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Küldetésünknek tekintjük, hogy a HEPA gyakorlati üzletfejlesztési szolgáltatásain 
keresztül bővítsük külpiacokon is sikeres hazai kis-és középvállalkozások körét. 
Exportakadémia Képzési Központunk felnőttképzési engedély mellett kínálja 
moduláris felépítésű képzéseit, melyek jelenléti, online és e-learning formában  
is elérhetőek. 

A HEPA kiterjedt kapcsolati hálóval bír mind idehaza, mind külföldön.  
Ügynökségünk látja el az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózatának,  
az Enterprise Europe Network képviseletét a Közép- és Észak-Magyarország  
régióban. A hálózaton keresztül több, mint 60 ország szakértőit tudjuk bevonni 
akár üzleti, akár technológiai partnerkeresésbe, finanszírozási és szellemi  
tulajdonvédelmi kérdésekbe.

Éljen Ön is a lehetőséggel!  
Szerezzen friss tudást, kérje tanácsadóink segítségét  

a külpiacra lépés tervezéséhez, megvalósításához!

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség

Sok kis- és középvállalkozás növekedésének kulcsa az ország határain túli  
kereslet kiszolgálása lesz. A külpiacra lépés piaci előnyhöz juttatja a gazdasági 
társaságokat, ugyanakkor fontos ismerni az export tevékenységgel járó nehéz-
ségeket is. A sikeres exporttevékenységhez elengedhetetlen a célpiacok alapos 
feltérképezése, a kereslet és a szabályozási környezet alapos megismerése. 

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Exportakadémia Képzési Központja 
és az Enterprise Europe Network gondozásában megjelenő Export Kisokos soro-
zatát azzal a céllal indítottuk el, hogy a hazai vállalkozóknak a mindennapokban 
használható gyakorlati tudáselemeket adjunk át. Kiadványainkban közérthető, 
gyorsan áttekinthető formában mutatjuk be az export piacra lépés legfontosabb 
mérföldköveit, kockázati tényezőit, valamint az export stratégia fejlesztés  
alapvető döntési pontjait.

Tisztelt Érdeklődő!

Több mint Export
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Jelen kiadványban segítséget szeretnék nyújtani azon exportőrök számára, 
akik az Európai Unión kívüli országokkal szeretnének kereskedni és az általuk 
előállított termékeket harmadik országba kívánják kiszállítani.

Először is szükséges tisztázni, hogy a kiszállítandó árukat vámeljárás alá kell 
vonni. Magyarország 2004 óta tagja az Európai Uniónak, ami egy vámuniót jelent 
a tagországok számára. Az Európai Unióból kiszállításra kerülő termékekre 
közös vámtarifa (egységes vámtétel, TARIC), közös származási szabályok, azonos 
vámeljárások és egységes vámérték-szabályrendszer vonatkozik.

Kiviteli vámszabályok 
az Európai Unió országaiból

A közösségi vámjogszabály az alábbi 
vámeljárásokat nevesíti:
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• Az Európai Parlament és a Tanács  952/2013/EU rendelete 
• 2015/2446 bizottsági rendelet (felhatalmazáson alapuló jogi aktus: FJA)
• 2015/2447 bizottsági rendelet (végrehajtási jogi aktus: VA)
• 2016/341 bizottsági rendelet (átmeneti FJA) 
• Az Uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény
• Az Uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 

11/2016 (IV.29.) NGM rendelet

A következő Uniós és hazai jogszabályok 
szabályozzák a vámuniót:

 • Szabad forgalomba bocsátás

Felfüggesztő eljárások

 • Árutovábbítás
  Külső
  Belső

Gazdasági vámeljárások

 • Vámraktározás
 • Aktív feldolgozás
 • Vámfelügyelet alatti feldolgozás
 • Passzív feldolgozás
 • Ideiglenes behozatal
               • Kivitel
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Vámeljárások

Jelen kiadványban a kiviteli vámeljárással ismerkedünk meg. Ahogy már emlí-
tettem, az Unió vámterületéről kiszállításra kerülő árukat kiviteli vámeljárás alá 
kell vonni. Kivitelhez nem kapcsolódik vámfizetési kötelezettség, de kapcsolódhat 
hozzá egyéb fiskális feladat: pl.: exporttámogatás, jövedéki adó visszaigénylés, 
ÁFA-visszatérítés stb.
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Javasolt szakember, vámtanácsadó, illetve vámügynökség igénybevétele, hiszen 
olyan speciális szakmai tudást igénylő jogterület a vám, amelyben csak a jogsza-
bályokban és a gyakorlati ismeretekben jártas szakember tud eligazodni.

