. A hazai
szabályozást megalapozó, a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére
vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről szóló 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv, később pedig az uniós rendelet elfogadása azt mutatja, hogy az elmúlt években
elindult a termékkörhöz kapcsolódó egységes szabályozás folyamata.
Várható jogszabályváltozás
Minden jel arra mutat, hogy a transzfer eljárások vámhatósági kontrolljának könnyítését célzó
reformtörekvések megfontolásra kerültek az illetékes szakminisztériumok részéről. Ezt
figyelembe véve, a Korm. rendelet akár már idén ősszel módosulhat úgy, hogy a Korm.
rendeletből kivezetésre kerülhet a transzfer eljárások vámhatóság általi ellenőrzése. Ez
optimális esetben azt jelentené, hogy a Korm. rendelet 1. § 2. pontja és 12. pontjának, a 16. §
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(3), a 22. § (2), a 24. § (5) és (7) bekezdéseinek módosítását követően a transzfer eljárásokat a
jövőben a vámhatóság nem ellenőrizné.
Összegzés
A rendelkezésre álló adatok alapján az elmúlt évben az MKEH a mintegy 200 engedélyes
gazdálkodó részére megközelítőleg 1000 db kiviteli, behozatali és tranzit engedélyt bocsátott
ki. Az engedélyező hatóság statisztikái szerint az egyes engedélyköteles eljárások száma a
korábbi évekhez képest alacsony mértékben ugyan, de növekedett. Az elmúlt évtizedben
végbement technikai fejlődés, a termékkör bővülése és ebből adódóan az eljárások számának
növekedése miatt a vámhatósági ellenőrzés metodikája átalakításra szorul. Azért, hogy a
tagállami vámhatóságok megfeleljenek a XXI. század adta kihívásoknak, a feladatellátásuk
során mindig az aktuális jogi, társadalmi, gazdasági és technikai környezethez kell
igazodniuk. A haditechnikai termékkör vámhatósági kontrollja alapvetően az uniós
állampolgárok biztonságának és védelmének szavatolására irányul. Ezen célokat figyelembe
véve a vámhatósági feladatok kizárólag a biztonsági szempontok figyelembe vételével
teljesíthetők. Ugyanakkor az ellenőrzések megfelelő színvonalú elvégzéséhez egyrészt
korszerűsíteni kell az alkalmazott felügyeleti és vizsgálati módszereket, másrészt fokozni kell
a vámhatóság és a gazdasági szereplők közti együttműködést. Ez utóbbi célok megvalósítását
a Vám Világszervezet ugyancsak kiemelt prioritásként kezeli, és 2014. évi szakmai
programjában a hatékonyabb információáramlás biztosítását irányozta elő a vámhatóságok,
illetve a kereskedelemben résztvevő ügyfelek között.
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