A mit és a mikor kérdésekre a választ az Európai Unió Integrált Vámtarifája 
(TARIC) adja meg. Szükséges a kiszállítandó áru tarifális besorolása, mert ennek 
tudatában lehetséges a kiviteli vámokmányok kitöltése. A tarifális besorolást 
befolyásolja: az áruval kapcsolatos összes információ; a mintavétel; a Kötelező 
tarifális felvilágosítás (KTF); a Binding Tariffs Information (BTI), stb..

A kiviteli vámeljárás alá vont áruk a kiviteli árunyilatkozat elfogadásától 
a tényleges kilépésig vámfelügyelet alatt állnak:

• amíg az áru el nem hagyja az Unió vámterületét;
• az árunyilatkozat érvénytelenítéséig;
• az áru megsemmisüléséig;
• az állam javára történő felajánlásig.

Fontos tisztázni a kiszállítást megelőzően, 
hogy mikor, mit, hová és milyen célból kívánunk 
kiszállítani a további kellemetlenségek 
elkerülése érdekében.

!

Beléptetés Árutovábbítás

Kiviteli eljárás

Ideiglenes
kivitel

Passzív 
feldolgozás

Vám elé állítás Feldolgozás 
vámfelügyelet 

mellett

Vámraktározás Szabad  
forgalomba 

bocsátás

Ideiglenes
behozatal

Aktív 
feldolgozás

Közösségi
áru

Kiléptetés



A hová kérdés tisztázása azért fontos, mert az áru származását befolyásolja 
az, hogy a terméket hol termelték, hol dolgozták fel, illetve hol esett át jelentős 
megmunkáláson. Egyáltalán alkalmazható-e a termékre valamely kedvezményes 
szabályrendszer. Ha igen, akkor a származást a vámhatóság felé származási 
nyilatkozattal, származási igazolással igazolni kell. 

A kiszállítás céljának meghatározása is fontos feladat, mert nem mindegy, hogy 
az árut ideiglenes vagy végleges rendeltetéssel kívánjuk kiszállítani. Ha csak 
ideiglenes a kiszállítás, akkor a vámhatóság meghatároz egy visszahozatali 
határidőt az exportőr nyilatkozatának figyelembevételével.

A nyilatkozat, vagy igazolás 
birtokában a harmadik országos 
partnerünk kedvezőbb 
vámtétellel vámkezeltetheti 
az általunk küldött árut.

!

Amennyiben az áru végleges rendeltetéssel hagyja el az Unió területét, 
úgy a következők szerint kell eljárni.

Milyen okmányokra van szüksége az exportőrnek a kiszállításhoz? Szükséges 
egy kereskedelmi számla, CMR fuvarlevél, Kiviteli Kísérő Okmány, esetlegesen 
különféle engedélyek (lásd korlátozások és tilalmak). Továbbá gondoskodni kell 
arról, hogy ne csak a határig készüljenek el a szükséges okmányok, hanem 
az valóban eljusson a címzetthez is. Javasolt minden esetben vámügynök, 
vámtanácsadó igénybevétele.

Tehát a fentiekben felsorolt belső dokumentumokon túl biztosítani kell azt is, hogy 
a külföldi címzetthez az áru eljusson, és ne a határ túloldalán kelljen „kapkodni” 
azért. Javaslom, hogy az áruk szállításához is kérjenek a vámügynöktől tanácsot. 
Lehetséges a szállítás Tranzit Egyezmény szerinti árutovábbítás (T-okmány), TIR 
eljárás, vagy az ATA igazolvány felhasználásával.

Néhány rövid gondolat a fenti eljárásokról. Amennyiben Tranzit Egyezmény 
szerint T-okmány kerül kiállításra az indító vámhivatalnál, úgy az biztosítékot 
nyújt az Egyezmény tagállamaiban a fizetendő közterhekre. Az Egyezményt 
aláíró országai az Európai Unión kívül Izland, Macedónia, Norvégia, Szerbia, 
Svájc, Törökország, Andorra 
és San Marino.

TIR igazolvánnyal történő 
szállítás esetén, melyet a Magyar 
Közúti Fuvarozók Egyesülete ad 
ki, további vámbiztosíték fizetése 
nélkül végezhető közúti fuvarozás 
Európa és Ázsia szinte minden 
országában. A TIR igazolvány egy 
nemzetközi vámokmány és 10 ezer 
euró közteherig nyújt biztosítékot. 
Javaslom, hogy a TIR igazolvány 
használatával kapcsolatban kérjen 
tanácsot a vámügynöktől, 
vámtanácsadótól, illetve 
a leendő fuvarozótól.
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Árunyilatkozat benyújtása főszabályként elektronikus úton történik. 
A Nemzeti- Adó és Vámhivatal az ún. AES (Automatizát Export Rendszer) 
használja. A vámügynökök és vámügyintézők ehhez a rendszerhez 
kapcsolódhatnak, melyen keresztül képesek benyújtani a kiviteli vámeljárásra 
vonatkozó indítványukat.

Alapesetben exportőr székhelye szerinti Igazgatósághoz kell benyújtani 
az indítványt, ha ez nem lehetséges, akkor:

• berakodás helye szerinti vámhatósághoz, vagy
• tagállam bármely vámszervénél, vagy 
• kiléptetést végző szolgálati helyen, ha nem vonatkoznak az árura  

korlátozások, tilalmak és szállítmányonként nem éri el a 3000 euro-t. 

Utóbbi megoldás nem javasolt, mivel a kiléptető vámhivatalok sem létszámban, 
sem technikai feltételekben nincsenek felkészülve erre a feladatra.

Nem kell elektronikus árunyilatkozatot benyújtani:

• utasforgalomban,
• diplomáciai, konzuli testület tagjai, vagy alkalmazottai által külszolgálatra kivitt 

áruk esetén,
• ATA-igazolvánnyal ideiglenesen kivitt árukra,
• integrált postaforgalomban kiszállításra került árukra, 1000 euro érték alatt,
• normál postaforgalomban 1000 euro alatt,
• üzemszünet esetén.

ATA-igazolvány egy nemzetközi vámokmány, mely alkalmas:
kiállításra, vásárra, bemutatóra, versenyre, koncertre, filmforgatásra, munkavég-
zésre, oktatási, tudományos és kulturális célra szánt áruk, sportfelszerelések stb. 
vámkezelésére. Az ATA-igazolványt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adja ki. 

A kivitel igazolására a kiléptetésről szóló elektronikus üzenet szolgál. A kiviteli 
vámeljárást a kiviteli vámhivatal a nyilatkozattevő indítványára az elektronikus 
üzenettel engedélyezi, mely alapján a nyilatkozattevő kinyomtatja a Kiviteli 
Kísérőokmányt (KKO). Meggyőződik a benyújtott nyilatkozat és a kiszállítandó 
áru egyezőségéről.

A kiviteli vámhivatal elektronikus üzenetet küld a kiléptetési vámhivatalnak, 
amely, ha rendben megtörtént a kiléptetés, visszaküld egy üzenetet a kiviteli 
vámhivatalnak és a nyilatkozattevőnek. A kiviteli vámeljárás addig tart, amíg 
az áru el nem hagyta az Unió vámterületét.

Eljárás a kiviteli vámhivatalban Eljárás a kiviteli vámhivatalban
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A kiviteli eljárás alá vont árunak 
ugyanolyan állapotban kell elhagyni 
az Unió vámterületét, mint amikor 
kiviteli vámeljárás alá vonták.

!



Amennyiben a kiléptető vámhivatal eltérést tapasztal, 
úgy a következőképpen jár el:
• ha kevesebb az áru, mint a Kiviteli Kísérőokmányon, regisztrálja a rendszerben, 

elküldi az üzenetét a kiviteli vámhivatalhoz, feltünteti a KKO-n és értesíti  
a kiviteli vámhivatalt;

• ha több árut kívánnak kiléptetni, akkor a hivatal megtagadja a kiléptetést, amíg 
a többletárura nem nyújtanak be kiegészítő árunyilatkozatot;

• ha kiviteli okmányon más áru szerepel, mint ami a kiléptető vámhivatalhoz  
érkezik, vagy ha eltérés van az áruk jellegében, új árunyilatkozatot kell benyúj-
tani, valamint a vámhatóság vámigazgatási bírságot fog kiszabni.

A kiszállításra nyitva álló határidő 90 nap.

Ha nem történik meg a kiszállítás, vagy az exportőrnek, vagy 
a nyilatkozattevőnek nyilatkoznia kell az elmaradás okáról.

Ha nem valósul meg a kivitel vámeljárás, a kiviteli vámhivatal 
150 nap után határozattal érvényteleníti azt.
 

Eljárás a kiléptető vámhivatalban 

Ha a kiviteli vámhivatal arról tájékoztatja a nyilatkozattevőt, hogy a kilépési 
vámhivatalnál a kiléptetés valószínűleg nem valósult, meg, illetve a kiléptetési 
vámhivatal nem adott választ, a nyilatkozattevő bizonyítékot szolgáltathat  
a kiviteli vámhivatalnak arról, hogy az áruk elhagyták az Unió vámterületét.

A következő bizonyítékokat tárhatja a kiviteli vámhatóság elé 
a nyilatkozattevő:

• címzett által aláírt vagy hitelesített szállítólevél másolata;
• fizetési igazolás;
• számla;
• szállítólevél;
• kiszállító gazdálkodó által aláírt vagy hitelesített okmány;
• egy tagállam vagy egy harmadik ország vámhatósága által az abban  

a tagállamban vagy harmadik országban alkalmazandó szabályoknak 
megfelelően feldolgozott okmány;

• a gazdálkodó által vezetett nyilvántartás a hajókhoz, légi járművekhez 
vagy tengeri létesítményekhez szállított árukról.

Kiléptetés utólagos igazolása

Ha a kiviteli vámhivatal arról tájékoztatja 
a nyilatkozattevőt, hogy a kilépési vámhivatal 
a bekezdésben említett határidőn belül nem 
adott választ, a nyilatkozattevő bizonyítékot 
szolgáltathat a kiviteli vámhivatalnak arról, 
hogy az áruk elhagyták az Unió vámterületét.

!

Ha a kiléptetés nem valósul meg, akkor 
a nyilatkozattevő vagy az exportőr értesíti  
a kiviteli vámhivatalt.
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Fontosnak tartom tisztázni azt is, hogy vannak olyan áruk, termékek, amelyek 
csak külön engedéllyel szállíthatók ki az Unió területéről. A korlátozások vagy 
tilalmak által érintett áruk általában egyedi tulajdonsággal bírnak (pl.: veszélyesek 
a közbiztonságra, az egészségre vagy a környezetre) TARIC kód és/vagy 
árumegnevezés alapján az egyes jogszabályok alapján beazonosíthatók. 

Ezen korlátozó, tiltó rendelkezések célja nem kifejezetten a költségvetési 
bevételek biztosítása, hanem az Uniós és nemzeti jogszabályokban, nemzetközi 
Egyezményekben foglalt, vállalt kötelezettségek teljesítése, valamint az egyes 
termékkörök jogellenes felhasználása esetén veszélyeztetett normák védelme.

Haditechnikai termékek, Kettős 
felhasználású termékek (COCOM lista)
BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, 
Exportellenőrzési és Nemesfémhite-
lesítési Főosztály Haditechnikai vagy 
Exportellenőrzési Osztály

Polgári használatra engedélyezett 
lőfegyverek és lőszerek
Megyei (Budapesti) 
Rendőrkapitányságok

Polgári felhasználású 
robbanóanyagok 
BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, 
Exportellenőrzési és Nemesfémhitele-
sítési Főosztály Kereskedelmi Osztály

Kábítószerek, pszichotróp anyagok, 
pszichoaktív anyagok
Egészségügyi Engedélyezési és 
Közigazgatási Hivatal

Veszélyes anyagok, készítmények
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

Veszélyeztetett vadon élő állatok- és 
növényfajok (CITES)
Földművelésügyi Minisztérium 
Természetmegőrzési  Főosztály

Kulturális javak
Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti 
Hatósági Főosztály 

Biztonsági papír
BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, 
Exportellenőrzési és Nemesfémhite-
lesítési Főosztály Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat

Vadásztrófeák
Trófeabírálati vadászati bizottság

Élő állatok, állati eredetű termékek
Megyei Kormányhivatal, NÉBIH 
Állategészségügyi és Állatvédelmi 
Igazgatóság

Élő növények, növényi termékek
Megyei Kormányhivatal, NÉBIH 
Ellenőrzési Osztály 

Korlátozások, tilalmak
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Továbbá fontos kiemelni, hogy ezen 
jogszabályok, egyezmények szavatolják 
az európai uniós országok, állampolgárok 
biztonságát. Erre tekintettel egyes érintett 
árukörök (pl.: kábítószerek) esetében 
az Európai Unión belül nem minden esetben 
érvényesülnek az uniós alapjogok, például 
az áruk szabad mozgása.

!

A nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály Különleges 
Eljárások Osztálya látja el a szakterület felügyeletét, amelyek a következők 
(a termékek mellett jelöltem, hogy mely hatóságnak az engedélye szükséges 
a kiszállításhoz):
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www.hepa.hu
info@hepa.hu

enterpriseeurope.hu

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
www.nav.gov.hu

TARIC:  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp? 
Lang=hu

TARICWEB (magyar TARIC):
http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/

Vám- Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége:
www.vjaszsz.hu

Magyar Közúti Fuvarozók Szövetsége:
www.mkfe.hu

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kamara:
www.mkik.hu

Az összeállítást készítette:  
Börcsök Róbert vámtanácsadó 
robert.borcsok@gmail.com
06 30 555 0405

Hasznos oldalak:




