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„Soha semmi sem múlik el egészen. Nem igaz ám, hogy az idő, ahogyan mondani szokták, eljár 
felettünk, és egy bekötött szájú zsákban magával viszi a tegnap és tegnapelőtt történeteit, 
illatait, színeit és formáit. Én inkább úgy érzem, hogy az, ami egyszer megtörtént velünk, az 
soha többé nem válhat meg nem történtté, amíg élünk, megőrizzük magunkban a benyomásait.” 

Kassák Lajos 

Per aspera ad astra… 

Miközben a rendőrtiszt képzés idén ünnepli történetének 45. évét, a Vám- és Pénzügyőri 
Tanszék elérkezett alapításának 25. évfordulójához.  

Biztonságos pályakezdés, sokrétű tudás, életre szóló hivatás. A legtöbben ezt remélik a 
pályaválasztástól, ugyanakkor kevesen érezhetik úgy, hogy a záróvizsga sikeres teljesítésével 
célba értek. A Rendőrtiszti Főiskoláról (ma már Rendészettudományi Karról) kikerülő vám- és 
jövedéki szakemberek és pénzügyi nyomozók e kevesek közé tartoznak.  

A Vám- és Pénzügyőrség egykori vezetése komoly szakmai előrelátásról tett tanúbizonyságot, 
amikor a 80-as évek közepén kapcsolatot keresett több felsőoktatási intézménnyel, köztük a 
Rendőrtiszti Főiskolával. Így 1987-ben itt indulhatott meg a vámnyomozói képzés, ekkor még 
tanszéki háttér nélkül, külső óraadókkal zajlott a szakmai tárgyak oktatása. 

Az idő múlásával, a gazdasági élet és ezzel párhuzamosan a megrendelői igények 
megváltozásával, az együttműködés kibővült egy újabb, a vámigazgatási szak beindításával. Ez 
az új körülmény elengedhetetlenné tette, hogy a szakot a főiskola szervezetébe beépülő 
szakgazda tanszék gondozza. 

Az 1991/92-es tanévben dr. Dettné Dr. Légrády Ilona pénzügyőr ezredes, főiskolai tanár, 
tanszékvezető asszony vezetésével született meg a Vám- és Pénzügyőri Tanszék. 
Tanszékvezető asszony elmondása és a krónikák szerint is a legnehezebb feladat a személyi 
feltételek biztosítása volt, hiszen a tantárgyak struktúrája kizárta a polgári életből hozható 
oktatókat, mivel a szorosan vett szakmai joganyagot egyetlen felsőoktatási intézményben sem 
lehetett elsajátítani, és a mai napig sem lehet. 

Tanszékvezető Asszony irányítása, vezetése és gondozása alatt a pénzügyőri képzés 
integrálódott a magyar felsőoktatás rendszerébe, továbbá a Tudományos Diákköri tevékenység 
„pénzügyőrös” hírnevének megalapozása már ebben az időszakban elkezdődött. 

2004-ben a szakmatörténet kiemelkedő szaktekintélye vette át a tanszék irányítását Dr. Köpf 
László főiskolai tanár személyében, akinek lehetősége adódott a tapasztalatok és az igényeknek 
megfelelő oktatói gárda kialakítására. 

A személyi háttér megteremtését egy újabb nagy horderejű feladat követte, mégpedig a képzés 
bolognai rendszerű átrendezése, amely sok új elemet tartalmazott a megszokotthoz képest. A 



kor gazdasági és külpolitikai környezetének megváltozását – EU-s csatlakozás – követve új 
tantárgyakat vezettek be. 

A tudományos élet tovább erősödött Köpf tanár úr vezetése alatt, megalakult a Vám- és 
Pénzügyőrség Tudományos Tanácsa, amelynek szellemi központja a tanszék lett. Nagysikerű 
konferenciák fémjelzik tevékenységét, az oktatók egyetemi és doktori képzése megindult, 
tudományos igényű tanulmányok, cikkek, oktatást segítő háttéranyagok készültek. 

2009-ben a Vám- és Pénzügyőrség vezetése újabb jelentős döntést hozott a pénzügyi nyomozói 
képzés nappali munkarendben történő beindításával, teljessé téve ezzel a képzést mindkét 
szakirányon és mindkét munkarendben. 

2010-ben adhattuk át első ízben a Lónyai Menyhért tanulmányi díjat, amelyet egy hallgatói 
többségű Bíráló Bizottság ítél oda a legjobbnak. Azóta már öt alkalommal került sor hasonló 
ünnepélyes eseményre. 

2012-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejötte teljesen új helyzetet teremtett számunkra, 
egyetemi kari tanszék lettünk, egyetemi tanszék, egyetemi szintű követelményekkel. 

A 2013 őszén új tanterv alapján elindult képzés tantárgyi programjának kidolgozása komoly 
erőket kötött le. A lehető legszélesebb körű, a legtöbb igénynek megfelelő tananyag elsajátítása 
nem kis próbatétel az újdonsült hallgatóknak. 

Nemzetközi konferenciák sora, tudományos diákköri konferenciák, külföldi tanulmányutak és 
nemzetközi kutatási projektben való részvétel, egyetemi jegyzetek, doktori tanulmányok, 
tudományos fokozatszerzés és tudományos publikációk teszik elismertté a XXI. század Vám- 
és Pénzügyőri Tanszékét. 

A hagyományok őrzése és az állandó megújulás kettősségében élünk és dolgozunk. Feladatunk 
azon értékek továbbvitele, amelyeket az elmúlt évtizedek alatt, a kollégákkal megteremtettünk. 
És meg kell őriznünk azt az összetartó erőt, szellemet, amely erre a kis szervezeti egységre, 
azaz tanszékünkre annyira jellemző. 

Köszönet a szerzőknek, lektoroknak és a szerkesztőknek, hogy ez a tudományos igényű 
tanulmánykötet létrejöhetett és méltó emléket állít a Vám- és Pénzügyőri Tanszék 25 éves 
fennállásának. 

Szabó Andrea 
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Bakai Kristóf Péter: A 42-es eljárásban történő adómentes 
termékbehozatallal kapcsolatos visszaélések elleni nemzetközi 

fellépés tapasztalatai 

Absztrakt 

A 42-es eljárással történő adómentes termékimport jelentős visszaélésekre ad lehetőséget az 

Európai Unió tagállamaiban. Az eltűnő kereskedők és a soha meg nem fizetett hozzáadottérték-

adó mintegy 2,2 milliárd euró bevételkiesést jelent a tagállamoknak és a közösségnek egyaránt. 

A visszaélés lehetőségét kifejezetten az Uniós Vámkódex egyik rendelkezése teremti meg, 

amely lehetővé teszi, hogy vámjogi szempontból bármelyik tagállamban szabadforgalomba 

lehessen hozni egy terméket úgy, hogy a forgalmi adókat később egy másik tagállamban vallják 

be és fizetik meg. A nemzetközi jellegű visszaélésre elsősorban nemzetközi együttműködésben 

rejlő válaszokat kell adnunk, ezen válaszokat foglalom röviden össze cikkemben. 

Abstract 

The abuse of the procedure 42 creates a significant opportunity for the fraud all over the 

Member States of the European Union. The missing traders and the never paid value added 

taxes concludes in a 2,2 billion euro loss for the national and common budges. The opportunity 

for this fraud is created by the Union Customs Code, when it provides the legal possibility to 

release to free circulation goods with the obligation to pay the value added tax in a later stage 

in another member state. On the first place we need international answer for this international 

challenge, I make an attempt to summarize these answers in my article.  

Bevezetés 

Az adómentes termékimporttal, az úgynevezett 42-es eljárással történő visszaélés jelentős 

kihívások elé állítja az Európai Unió tagállamainak vám- és adóhatóságait. A Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal megalakulása óta jelentős küzdelmet folytat ezzel a jelenséggel szemben. Ennek 
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során komplex módon alkalmazza a vám és adó szakterületi megoldások mellett a bűnügyi 

szakterület lehetőségeit is. 

 

A legfőbb problémát a közösség egy másik tagállamában vámjogi szempontból 

szabadforgalomba bocsájtott áruk Magyarországon általános forgalmi adó megfizetése nélküli 

értékesítése jelenti. A probléma méretét és jelentőségét jól mutatja az Európai Számvevőszék 

13/2011. sz. különjelentésének alábbi részlete: „2009-ben a veszteség összege megközelítette a 

2200 millió eurót. (…) A 2009-es veszteségekből 1800 millió EUR a hét ellenőrzött importáló 

tagállamban merült fel, 400 millió EUR pedig a mintában szereplő importált áruk huszonegy 

rendeltetési tagállamában.”1 Az európai szintű problémának az európai szintű megoldása azóta 

is várat magára. A tagállamok ugyanakkor nem tétlenkedhetnek, nemzeti és nemzetközi 

megoldásokat kellett találniuk arra, hogy az adómentes termékimporttal való visszaéléseket 

visszaszorítsák. 

Cikkemben elsősorban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamit az Európai Unió más adó- és 

vámhatóságai által nemzetközi téren tett erőfeszítéseket kívánom bemutatni.  

A téma aktualitását az adja, 

hogy bár a probléma igen 

régóta ismert, hatásos válasz 

adására eddig csak kevés 

esetben volt példa. Azokban 

az államokban, ahol ez a 

probléma jelentős, csak belső 

és külső intézkedések 

sorozatával lehetett 

visszaszorítani az ilyen 

jellegű visszaéléseket. 

Hollandiában például az adómentes termékimportot nem lehet végrehajtani, a holland 

társhatóság nem alkalmazza a 42-es eljáráskódot a vámkezelések során. Hazánkban az 

Elektronikus Közúti Árufuvarozást Ellenőrző Rendszer, az ún. EKÁER bevezetése jelentős 

áttörésként értékelhető nemcsak a körhintacsalások, de a 42-es eljárásokkal történő visszaélések 

ellen is.  

                                                           
1http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120104ATT34854/20120104ATT34854EN.
pdf Executive Summary VI. pont 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120104ATT34854/20120104ATT34854EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120104ATT34854/20120104ATT34854EN.pdf
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A push and pull faktorokat értékelve elmondható, hogy az igen magas forgalmi adókulcs az 

ilyen jellegű visszaélésekre vonzó hatást gyakorol. Más tagállamokban 42-es eljáráskóddal 

vámkezelt termékek érkeznek hazánkba, és azokat itt hozzáadottérték-adó (ÁFA) megfizetése 

nélkül értékesítik. A jelenség szorosan kapcsolódik az alulszámlázáshoz és a félretarifáláshoz 

is. A Vámegyüttműködési Tanácsi Munkacsoport megállapítása szerint hazánk az Európai 

Unióban a harmadik célország, feltehetően az általános forgalmi adó magas kulcsa okán. A 42-

es eljáráskóddal kezdeményezett szabadforgalomba bocsátások 40%-ánál pedig felmerült az 

alulszámlázás lehetősége, amely jól mutatja a két jelenség közti összefüggést. 

 

A jelenség megfékezésére az Európai Unió mind tanácsi, mind bizottsági szinten adekvát 

lépéseket igyekszik tenni. A Vámegyüttműködési Tanácsi Munkacsoport és az OLAF2 közös 

fellépések útján próbálja fokozni a tagállamok közötti információcserét és együttműködést. A 

rendészeti és vámrendészeti szervek szerteágazó és intenzív együttműködést folytatnak 3 

szakmai feladataik ellátása érdekében, ezek egy részét alapvetően meghatározza a 

szupranacionális környezet, más részében a nemzeti szuverenitás játszik fő szerepet.  

 

Az Európai Unió az adómentes termékimport intézményének kialakításával és vámuniós 

bevezetésével a gazdálkodók és a legális kereskedelem részére könnyítéseket kívánt adni, e 

könnyítések a legfőbb érvek azóta is a rendszer fenntartása mellett. Ugyanakkor nemcsak a 

tagállamok, de az Európai Unió intézményei is látják, hogy a 42-es eljárásokkal való visszaélés 

egyre nagyobb mértékben károsítja a tagállami bevételeket.  

 

A bevezetőben már hivatkozott Európai Számvevőszék 13/2011. sz. különjelentése többek 

között a következő megállapításokat teszi: 

 

„Az ezen eljárás alá vont importáruk esetében fennáll annak a kockázata, hogy az importáló 

tagállamban nem fizetik meg utánuk az adót, illetve, hogy a rendeltetési tagállamban történő 

felhasználásuk után ott nem számítják fel utánuk a héát. A tagállamok héa-bevétel kiesést 

kockáztatnak.”4 

                                                           
2 European Anti Fraud Office – Európai Csalásellenes Hivatal 
3 Kovács Gábor: A rendészeti szervek külső és belső együttműködésének megszervezése In: Horváth József - 
Kovács Gábor (szerk.): A rendészeti szervek vezetés- és szervezéselmélete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 
Budapest, 2014. (ISBN: 9786155305412) 83-84.p   
4  http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120104ATT34854/20120104ATT34854EN  

http://www.isbnsearch.org/isbn/9786155305412
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201201/20120104ATT34854/20120104ATT34854EN
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„Egy adott tagállam vám- és adóhatóságainak kontroll – ellenőrző – tevékenysége és eljárása 

közvetlen hatással lehetnek más tagállam bevételére. Ha valamely tagállamban kevesebb héát 

szednek be, az befolyásolja az Unió saját forrásainak összetételét és a többi tagállam ahhoz 

való hozzájárulását.”5 

 

A Számvevőszék a hét kiválasztott tagállam – Belgium, Dánia, Spanyolország, Franciaország, 

Ausztria, Szlovénia, Svédország – vonatkozásában azt állapította meg, hogy az ellenőrzési 

tevékenységük nem megfelelő, mert: 

• a vámhatóságok nem biztosítják az alapvető adatok hiánytalanságát, 

• az adóhatóságok alapvető információkhoz sem jutnak hozzá, az adatokat nem minden 

esetben egyeztetik stb. 

 

A fenti hét tagállamban a 42-es eljáráskódú vámeljárással importált áruk összevont adóalapot 

képező értéke meghaladta a 40 milliárd eurót, amely az ezen eljárás szerinti 2009. évi uniós 

importérték 68%-ának felelt meg. 

 

A visszaélésekről elmondható, hogy a vámeljárások tekintetében minden rendben lévőnek 

tűnik, de a szabadforgalomba bocsátott termékek vagy el sem hagyják azt a tagállamot, ahol a 

42-es eljárást kezdeményezték, vagy elhagyják ugyan, de az adó a másik tagállamban sem kerül 

bevallásra és megfizetésre. A termékek kiszállítását csak okmányokkal tudják igazolni, 

amelyeket – a szállítmányozókkal együttműködésben – többnyire szervezett bűnözői körök 

hamisítanak.  

 

A Számvevőszék a fenti jelentésében olyan konkrét javaslatokat is megfogalmazott a Bizottság 

számára, mint például: 

• módosítsa a Vámkódex végrehajtási rendelkezéseit annak érdekében, hogy a 

hozzáadottértékadó-mentesség kezelése szempontjából alapvető adatokat a kereskedők 

kötelező jelleggel és egységes formában továbbítsák a vámhatósághoz. Az Európai 

Bizottság 2013. január 1-jei hatállyal úgy módosította a 2454/93/EGK bizottsági 

rendeletet6, hogy a szabadforgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozaton fel 

                                                           
5 ugyanott 
6 A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó 
rendelkezések megállapításáról 
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kell tüntetni az importálás tagállamában adófizetésre kötelezett, a Közösség valamely 

tagállamában adófizetésre kötelezett, illetve – amennyiben pénzügyi képviselőt 

alkalmaznak – a pénzügyi képviselő adószámát. A CDPS – vámáru-nyilatkozat 

feldolgozó – rendszer változtatásait a vámhatóság elvégezte, így automatikusan tudja 

vizsgálni a közösségi adószámok meglétét. 

• a 42-es eljáráskódú vámeljárás alá vont importügyletekre vonatkozó okmányellenőrzés 

végrehajtásának tagállamok közötti egységesítését szem előtt tartva, a más tagállamba 

irányuló szállítás és egyéb mentességi feltételek, illetve a HÉA-alap összege 

helyességének ellenőrzése céljából hozzon létre uniós kockázati profilt. 

 

Megoldást jelenthetne a probléma egészére a kötelező és egységes garanciarendszer bevezetése, 

de nyilvánvaló, hogy ez a kérdés uniós szabályozást igényel. Az Európai Bizottság viszont nem 

támogatja a garancia egységes bevezetését, figyelemmel arra, hogy a 42-es eljáráskód 

alkalmazásának célja éppen az egyszerűsítés. Ezért a garanciák alkalmazásának lehetősége 

tagállami döntés maradt ez idáig. 

A 2016. május 1-jén bevezetett Uniós Vámkódex megtartotta az adómentes behozatal 

intézményét, így e tekintetben továbbra is a tagállamok együttműködésén lesz a hangsúly. 

 

A jellemző csalási mintákat vizsgálva egyértelmű, hogy a rendszer leggyengébb pontja a 

vámjogi szabadforgalomba bocsátást követően az egyik tagállamból a másik tagállamba történő 

kiszállítás és annak ellenőrzése. Kiváló eszköz a szállítás, ezen belül a Magyarországra történő 

beszállítás vagy az innen történő kiszállítás igazolására az EKÁER rendszer is, amelyről 

bővebben a későbbiekben szólok majd. 

 

A csalás elleni fellépés nemzetközi lehetőségei  

 

Az adómentes termékimport-eljárásokkal kapcsolatos visszaélések kiemelten sújtják a magas 

forgalmi adókulccsal rendelkező tagállamok gazdaságát. A hazai 27%-os általános forgalmi 

adókulcs nagyon vonzó célpont a 42-es eljárással visszaélni kívánók részére. A Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal ezért megalakulása óta igen nagy hangsúlyt fektet a jelenség elleni hatékony és 

eredményes fellépésre. Mind az európai uniós, mind a kétoldalú kapcsolatok terén aktívan 

dolgozunk annak érdekében, hogy a visszaéléseket közös fellépéssel ellehetetlenítsük. 
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai a kérdés megoldására létrejött valamennyi európai 

uniós munkacsoportban és közös műveletben aktív szerepet vállaltak és vállalnak. 

Eredményesen érvényesítve hazánk érdekeit nemzetközi téren, és gyümölcsözően hozzájárulva 

a közös megoldás kimunkálásához. 

 

A következőkben a probléma megoldására, valamint az ellenőrzések hatékonyabbá és 

eredményesebbé tételére irányuló kétoldalú és európai uniós kezdeményezéseket és 

eredményeket mutatom be. A tagállamok és az Európai Unió szervei a következő módszerekkel 

próbálják elejét venni a visszaéléseknek: 

1. Automatikus vámadatcsere-megállapodások 

2. Az EU Tanácsa mellett működő munkacsoportok akciói 

3. Közös vámműveletek és Europol 

4. EU-szintű adóügyi automatikus adatcsere-megoldások  

5. EU projektcsoporti együttműködések 

 

Kétoldalú vámadatcsere-megállapodások 

 

A kétoldalú vámadatcsere-

megállapodások alkalmasak arra, 

hogy automatikusan és 

rendszeresen – általában napi vagy 

havi frekvenciával – adatokat 

kapjunk egy másik tagállamban 

végzett vámeljárásokról. A Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal által kötött 

vámadatcsere-megállapodások 

jellemzően a magyar gazdálkodók 

által a másik tagállamban végzett összes, és bármilyen honosságú gazdálkodó által a 

Magyarország területére irányuló 42-es vámkezelések adatairól szólnak. Ennek fő oka az, hogy 

az ellenőrzési tevékenységünk eredményes megvalósításához ezen adatokra van elsősorban 

szükségük. Az adatok tartalmazzák az összes kezdeményezett vámeljárást, így a 42-es kóddal 

kezdeményezett adómentes termékimportokat is. 
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A magyar vámhatóság több európai uniós országgal is kötött vámeljárások adatainak kölcsönös 

cseréjére vonatkozó kétoldalú megállapodást. Jelenleg hatályban lévő kétoldalú megállapodás 

van Magyarország és Szlovákia, Románia, Szlovénia, Csehország, Lengyelország, Hollandia, 

Horvátország vámhatósága között. Ezekhez hasonló megállapodást tervezünk kötni 

Olaszország és az Egyesült Királyság vámhatóságával is, az egyeztetések jelenleg is 

folyamatban vannak. 

 

Az adatcsere jogalapját a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös 

segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának 

biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi 

rendelet biztosítja. 

 

A megállapodások értelmében a más tagállami vámhatóság a Magyarország területén 

székhellyel rendelkező gazdálkodók adott tagállamban kezdeményezett vámeljárásainak 

adatait, illetve a Magyarország terültére irányuló, 42-es eljárásban vámkezelt szállítmányok 

adatait, a magyar fél pedig az adott tagállamban székhellyel rendelkező gazdálkodók 

magyarországi vámeljárásainak adatait és a 42-es eljárások adatait bocsátja rendszeresen 

rendelkezésére. 

 

A kétoldalú vámadatcsere-megállapodások keretein belül kapott adatokat a kockázatelemzést 

végző szerv (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás esetében a Kockázatkezelési és 

Kiválasztási Főosztály) abból a szempontból minden esetben vizsgálja, hogy a rendelkezésre 

álló nyilvános és vámigazgatási adatbázisokban található piaci szereplő 

• létező „cég”-e (indult-e törlési eljárás, illetve törölték-e a 

cégnyilvántartásból),  

• felszámolását, végelszámolását megkezdték-e, illetve 

• vonatkozásában folyamatba épített kockázati profil kialakításra került-e? 

 

 Az adatállományokat a központi kockázatelemzést végző szerv időszakonként komplex 

elemzés alá vonja, és amennyiben kockázatot állapít meg, a vámigazgatási és adóellenőrzési 

szakterület irányába jelzéssel él. A releváns kockázati információkról a külföldi vámigazgatást 

is értesítik önkéntes adminisztratív segítségnyújtás keretében. 
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A szlovák társhatóság részére 2014. január 1-je és 2015. október 1-je között összesen hat 

esetben küldtek tájékoztatást a fentiek figyelembe vételével a vámadatcserében érintett azon 

gazdálkodók vonatkozásában, akik a fenti szempontok szerint kockázatosnak voltak 

tekinthetők. Ezen információkat a szlovák fél beépítette a kockázatelemzési rendszerekbe.  

 

A kétoldalú vámadatcsere-megállapodások szerint átadásra kerülő adatok magukba foglalják a 

42-es vámeljárásokat is. Amennyiben a szerződő fél ehhez hozzájárult, akkor a vonatkozó 

megállapodások alapján az adatok átadásra kerülnek a nemzeti adóhatóság részére is, a 42-es 

vámeljárásokkal kapcsolatos kockázatelemzési tevékenységük segítése, az áfacsalások 

felderítése érdekében. Az ezzel kapcsolatos adószakmai kockázatelemzési és ellenőrzési 

tapasztalatok és az eredményesség mutatói a NAV KI Ellenőrzési Főosztály és a 

Kockázatkezelési és Kapcsolattartó Főosztály értékelő jelentéseiben találhatóak. 

 

Egyértelműen látszik, hogy az EKÁER rendszer hazai bevezetését az Európai Unió szerveinek 

fenntartásai és kérdései mellett is jelentős érdeklődéssel figyelik a környező államok. Románia 

a magyar rendszer tapasztalatain fejlesztette tovább saját „traffic control” rendszerét, Szlovákia 

és Lengyelország 2017-ben tervezi a rendszer indítását. Az EKÁER rendszerben tárolt adatok 

megosztása és nemzetközi együttműködésben történő felhasználása a közeljövő egyik jelentős 

feladata lesz, csakúgy, mint az élenjáró hazai gyakorlat partnereink felé történő közvetítése. Az 

adatok megosztása érdekében feltehetően módosítani kell majd a vonatkozó vámadatcsere-

megállapodásokat. 

 

Közös vámműveletek – WAREHOUSE I, II; SNAKE 

 

Az Európai Unió Tanácsa mellett működő Vámegyüttműködési Munkacsoport is kiemelten 

foglalkozott a 42-es eljáráskóddal történő vámkezelésekkel kapcsolatos visszaélések elleni 

fellépéssel. A közös vámműveletek egyik kezdeményezője és koordinátora az OLAF mellett ez 

a munkacsoport.  

 

2013-ban Olaszország koordinálásával zajlott le a WAREHOUSE közös vámművelet, amely 

alapvetően a jövedéki termékek adómentes importjára fókuszált. Célja a szervezett bűnözői 

körök felderítése és felszámolása volt a jövedékiadó- és forgalmiadó-csalások 

megakadályozása útján. A művelet a dohánytermékekre, az alkoholtermékekre és az alkoholt 

tartalmazó italokra fókuszált. A csalási séma, amelyet a művelet megcélzott, a 42-es eljárással 
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történő behozatalt követően más tagállamba szállítás úgy, hogy kihasználják a Jövedéki 

Árumozgást Ellenőrző Rendszer (Excise Movement Control System) gyengeségeit, valamint 

eltűnő kereskedőt (missing trader) vagy körhinta jellegű csalást követnek el. Az akció egyik 

kiemelt célja volt az adóhatóságok és vámhatóságok közötti együttműködés elősegítése és 

szorgalmazása. Az akció során 44 957 160 doboz cigarettát foglaltak le, amelyet elvontak a 

jövedéki adó és forgalmi adó megfizetése alól, ez nagyságrendileg 9 millió EUR veszteséget 

jelentett a tagállami költségvetéseknek. 

 

A közös művelet során számos elkövetési magatartást sikerült azonosítani:  

• a 42-es eljárással szabadforgalomba bocsátást követően a szállítmány „utaztatását”, 

amely így számos tagállamon áthaladt, míg megérkezett végső rendeltetési helyére a 

közösségen belül. Ezek során gyakran sor került az áruk kicserélésére is; 

• a 45-ös eljárás7 alkalmazását és az áruk kiszállítását a vámraktárból az adók megfizetése 

nélkül; 

• az EMCS rendszeren belül hiányzó kereskedőt, fiktív kivitelt és fiktív közösségen belüli 

szállításokat is találtak. 

 

A WAREHOUSE műveletet 2014-ben WAREHOUSE II művelet néven újra megszervezték, 

ennek során a művelet fókuszát kiterjesztették a 63-as eljárásokra8 is. A kéthetes akciót tehát a 

42-es, 45-ös és 63-as eljáráskóddal az Európai Unió területén szabadforgalomba bocsátott vagy 

tranziteljárásban résztvevő jövedéki termékekre (alkoholos italok és dohánytermékek) 

fókuszáltak. Az akcióba bevonták az Europolt9 és számos nyugat-balkáni tagjelölt államot is. 

 

A WAREHOUSE II művelet legfontosabb célja a tagállamok és a tagállami hatóságok közötti 

információcsere elősegítése és gyorsítása, a Nápoly II Egyezmény10 alkalmazása a jogellenes 

cselekmények elleni közös fellépéshez és a magas adótartalmú szállítmányok figyelemmel 

kisérése. Az akció során koordinációs egységet is felállítottak Hágában. A műveletet három 

időszakra osztották: megelőző időszakban kerültek kidolgozásra az iránymutatások és a 

műveleti terv, a műveleti időszakban az információcserére és a szállítmányok megfigyelésére 

                                                           
7 Vám- és adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátás, jövedékiadó-felfüggesztéssel 
8 6321, 6322, 6323, 6371: különböző újrabehozatali eljárások, amelyekhez más tagállamba történő ÁFA- mentes 
szállítás kapcsolódik 
9 Európai Rendőrségi Hivatal 
10 Az Európai Unió 1997. december 18-án elfogadott Egyezménye a vámszervek közötti kölcsönös 
segítségnyújtásról és együttműködésről 
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koncentráltak, a művelet utáni időszakban pedig részletesen kielemezték a megszerzett 

információkat és kockázatelemzéseket készítettek.  

 

A művelet során 102 esetben került sor adatcserére, mintegy 80%-ban cigaretta és 20%-ban 

alkoholtermékek vonatkozásában. A művelet egyik nem várt eredménye 24 000 liter ásványolaj 

lefoglalása volt. A művelet javaslatai között a cigaretták előállításához szükséges anyagok 

megfigyelését is megfogalmazták, hiszen az akció során világossá vált, hogy számos ilyen 

szállítmány érkezett 42-es eljárásban az Európai Unió területére.  

 

Az OLAF által koordinált SNAKE közös vámművelet célja elsősorban a Kínából származó 

textiltermékek és lábbelik alulszámlázása elleni fellépés és annak megakadályozása, széles 

kockázati kritériumok használata egy időben, az Európai Unió teljes területén, Kína 

Csempészet Elleni Hivatala (Anti-Smuggling Bureau, ABS) segítségével. A művelet során a 

bejelentett vámérték minden esetben ellenőrzésre került. Ez segített az alulszámlázás 

tekintetében kritikus helyek feltérképezésében és a jelenséghez kapcsolódó szervezett bűnözői 

körök azonosításában. A vámérték ellenőrzése során okmányellenőrzés, fizikai ellenőrzés, 

mintavétel történt, és számos esetben fotók is készültek. Kétoldalú információcsere valósult 

meg az Európai Unió szervei és Kína között. A résztvevők hetente 20 gyanús vámáru-

nyilatkozatot küldtek meg az OLAF részére a Virtuális Műveleti Központon keresztül, 

amelyeket OLAF kielemezett, s megküldte azokat a kínai ABS-nek. A kínai hatóságok a saját 

adatbázisukban leellenőrizték, és azok eredményeit visszaküldték az OLAF részére. A 

vámművelet eredményeképpen az alulszámlázással érintett forgalom átterelődött más 

útvonalakra és más vámhivatalokhoz, és néhány tagországban átfogó vizsgálatokat kezdtek a 

jelenség feltárására. 

Érdekes megállapítása volt a SNAKE műveletnek, hogy a 42-es eljárással szabad forgalomba 

bocsátott termékek mintegy 40%-a volt alulszámlázással feltehetően érintett. 

 

Vámegyüttműködési Tanácsi Munkacsoport 7.4 akció 

 

A Tanács mellett működő mintegy kétszáz munkacsoport egyike a vámegyüttműködéssel 

foglalkozik, tevékenységét régebben éves, jelenleg másfél éves akciótervek alapján végzi.  

Az áfacsalással és szervezett bűnözéssel összefüggésbe hozható, a 42-es eljáráskóddal 

kapcsolatos csalások vám-bűnüldözési szempontjairól, továbbá az információcsere 
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eszközeinek azonosításáról és a hatályos jogi keret alkalmatlanságából eredő problémák 

elemzéséről szóló 7.4 akciót Görögország vezette. 

2014. február 20-án kapott mandátumot a görög delegáció a munkacsoportban arra, hogy 

részletesen megvizsgálja a 42-es eljárással kapcsolatos visszaélések elleni vámrendészeti 

fellépés lehetőségeit, feltárja a jelenlegi szabályozás hiányosságait és azonosítsa az 

információcsere lehetőségeit. A stratégiai célkitűzés a vámhatóságok közti (ide értve európai 

unión kívüli vámhatóságokat is) információáramlás elősegítése, más rendészeti szervekkel való 

intézményi együttműködések elmélyítése volt.  

 

A műveleti célok:  

• a Bizottság, az Eurojust, az OLAF és az Europol bevonásával konzisztens, transzparens 

és hatékony megközelítés kidolgozása a szervezett bűnözés elleni vámhatósági 

fellépéshez; 

• a vámokkal kapcsolatos, határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni harc konszolidált 

legjobb gyakorlatainak fejlesztése; 

• a meglévő információcsere-megoldások hatékony felhasználásának biztosítása és 

kapcsolatok kialakítása más releváns rendszerekkel; 

• hírszerzési adatok cseréjére szolgáló eljárások vizsgálata az illetékes hatóságok közötti 

együttműködés elmélyítése érdekében.  

 

Az akciót vezető Görögország a kérdőíves felmérés mellett szakértői csoport létrehozását is 

kezdeményezte, amelyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviselője is részt vett. 

 

Az akció során részletesen megvizsgálták az információcsere lehetőségeit és eszközeit: 

• Az 515/97 Tanácsi Rendelet kifejezetten jó eszköze a vámhatóságok közötti, 

vámeljárásokkal kapcsolatos adatcserének. Ugyanakkor a válaszok beérkezése néha sok 

időt vesz igénybe. Illetve egyes tagállamok nem alkalmazzák a forgalmi adókkal 

kapcsolatos adatcsere tekintetében (Magyarország is csak korlátozottan). Ennek fő oka 

a tagállamokban eltérő hatáskörök és illetékességek rendszere. 

• A 904/2010 Tanácsi Rendelet, amely az áfa területén biztosítja az adminisztratív 

együttműködés lehetőségét. Jelentős kihívásként jelentkezett, hogy bár a rendelet három 

hónapban határozza meg a válaszadás határidejét, ez nem minden esetben valósul meg. 
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A válaszok minősége és időbelisége okán a tagállamok egy része az információk ilyen 

cseréjét viszonylag feleslegesnek tartja. 

• Az EUROFISC olyan hálózat, amely gyorsítja az információcserét, és korai előjelző 

rendszerként működve információt biztosít kockázatos műveletekről és kockázatos 

gazdálkodókról egyaránt. Jelenleg nem minden tagállam vesz részt ebben az 

együttműködésben (Magyarország igen). A kihívás itt is a minőségi válaszokban rejlik, 

amelyek hiányában az adatok sem kockázatelemzési, sem ellenőrzési célra nem 

használhatóak. 

• A Nápoly II egyezmény a határon átnyúló bűnügyi együttműködés hatékony és 

eredményes eszköze. Ugyanakkor az egyezmény keretében megszerzett információk 

nem minden államban használhatók fel automatikusan bizonyítékként. Az uniós szinten 

nem harmonizált fogalmak és eljárások számos esetben hátráltatják az egyezmény 

alkalmazását. 

• Két- vagy többoldalú megállapodások, amelyek keretében a vámhatóságok kicserélik 

egymással a vámkezelések fő adatait. Ilyet mutattam be a Kétoldalú vámadatcsere-

megállapodások című fejezetben. 

Az Europol ezen akció keretében is 

bemutatta hagyományos bűnügyi 

tevékenységet támogató közösségen 

belüli elemzési és együttműködési 

rendszereit. 

 

Az akció során megállapítást 

nyertek a fentebb már több esetben 

ismertetett gyengeségei a 42-es 

eljárásnak:  

• a vámeljárások szintjén minden rendben lévőnek tűnik, de: 

• a szabadforgalomba bocsátott termékek vagy el sem hagyják azt a tagállamot, ahol a 

42-es eljárást kezdeményezték, vagy elhagyják ugyan, de a másik tagállamban sem 

kerül az adó bevallásra és megfizetésre; 

• a termékek kiszállítását csak okmányokkal tudják igazolni, amelyeket többnyire a 

szállítmányozókkal együttműködésben a szervezett bűnözői körök hamisítanak. 
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Az akció számos jó gyakorlatot is azonosított a csalások elleni fellépés érdekében. Ilyenek 

voltak a vámeljárás során az adószámok ellenőrzése, a szorosabb adó-vám együttműködés, az 

egységes vámáru-nyilatkozat 17. rovata (rendeltetési ország kódja) kitöltésének kötelező 

előírása, az adatcsere-lehetőségek fokozottabb használata, áfagarancia megkövetelése, célzott 

kockázati profilok beépítése a rendszerekbe, közös ellenőrzések kezdeményezése. 

 

A jelentés számos érdekes statisztikai megállapítást is tesz: 

• a 42-es kóddal kezdeményezett vámeljárások száma növekvő tendenciát mutat; 

• éves szinten mintegy 27 milliárd EUR statisztikai értékben történik ilyen vámeljárás; 

• leginkább a 8511, 3912, 4413, 4014 és 815 árucsoportba tartozó termékek érintettek; 

• A Kínai Népköztársaság, Oroszország és Törökország a három legfőbb származási hely, 

míg Németország, Lengyelország és Magyarország az első három rendeltetési hely. 

 

Az akció javaslataiban a meglévő és fejlesztés alatt álló információcsere-lehetőségek aktívabb 

használatát és a jelenség folyamatos vizsgálatát fogalmazza meg. 

 

A közös munka során a munkacsoport tagjaival kapcsolatban számos érdekes különbség is 

napvilágra került. Lengyelországban a vámhatóságnak nincs szerepe az áfa tekintetében, 

egyedül az import áfa beszedése tartozik hozzá. Garanciát csak kockázatos gazdálkodó esetében 

kér. Szlovéniában a teljes 42-es eljárás felügyelete a vámhatóság feladata. Németország 

esetében a 42-es eljárás vámjogilag az áru kiadásával lezárul, onnantól a vámhatóságnak nincs 

szerepe a folyamatokban. Ugyanakkor a vámeljárás során automatikus a vámáru-

nyilatkozatokon feltüntetett adószámok ellenőrzése. Máltán a 42-es eljárás alkalmazásához 

külön engedély szükséges.  

 

EUROFISC rendszer 

 

Az EUROFISC a szervezett áfacsalások elleni közös fellépésre létrehozott európai uniós 

projektcsoport, amelyet a közösség a FISCALIS 2020 program keretében finanszíroz.  

                                                           
11 Elektromos gépek, elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; Hangfelvevő és -lejátszó készülékek és ezek 
alkatrészei, tartozékai 
12 Műanyagok és ezekből készült áruk 
13 Fa és faipari termékek, faszén 
14 Gumi és ebből készült áruk 
15 Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja 
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Az EUROFISC – egy mechanizmus a tagállamok számára, hogy fejleszteni tudják az adócsalás 

elleni küzdelem terén az adminisztratív együttműködést – szerint a „42-es eljárás gyenge 

pontja a rendszernek”, így minden eszközzel fel kell lépni a csalások ellen. A NAV 2011-ben 

csatlakozott az EUROFISC együttműködéshez. Az együttműködés alapvető célja az áfacsalás 

elleni küzdelem területén egy többoldalú, az áfacsalások felfedését célzó rendszer létrehozása, 

azaz egy célzott adatállomány gyors információcseréjét biztosító hálózat kialakítása és 

hatékony működtetése. Sajnos az együttműködésben nem kötelező a részvétel, így egyes 

tagállamok a mai napig nem tagjai ennek, ez pedig nagyon rontja a rendszer használhatóságát. 

 

Az EUROFISC együttműködés 3. munkacsoportja (WF3) foglalkozik a belső piaci csalások és 

a vámeljárások összefüggéseivel. A munkacsoportban több alcsoport dolgozik. Kiemelt feladat 

a hagyományos vámcsalások és a 42-es eljárások közötti összefüggés vizsgálata (alulszámlázás, 

termékhamisítás stb.). 

 

A hagyományos vámcsalások (alulszámlázás, termékhamisítás stb.) gyakran együtt járnak a 42-

es vámeljárással és az azzal kapcsolatos csalásokkal. Az EUROFISC kockázatkezeléssel 

kapcsolatos 2014-es bécsi konferenciáján a WF3 tekintetében öt kritériumot azonosítottak a 

résztvevők (a gyanús tranzakciók, azaz a feltöltendő állományok kiszűrésére, elkészítésére): 

gyanús útvonal, kockázatos áruk, áruk vámértéke, pénzügyi (közvetett vámjogi) képviselő; 

WF1, WF2, WF3 visszajelzések. Az útvonal, a kockázatos áruk és az áru vámértéke kritériumok 

alkalmasak a hagyományos vámcsalások kockázatelemzéssel történő kiszűrésére. 

 

A fent említett három kritériumot a tagállamok nagy többsége alkalmazza. Emellett van, ahol a 

42-es eljárást megelőző tranzit is kritérium. A tagállamok egyetértettek abban, hogy általában a 

42-es vámeljárások más vámcsalással is járnak (alulszámlázás, termékhamisítás stb.). Nemzeti 

tapasztalatok (bilaterális együttműködés) alapján kimutatható, hogy másik országban, ahol 

lazább a vámellenőrzés, jóval alacsonyabb az áruk bejelentett vámértéke (alulszámlázás). 

 

A projektcsoport részletesen elemezte a kockázatelemzéshez szükséges adatok rendelkezésre 

állását, az Egységes Vámárunyilatkozatok kitöltésének tagállami eltéréseit, és számos 

következtetést vont le. 
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Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) tevékenysége 

 

Az Európai Rendőrségi Hivatal az Európai Unió rendészeti ügynökségeként számos területen 

támogatja a tagállamok közös vagy egyéni fellépéseit a szervezett bűnözés ellen, ilyen terület a 

42-es eljárásokkal kapcsolatos visszaélések területe is. A tagállamok és az Europol központja 

közötti fokozott információcsere mellett műveleti elemzést és támogatást is nyújt az Europol 

szakértői csapata. Az Europol eszközei és módszerei, mint például a SIENA rendszer16 vagy az 

analitikus munkafájlok, a nemzeti összekötőtisztek hálózata és a közös nyomozócsoportok17 

olyan lehetőséget kínálnak a bűnüldöző hatóságok számára, amelyek segítségével munkájuk a 

42-es eljáráskóddal végzett jogellenes cselekmények tekintetében is eredményesebb lehet. 

 

Az Europol elemzései szerint az adómentes termékimporttal való visszaélés általában az 

alulszámlázás és a hiányzó kereskedő jellegű elkövetési magatartásokkal áll kapcsolatban, 

ezekkel jelenik meg leggyakrabban. Az elemzések azt mutatják, hogy az alulszámlázás jellegű 

visszaélések és a 42-es eljárások kezdeményezésének helye gyakran egybeesik.  

 

Az Europol a bűnüldözési tevékenység széleskörű támogatásának részeként hatékonyan részt 

vesz a 42-es eljárásokkal kapcsolatos nyomozati munka segítésében, azon tagállamokban is, 

ahol a büntetőeljárás lefolytatása nem a vámhatóságok hatáskörébe tartozik. Ezekben az 

esetekben a hatóságok közötti együttműködés (vám-rendőr, vám-adó) elősegítését is 

feladatának tartja. 

 

VIES18 rendszer  

 

A VIES egy elektronikus alkalmazás, amely az Európai Unióban nyilvántartott gazdasági 

társaságok áfa-nyilvántartásba vételét, az adószámok érvényességét és az ezekre vonatkozó 

információkat tartalmazza. A rendszerben elektronikus üzenetek váltására van lehetőség, illetve 

a Közösségen belüli adómentes ügyletek lebonyolításáról is tartalmaz adatokat. A rendszert a 

                                                           
16 Secure Information Exchange Network Application – Biztonságos Információcsere Hálózat Alkalmazás – az 
Europol és a tagállami hatóságok között működő rejtjelezett adatkapcsolat 
17 JIT – Joint Investigation Team 
18 ÁFAinformáció-csererendszer (VIES) - egy elektronikus alkalmazás, amely az EU-ban nyilvántartásba vett 
társaságok ÁFA-nyilvántartásba vételére (közösségi adószámok érvényességére) vonatkozó információkat 
közvetít. Ezen túlmenően a tagállami igazgatási szervek a Közösségen belüli (adómentes) ügyletekre vonatkozó 
információkat is a VIES rendszeren keresztül továbbítják egymásnak 
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tagállami adózási szervek üzemeltetik, és biztosítják az adatcserét a tagállamok 

társhatóságainak. 

 

Az összesítő nyilatkozatokban feltüntetett, Közösségen belüli termékértékesítésre 

vonatkozólag is itt találhatók adatok, így lekérdezhető a ténylegesen teljesített és az összesítő 

nyilatkozatban feltüntetett összegek helyessége.  

 

A VIES rendszerben a kereskedelmi ügyletben szereplő mindkét félnek – ha Közösségen belüli 

termékértékesítést végez – az ügyletre vonatkozó értékeket fel kell tüntetni. Ilyen formában 

mindkét fél adóhatósága rendelkezik a kimenő és a bejövő adatokkal, így az esetleges eltérés 

könnyen és automatikusan kiszűrhető. A rendszerben a működéshez szükséges 

információszolgáltatás kötelező, az adóhatóságok számára pedig így megnyílik a 

kockázatelemzés lehetősége. 

 

Ha az adóhatóság eltéréseket tapasztal a VIES rendszerben szereplő adatok között, akkor 

lehetősége van ellenőrizni a közösségi termékértékesítés valós megtörténtét. Lehetőség van a 

vevővel való kapcsolatfelvételre, illetve a könyvelésben fuvarlevelek vagy egyéb okiratok 

ellenőrzésére is. A VIES kontrolladatok ellenőrzése a 42-es eljárással visszaélő csalárd 

kereskedők ellen az egyik legfontosabb eszköze az adóhivatalnak. 

 

A CDPS és a VIES összekapcsolása 

 

2013. január 1-jétől az adómentes termékimporthoz kapcsolódó szabad forgalomba bocsátás 

vámeljárásokhoz – a 42-es eljáráskóddal végzett vámeljáráshoz – a benyújtott vámáru-

nyilatkozaton kötelező a 44. rovatban feltüntetni a másik tagállamban adófizetésre 

kötelezetthez kapcsolódó gazdálkodó közösségi adószámát. A 42-es eljáráskóddal végzett 

vámeljárások ellenőrzésének hatékonyabbá tétele érdekében még 2013-ban megfogalmazásra 

került a vámáru-nyilatkozat feldolgozó rendszer (CDPS19) és az áfainformációk kicserélésére 

szolgáló rendszer (VIES) összekapcsolása, tehát a CDPS-VIES kapcsolat megteremtése. 

 

A VIES általi közösségi adószám megerősítésnek központi adatbázisa nincs, mindegyik 

tagállam „nemzeti nyilvántartást” vezet, melyhez hozzáférést biztosít a többi ország részére. 

                                                           
19 Customs Declaration Processing System 
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Magyarországon ezt a funkciót az adószakmai Központi Kapcsolattartó Iroda (KKI) rendszere 

látja el, ezen keresztül lehet az adószám megerősítésére irányuló lekérdezéseket 

kezdeményezni. 

 

A rendszerek összekapcsolása lehetőséget ad arra, hogy már a vámkezelés időpontjában 

automatikusan ellenőrizhető legyen, hogy a másik tagállamban adófizetésre kötelezettként 

megadott gazdálkodó, illetve annak adószáma érvényes-e, valós-e, illetve valóban a megadott 

gazdálkodóhoz köthető-e? (Figyelemmel a korábban említettekre: az adófizetésre kötelezett 

gazdálkodó adószámának a vámáru-nyilatkozaton történő feltüntetése 2013. január 1-jétől 

kötelező minden tagállamban.) Amennyiben megállapítást nyer, hogy nem létező vagy 

érvénytelen másik tagállami adószám került megadásra, akkor már a vámkezeléskor 

rendelkezni lehetne az áfa megfizetéséről, ezáltal csökkentve az elkövetett csalások számát és 

a kieső nemzeti bevételek mértékét. 

 

A CDPS-t érintő fejlesztést 2015. február 2-án sikeresen telepítették a tesztrendszerre, ezzel 

megkezdődhettek a tesztelési munkálatok. Az adatkapcsolatot lehetővé tévő séma KKI 

alkalmazás adatbázisának éles környezetben történő kiépítése 2015. február 9-én történt meg. 

A sikeres teszteléseket követően a teljes fejlesztés éles rendszerre történő telepítése 2015. 

március 11-én valósult meg. 

 

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer  

 

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) viszonylag új és 

folyamatos fejlesztés alatt lévő rendszer, amely lehetőséget nyújt az adóhatóság számára a 

gazdálkodók által végzett fuvarozási tevékenység ellenőrzésére. Létrehozásáról a 

Nemzetgazdasági Miniszter 5/2015 (II.27.) rendelete szól.  

 

A rendszer legfőbb célja az adókerülők kiszűrése, az adófegyelem kialakítása, megszilárdítása. 

Járulékos célként pedig használatával lehetőség nyílik a nem megfelelő minőségű áruk 

kiszűrésére, az áruforgalom átláthatóságára és a jogkövető gazdálkodók piaci helyzetének a 

megerősítésére. Az EKÁER rendszer kiépítésével a rendszerben szereplő áruk mozgásának 

tényleges nyomon követésére, és szükségképpeni fizikai ellenőrzésére van mód. Működési 

elvéről elmondható, hogy az áruk fuvarozásának megkezdése előtt egy központi elektronikus 

rendszerben szükséges a fuvarozásra vonatkozó adatokat rögzítenie az arra jogosultnak. Ezeket 
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az adatokat veti össze a rendszer a közúti fuvarozás során a nemzeti útdíjfizetési rendszerben 

keletkező egyéb adatokkal. 

 

A rendszerben rögzített legfontosabb adatok közé tartozik az áru megnevezése, mennyisége, a 

címzett, a feladó és a szállító jármű rendszáma. A rendszerben rögzített adatok alapján egy 

generált azonosító birtokában kezdhető meg a fuvarozás, amelyről ily módon a hatóság már 

információval rendelkezik. 

 

Az így megszerzett információk birtokában a hatóság információszinttől függően, 

kockázatelemzést alkalmazva kiszűrheti a kockázatosnak ítélt szállítmányokat, így lehetősége 

nyílik azok fizikai ellenőrzésére. A rendszerben tárolt adatok alapján a hatóság fizikai vizsgálat 

nélkül is ellenőrizheti a szállítás valós megtörténtét a nemzeti útdíjfizetési rendszer adatai 

alapján. 

 

Az EKÁER rendszer a dolgozatomban bemutatott adómentes termékimport feltételeinek 

ellenőrzésére tökéletesen alkalmas. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a jogszabályi 

feltételek bemutatásával kiszállított áruk jogszerűtlen visszahozatalának megakadályozásáról 

sem.  

 

Ez a folyamat még kivitelezhető az EKÁER rendszer hatálya alá nem tartozó ügyletekkel pl. 

tranzitszállításokkal, járművekkel, illetve a jogszabályban foglalt súly és értékhatár 

kijátszásával. Az így csaló szállítmányok kiszűrésére továbbra is a váratlan közúti ellenőrzések 

használhatóak. Ugyanakkor az adóhatóság és a Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan 

felülvizsgálja és a szükséges mértékben módosítja az EKAER rendeletet, amely így egyre 

jobban alkalmazkodik a kihívásokhoz. 

 

Összefoglalás és következtetések 

 

A tárgybeli probléma alapvetően az Európai Unió szintjén teljesen harmonizált vámigazgatási 

és az irányelvek szintjén szabályozott adóigazgatási eljárások közötti különbségekre vezethető 

vissza. Az adófelfüggesztéssel végzett termékbehozatal – amelyet általában a 42-es 

eljáráskóddal azonosítanak – utáni forgalmiadó-fizetési kötelezettség teljes mértékben elválik 

a vámterhek megfizetésétől, önadózási jelleget ölt, és ezzel számos ellenőrzési nehézség elé 

állítja a tagállami adó- és vámhatóságokat. Az Európai Unió döntéshozói a legális kereskedelem 
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és az adminisztratív terhek csökkentésére hivatkozva a 2016. május 1-jén bevezetett új 

vámkódexben sem szüntették meg az adófelfüggesztett eljárásokat, azok így továbbra is 

alkalmazhatóak maradtak, ugyanakkor továbbra is szorgalmazzák a tagállamok szorosabb 

együttműködését ezen a téren. 

 

Szinte az összes jelentősebb európai uniós szervezet és fórum napirendjére tűzte a 42-es 

eljárásokkal kapcsolatos visszaélések elleni fellépést a kifejezetten adós projektcsoportoktól 

(EUROFISC) a Tanács Vámegyüttműködési Munkacsoportjáig (CCWP). A tagállamok 

regionális (V4) és bilaterális szinten is keresik a megoldást a jelenségre. 

 

Az eddig lefolytatott közös vámműveletek és munkacsoporti akciók, valamint az Európai 

Számvevőszék vizsgálódásai megmutatták, hogy egy növekvő problémáról van szó, amely ma 

már nemcsak a 42-es, de a 45-ös és 63-as eljárások egy részét is érinti. Mindenki egyetért abban, 

hogy valamilyen nemzetközi szintű megoldásra van szükség. Kézenfekvő eszköznek tűnik a 

vámadatok ellenőrzési célú átadására irányuló nemzetközi megállapodások megkötése, amelyet 

hazánk is régóta szorgalmaz. Az így létrejövő rendszeres adatcsere lehetővé teszi a 42-es kóddal 

kezdeményezett eljárások leválogatását és kockázatelemzését, az egyes gazdálkodók és 

tranzakcióik ellenőrzését. 

 

Szintén jelentős eredmény lenne, ha az egyes tagállamokban az áruforgalom elektronikus 

ellenőrzésére létrehozott rendszereket – Magyarország esetében az EKÁER-t – a szomszédos 

államok hasonló rendszereivel össze lehetne kötni. Az adatok átadása útján automatikusan 

ellenőrizni lehetne, hogy az egyes szállítmányok elhagyták-e a vámkezelés helyét és átléptek-e 

a rendeltetési országuk irányába a határon. Ez a garancianyújtás kérdésében is előremutató 

megoldás lehetne, hiszen az automatikus adatcsere lehetővé tenné a garanciák automatikus 

felszabadítását is. 

 

Az Európai Unió különböző szervei saját hatáskörükben szintén jelentős módon próbálják 

támogatni a tagállami törekvéseket. Az Europol és az OLAF elemző munkája és információs 

támogatása nagyban hozzájárul a tagállami eredmények megalapozásához és a fellépések 

egységesítéséhez, hatékonyságuk növeléséhez. Összehasonlító elemzéseik és térképeik 

megmutatják az egyes visszaélések jellemzőit, földrajzi karakterisztikájukat.  
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A 42-es eljárással elkövetett visszaélések szoros kapcsolatot mutatnak a hagyományos 

vámcsalásokkal, különösen az alulszámlázással, valamint a magas forgalmi adóteherrel. 

Sajnálatos módon hazánkban és Szlovákiában mindkét jelenség tetten érhető, így a 

közeljövőben fokozni kell az együttműködést ezen a téren. Ezt nagyban elősegítheti, ha a 

szlovák közúti árufuvarozást figyelő, 2017 januárjában bevezetendő rendszert és a hazai 

EKÁER-t automatikus adatcsere rendszerrel kötjük össze.  

 

Tekintettel arra, hogy a 42-es eljárás a vámunió egységességéből és a nemzetállamok 

eltérőségéből következő nemzetközi jellegű probléma, az Európai Unió szintjén megjelenő 

megoldás is csak nemzetközi karakterű lehet. Cikkemben az ezen megoldásokra irányuló 

törekvéseket kívántam bemutatni.  
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Fórizs Sándor: Szovjet katonák a határőrségi 

jelentésekben 

 

Absztrakt 

 

A tanulmány a magyarországi határrendészet egy sajátos oldalát dolgozza fel a Magyar Nemzeti 

Levéltár eredeti határőrizeti dokumentumai segítségével. Közvetlenül a második világháborút 

követően az újonnan alakult magyar állam, a debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány egyik első 

feladata lett Magyarország területe, államhatára őrizetének megszervezése a határőrség és más 

rendészeti szervezetek útján. Ebben a ritkán előforduló történeti helyzetben külföldi, szovjet 

csapatok tartózkodtak először szövetségi megszállás jogcímén, majd kétoldalú szerződés 

alapján hazánkban. A különleges körülmények különleges helyzeteket, eseményeket 

teremtettek az ország lakossága, a határőrség és a szovjet alakulatok, katonák vonatkozásában. 

A levéltár eredeti dokumentumai tartalmazzák a határőr alegységek felterjesztett jelentéseit, 

melyekből speciális, ma már nehezen elképzelhető kép bontakozik ki, tükrözve az akkori 

állapotokat. Az okmányok többnyire rendkívüli eseményekről, fegyverhasználatról, rablásról, 

határsértésekről tájékoztatnak. A témát tudomásom szerint részletesen még nem kutatták és 

nem publikálták. A nemzet és a határőrizet történetének részét képezik azok a többnyire 

problémás, súlyos esetek, melyek ekkor bekövetkeztek és a tanulmányban ismertetésre 

kerülnek. 

 

Abstract 

 

The study elaborates on a special aspect of Hungarian border policing, based on original border 

guarding documents in the National Archives of Hungary. Immediately after the end of World 

War 2, one of the first tasks of the newly founded Hungarian state and of the Temporary 

National Government based in Debrecen was to organise the defence of the territory of Hungary 

and the guarding of its state borders, employing the Border Guard and other law enforcement 

organisations. In this unique historical state of affairs, Soviet troops were staying in Hungary, 

first as an allied power occupying the territory and later as a result of a bilateral agreement. The 

special circumstances brought about special situations and events involving Hungarian 

residents, the Border Guard and Soviet corps and soldiers. The original documents in the 

Archives contain the submitted reports of the Border Guard units, which reflect the 
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contemporary state of affairs and reveal a picture that is difficult to imagine today. The 

documents mainly inform us about extraordinary events, the use of weapons, robberies and 

border offences. To my knowledge, this topic has not been thoroughly investigated or 

published. The controversial and serious cases discussed in the study that took place that time 

are part of the history of Hungary and of border guarding. 

 

1. Bevezetés 

 

Lényegében mindenki tudja, hogy Magyarország a második világháborút a vesztesek oldalán 

fejezte be. Egyetlen szomszédunk Ausztria az, aki hasonló szituációban volt, de rá nézve a 

következmények mégsem lettek olyan súlyosak, mint hazánk esetében. Az a tény, hogy nálunk 

nem jött létre önállóan, egy, a fasizmussal szakító országos vezetés, kormány, amely hadat 

üzent volna Németországnak, évekig, talán évtizedekig meghatározta az itt zajló további 

eseményeket. 

 

1947 végéig államhatár helyett tűzszüneti vonalakról beszélhetünk és területünk szövetséges, 

szovjet megszállás alatt állt. A szomszédos országokkal még hosszú ideig rendezetlenek, 

rosszak voltak a kapcsolataink. A párizsi békeszerződést 1947. február 10-én írtuk alá és az 

1947. évi XVIII. törvénnyel hirdettük ki. Innen számíthatjuk a még korántsem teljes államiság 

újrakezdését. Ausztriában 1955-ig tartózkodtak szovjet csapatok és ezek biztosítására, az 

összeköttetés fenntartására, igénybe vették a magyarországi közlekedési vonalakat. 

Tanulmányomban azt vizsgálom, miként alakultak a kapcsolatok az 1945-ben megszervezett 

Honvéd Határőrség és a megszálló erők között? Milyen események következtek be és a magyar 

vezetés milyen megoldásokat keresett a súrlódások elkerülésére, csökkentésére. Az elmúlt 

években megjelent németországi publikációk az ottani hasonló helyzet feldolgozásakor szintén 

arról szólnak, nem volt zökkenőmentes a lakosság, a fokozatosan felállításra kerülő helyi 

rendészeti szervek és a megszállók viszonya. Igaz ott négy nagyhatalom az Egyesült Államok, 

az Egyesült Királyság, Franciaország és a Szovjetunió más-más elképzeléseket képviselt az új 

viszonyok megteremtése tarén. Hazánkban tovább bonyolította a körülményeket az országban 

zajló politikai harc az újonnan alakult pártok között. Ráadásul a Szovjetunió eltérő társadalmi 

rendszert képviselt az első években még polgári beállítottságú országunkban és az eseményeket 

egy rendszerváltás irányába igyekezett befolyásolni, sikeresen. 
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A Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 (HOP a Határőrség Országos Parancsnoksága 

megnevezés rövidítése) jelzésű dobozaiban találhatók az 1945-től készült határőrségi 

okmányok, jelentések, tervek, melyek bepillantást engednek az akkori helyzetbe, 

elképzelésekbe. Izgalmas kérdés látni az eredeti, esetleg már megsárgult papírokat. A későbbi 

idők, történések ismeretében megítélni a régi javaslatokat, elképzeléseket. Szemmel láthatóan 

sok dokumentum hiányzik, melyet az eredeti iktató számok eltérése, a foghíjak mutatnak. 

Számtalan jelentés felkerült egészen a szervezetileg illetékes miniszterig, minisztériumi 

főosztályig, majd visszaérkezett a határőrség parancsnokságára. Sok oldalon kézzel írott 

utasítások, vélemények is találhatók a gépelt szöveg margóján. Ezek külön értéket képviselnek, 

tükrözve a vitákat, vagy a meghozott döntések hátterét. 

Tanulmányomhoz azokat az eredeti dokumentumokat kerestem, amelyek szovjet katonákkal 

kapcsolatos információkat tartalmaztak. Összesen 18 darab doboz tartalmazza az 1945-48 

között keletkezett anyagokat, melyeket átnéztem. Több ezer okmányt jelent ez a szám, így 

relatíve igen kevés a szovjet katonákkal foglalkozó irodalom. Különösen 1945-47 között, a 

békeszerződés megkötését megelőzően tapasztalataim szerint, nagyon rossz volt a kapcsolat a 

lakosság, az újonnan felállított rendészeti szervek és a szovjet fél viszonyában. Bár 

nyilvánvalóan mindenki törekedett egy optimális viszony kialakítására, fenntartására, ez nem 

volt egyszerű feladat. A háború során rögződött ellenségkép csak az egyik összetevője volt a 

negatív tendenciáknak. 

A tanulmány megírásával szeretném a magyar rendészettörténet egy kis, speciális szeletét 

feldolgozni és a Tisztelt Olvasóval megismertetni. Célom a sajátos, remélhetőleg soha vissza 

nem térő körülmények elemzése és azokkal kapcsolatban információk nyújtása. 

A publikáció elkészítéséhez igénybe vettem Sallai János20 és Varga János21 tanulmányait. 

 

2. A kialakult helyzet 1945-től 

 

1944 őszén a szovjet csapatok elérték a mai Magyarország területét. Az Ideiglenes Nemzeti 

Kormány Debrecenben 1944. december 22-én alakult meg azzal a céllal, hogy újjászervezze 

Magyarország összeomlott közigazgatását, rendezze kapcsolatát az országot megszálló 

Szovjetunióval és a többi szövetséges hatalommal, valamint szembeforduljon a hitleri 

                                                           
20 Sallai János: Egy idejét múlt korszak lenyomata. A vasfüggöny története, Kiadta Hans Seidel Alapítvány, 2012. 
ISBN 998-973-88484-3-7.,p. 21. 
21 Varga János: A magyar határőrizeti szervek reagáló képessége (1867-1989). Rendőrtiszti Főiskola Rendvédelmi 
Füzetek 1999/26. önálló szám (23. oldal). 
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Németországgal. A feladatok közül kiemelkedett az államhatárok őrizetének megszervezése. A 

szövetséges hatalmakkal 1945. január 20-án kötött fegyverszüneti szerződésben vállaltuk, hogy 

a továbbiakban az 1937. december 31-én fennállott államhatárokat fogadjuk el. A Honvédelmi 

Minisztérium 1945. február 23-án kiadott 20.183 számú rendeletével kezdődött meg a 

határőrség újjászervezése. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB), melyben 

értelemszerűen a Szovjetunió képviselőjének volt meghatározó szerepe, 1945. május 14-én 

jóváhagyta a tervezetet. A határőrizet fontosságát mutatja, az eredetileg 20000 fősre tervezett 

honvédségből 5000 főt, vagyis az állomány egynegyedét szánták a határok őrizetére. Ez az erő 

sem létszámában sem egyéb kérdésekben- felszerelés, elhelyezés, felkészítettség, vezetés, 

ellátottság- nem volt képes teljesíteni a részére megszabott tennivalókat. 

 

A szovjet csapatok a szövetséges hatalmak megállapodásának, a jaltai és a potsdami 

konferenciákon elfogadott döntéseknek megfelelően megszálló erőként tevékenykedtek. 

Lényegében jogosultságuk, már csak fizikai erejüknél fogva is minden fontos kérdésre kiterjedt. 

Ez vonatkozott a felállításra került magyar rendészeti szervek működésére, vezetőik 

kinevezésére. A SZEB nyomozást rendelhetett el, személyek őrizetbe vételére és kiadására 

intézkedhetett. Ugyanakkor a SZEB is érdekelve volt egy optimális helyzet kialakításában. A 

külföldi katonák részt vettek a belső rend biztosításában, objektumokat őriztek, fegyveresen 

utaztak, szállítmányaik vasúton és közúton keletről nyugatra és visszafelé folyamatosan 

haladtak át az országon. Katonai parancsnokságaik működtek a városokban. Voltak olyan 

helyzetben, hogy büntetlenül megtagadják az engedelmességet a magyar rendőri szerveknek, 

elvegyenek értékeket ellenszolgáltatás nélkül, kivonják magukat minden ellenőrzés alól. 

Nehezítette a helyzetet a nyelvi probléma. A lakosság zöme és a saját hivatalos szervek nem 

beszéltek oroszul, nem tudták elolvasni a cirill betűs dokumentumokat, ilyen felkészültségnek 

nem voltak történelmi hagyományai. A szolgálatba lépőket úgy igazították el, hogy 

tevékenységük nem terjed ki a szovjet katonákra, illetve konfrontálódás ne legyen, inkább 

engedjék tovább őket. 

 

Teljesen nyilvánvaló, hogy a megszálló hatalom a megszállt félnek nem engedte meg katonai 

járművei, szállítmányai ellenőrzését. Azt a körülményt már Sallai János is bemutatta 

publikációjában, melyben a Vas vármegye főispánjának vonatkozó intézkedését idézi: „A 



 

38 
 

fentiek figyelembevételével mindenkit, aki a határt át kívánja lépni a legszigorúbban igazoltatni 

kell, kivétel a Vörös Hadsereg tagjait és gépjárműveit.22” 

Speciális gondot jelentettek a nyugatról hazafelé tartó egységek, amelyek esetleg csak néhány 

napot tartózkodtak az országban. Ha hajlandóságuk volt rá és saját tisztjeik nem akadályozták 

meg, vittek, amit vihettek. A mozgásban lévő kötelékek beazonosítása, későbbi feljelentése 

szinte lehetetlen volt. Felügyeletük megoldhatatlan feladatnak bizonyult. Aki valamilyen 

ellenszolgáltatás fejében, fizetés ellenében csatlakozott hozzájuk, feljutott a vonatjukra, vagy 

gépkocsijukra, máris kivonhatta magát a magyar szervek ellenőrzése alól. Az országban 

virágzott a csempészet. A háborús hiánygazdálkodás, a szomszédos országok eltérő gazdasági 

helyzete nagy haszonnal kecsegtetett az árucsempészet területén. Vittek és árultak mindent. 

Alapvetően élelmiszert, cukrot, szaharint, autó kerékgumit, iparcikkeket és luxusárut. Nyugati 

és déli viszonylatban (Ausztria és Jugoszlávia) egészen az aknamezők telepítéséig, 1949-ig 

viszonylag kis kockázattal lehetett nagy haszonra szert tenni. Az árucsempészetbe szinte 

azonnal bekapcsolódtak a rendszeresen utazó és helyi kapcsolatokat kiépítő szovjet katonák. 

Az ő járműveik biztonságban voltak, lényegében nem lehetett átvizsgálni a rakterüket. Külön 

nehezítette a helyzetet, hogy eleinte az Ausztriát és Magyarországot megszálló katonai 

alakulatok működési területét nem igazították hozzá az államhatárhoz, azaz egyes egységeknek 

kötelékei voltak mindkét oldalon. Ez napi mozgást, szállítást jelentett, melyet kedvezően 

lehetett összekötni a feketézéssel és a határ mindkét oldalán ismeretséget építettek ki, 

megtalálták a szükséges orgazdákat. 

 

Speciális tevékenység lett az orvvadászat. A romokban heverő országban nem tudtak figyelmet 

fordítani a határmenti erdős területek védelmére, a vadállomány megóvására. Fegyvere és 

lőszere nem csak a megszálló katonaságnak volt. A hazatért honvédek is rejtegettek eleget. 

Egyes területeken olyan gyakran lehetett hallani a lövöldözést, hogy a határvadászok éjjel 

elkerülték az erdőket. 

 

 

 

 

                                                           
22 Sallai János: Határszéli jelentések a II. világháború után. Valóság 2013/6. sz. LVI évfolyam. pp. 74. Parancsnoki 
kísérőlevél. 1945. június 29. Vasvármegyei levéltár 1945/149 Elnöki iratok XXI.1 
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3. Szovjet egyenruhák használata 

 

Elképesztő, hogy a bűnözők és a keletről nyugatra menekülők milyen gyorsan felismerték a 

szovjet egyenruha nyújtotta lehetőségeket. Az egyenruha, az okmányok és egy cirill rendszám 

a gépjárműn relatíve jó védelmet nyújtottak a magyar szervek ellenőrzésével szemben. Esetleg 

a saját járőrünk nem is tudta elolvasni a felmutatott dokumentumokat. Gyakran a szlovák, szerb, 

román beszédet sem tudta az orosztól megkülönböztetni. Még kétség felmerülése esetén is 

inkább továbbengedték az érintetteket, nem reszkíroztak egy fegyverhasználatot és egy későbbi 

kivizsgálást. Könnyen gyanúba keveredhettek az akkori politikai viszonyok között a katonáink, 

hogy korábbi szolgálati múltjuk és úgymond „fasiszta beállítottságuk” miatt léptek fel ilyen 

drasztikusan. A szovjet egyenruhát használókat alapvetően négy csoportra oszthatjuk: 

- A ténylegesen a hadsereg állományába tartozók, akik így követtek el 

bűncselekményeket. Saját zsebre fosztogattak, esetenként szervezett kötelékben. 

- A keletről nyugatra menekülő, a németekkel együttműködő különböző nemzetiségű 

személyek. Volt SS és Waffen SS tagok, volksbundisták, német milíciákban szolgáltak. 

Külön csoportba tartoztak a lengyel Honi hadsereg tagjai, a vlaszovisták és a 

banderistának nevezett ukrán nacionalista fegyveresek. Igyekeztek minél előbb elérni a 

nyugati megszállási övezeteket. Romániából, a Balkánról és Ukrajnából jöttek. Igazán 

veszélyesek voltak egy esetleges közúti ellenőrzésnél, mert nem riadtak vissza a 

fegyverhasználattól, illetve rablás útján tartották fenn magukat. 

- A magyar nemzetiségű, állampolgárságú bűnözők, akik idehaza, valamint az államhatár 

két oldalán fosztogatták a tanyákat, az állatállományt és az utazókat. Jellemző volt a 

szlovák és a román területről kiinduló hasonló bűnözés is. 

- A szökött szovjet katonák szintén nem lebecsülendő kategóriát jelentettek. Sokan 

közülük szintén nyugatra akartak jutni. Esetleg lényegében annyi közük volt a 

Szovjetunióhoz, melynek állampolgárai korábban nem is voltak, hogy Nyugat-

Ukrajnában, vagy Nyugat-Belorussziában 1944-ben besorozták őket és a frontra, s ez 

által Magyarországra kerültek. 

 

Több esetben olvasható a jelentésekben olyan körülmény, amikor magyar bűnözők és szökött 

szovjet katonák gyümölcsöző együttműködésben követtek el bűncselekményeket. Ezeknél a 

bandáknál az orosz fél adta a nyelvtudást és a határozott fellépést, a társaság magyar tagjai 

gondoskodtak a rejtekhelyekről, élelmezésről, a célpontok kiválasztásáról és a szerzett javak 

értékesítéséről. Egy hasonló esetet és az azt követő szovjet katonai bírósági tárgyalást külön 
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publikációban olvashatjuk.23 Ezen keresztül megismerhetjük az akkor alkalmazott nyomozati 

és igazságszolgáltatási megoldásokat. A szovjet ügyészség a határvadász nyomozókat bízta 

meg egy ilyen vegyes felállású és több emberölést, köztük két magyar rendőr meggyilkolását 

elkövető társaság felgöngyölítésével. A tárgyalást szovjet katonai hadbíró vezette, a vádat 

osztrák és magyar hivatalos szervek képviselték, tekintve, hogy az elkövetés az államhatár két 

oldalán történt. A szovjet katonai bíróság csak azon magyar állampolgárok ügyében tartotta 

magát illetékesnek, akik a bűncselekmények elkövetéséhez szovjet egyenruhát viseltek. Őket 

és a két érintett szökött szovjet katonát a Szovjetunióban letöltendő büntetésre, 

kényszermunkára ítélték. A csoport többi tagját, mivel nem használtak szovjet katonai álcázást 

az elkövetések során, átadták a magyar hatóságoknak. 

 

A bonyolult helyzetet figyelembe véve sokszor nem lehetünk biztosak, vajon az elkövetők 

annak a hadseregnek a tagjai voltak-e, melynek a jelzéseit viselték. Ez a kétség viszont 

jelentősen akadályozta a saját rendészeti szervek fellépését. 

 

Hogy a határvadászok mennyire nem mertek eljárni esetleges szovjet személyekkel szemben, 

szemlélteti egy Olmódról felküldött jelentés.24 1949.01.24-én határvadász járőr feltartóztatott 

egy öttonnás, ponyvás tehergépkocsit. Három szovjet tiszti egyenruhás, géppisztollyal 

felszerelt személy ült benne, akik orosz nyelvű okmányokkal igazolták magukat. A gépkocsi 

átkutatását megakadályozták. A járművel továbbinduláskor az út menti vizesárokba csúsztak és 

a helyszínt nem tudták elhagyni. A járőr erősítésért ment az egy kilométerre lévő őrsre, látva, 

hogy a kocsi nem tud továbbhaladni, valamint az erőviszonyok számára kedvezőtlenek voltak. 

Mikorra a segítséggel visszaérkezett, a személyek a csomagjaikat hátrahagyva már 

elmenekültek, valószínűleg osztrák területre. A kocsiban hátramaradt magyar iratok 

kivizsgálásából kiderült, illegálisan kitelepülni akarók éltek vissza a szovjet fedéssel, a 

gépjármű rakterében 10-20 fő lehetett. Megelőzően már több esetben is észleltek a határőrök a 

terepen szovjet jelzésű gépkocsi forgalmat, melyeknek feltételezhetően hasonló volt a céljuk. 

A közbiztonsági helyzet még négy évvel a háború után is igen gyenge lábakon állt, amennyiben 

idegen egyenruhában, felfegyverkezve mozoghattak személyek az országban. 

 

                                                           
23 Fórizs Sándor: Egy bírósági tárgyalás 1947-ben. Belügyi Szemle 64. évfolyam 2016/3. ISSN 1789-4689, 64-72. 
p. 
24 Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1949. év 27. sz. doboz, V-7. tárgykör, 01. folyószám. „Tárgy: Olmód-
i határszakaszon elfogott gk. átadása tbn.”„Honvéd határőrség főparancsnoksága” iratgyűjtő”. 
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4. Békés, de elgondolkodtató esetek 

 

4.1 

Egy Honvédelmi Miniszter fejrészes iratgyűjtő 25 , 1949.11.28-ai dátummal, hétköznapi 

eseményt írna le, amennyiben nem látná az ember a hozzá kapcsolódó bizonytalanságot, illetve 

a szovjet csapatokhoz való túlhajtott alkalmazkodási, igazodási törekvést. Az okmánynak 

egyébként nehezen indokolható módon piros csíkos, titkos jelzése van. A Győri Határvadász 

Zászlóaljtól felküldött jelentés szokványos esettel kezdődik. A helyi katonai ünnepségre szovjet 

vendégeket hívtak meg és velük az alaki fogásokról beszélgettek. A jelentés szerint: 

„Jelentem, hogy a f. hó 5-i zászlóavatási ünnepségen, valamint a 7-i díszkivonulás alkalmával 

a határőr díszalakulat kiképzéséről, fellépéséről, fegyelmezett magatartásáról a helybeli szovjet 

csapatparancsnok és politikai tisztje, valamint a helybeli szovjet konzul elismerésüket 

nyilvánították. Megjegyezték azonban azt, hogy a géppisztollyal való tiszteletadás /tisztelgés/ 

valamint az egyes honvédnak fegyvernélküli tiszteletadása és a díszmenet végrehajtása nem 

azonos a szovjet szabályzattal.” Mindjárt meg is mutatták a vendégek a tiszteletadás módját. 

A zászlóalj állásfoglalást kér, milyen rendszert hajtson végre? 

 

A határőrség parancsnoksága „kiadvány” megnevezésű okmányban válaszol (mely szintén az 

iratgyűjtőben található azonos levéltári nyilvántartási számon). Írja a kiadványban, ha nem 

ütköznek a szovjet javaslatok központi kiképzési szabályzásba, figyelembe lehet venni. Érdekes 

kézzel írott mondat tintával aláhúzva: „A szovjet tanácsadó és a csapat pk-a (parancsnoka- a 

szerző megjegyzése) mellérendeltségi viszonyban állnak egymással.” Vagyis a zászlóalj 

parancsnokával, azonos jogokkal rendelkezik a szovjet tanácsadó. 

 

Három kérdésben válaszolja meg a parancsnokság a felmerülteket: 

„1./ A kiképzés gyakorlati kérdéseinek megoldásához minden esetben a szovjet tanácsadó 

bajtárs véleményét kell kikérni. A tanácsot az adott viszonyoknak megfelelően kiértékelve kell 

a csapatnak kiadni. A szovjet tanácsadó és a csapat pk-a mellérendeltségi viszonyban állnak 

egymással. 

2./ A helyben állomásozó szovjet konzullal és szovjet pk-val a jó viszony feltétlenül ápolandó. 

A tőlük kapott gyakorlati tanácsokat, ha azok a kiadott rendeletekkel és szabályzatok 

                                                           
25 Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1949. év 20. sz. doboz, I-7 tárgykör, 001, „Tárgy: Együttműködés a 
Szovjet konzullal és csapatparancsnokkal”. 
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határozványaival nem ellenkeznek a kiképzés érdekében fel lehet használni. Kétes esetben 

döntést innen kérjen. 

3./ Az „Akik” (alaki kiképzés- a szerző megjegyzése) szabályzat határozványaival ellenkező 

zártrendi és alaki formák bevezetése szigorúan tilos. Pl. szovjet tiszteletadás, díszmenet, gpi. 

fogások bevezetése.”  

Kívülről a dossziéra kézzel ráírva „Lássa jóváhagyás után: Szovjet tanácsadó.” 

Az akkori viszonyok ismerete nélkül nehezen értené meg az ember, egy saját érvényes 

szabályzásával és alaki rendjével rendelkező katonai alakulatnál miként merülhet fel a gondolat, 

hogy más, nem jóváhagyott formákat alkalmazzanak. 

 

4.2. 

A következő iratgyűjtő26 1947. 06. 18-ai dátummal egy „Emlékeztető” melyet a határőrség a 

pénzügyminiszternek írt. Tartalmazza az Albertkázmérpuszta-i vámbemondó őrs 

parancsnokának panaszát a határvadászokra vonatkozóan. Albertkázmérpusztán szovjet ellátó 

oszlop, raktár található. Az egykori Albrecht főhercegi uradalomban az oroszok tehenet és 

disznót tenyésztenek, trágyát és fát és mindent eladtak borért az osztrákoknak. A határvadászok 

semmit sem akadályoztak meg és okmányok nélkül is beengedték az osztrák parasztokat 

„oroszokhoz megyünk” bemondásra lovas kocsival és traktorral. A magyar államot 

folyamatosan jelentős kár éri, amit a vámőrség tehetetlenül szemlél. A helyzetet az a szervezési 

probléma is rontotta, hogy a szovjet egységnek az államhatár túloldalán is voltak kötelékei, 

illetve Ausztriában helyezték el a parancsnokságukat, ami napi mozgáshoz, határátlépéshez 

vezetett. 

 

4.3. 

Egy „Magyar Belügyminisztérium” fejrészes iratgyűjtő 27  1947. április 29-ei dátummal a 

határrendészeti kapitányságok március havi esemény jelentéseit tartalmazza. Ezekhez a rendőr- 

kapitányságokhoz tartozott a távolsági, nemzetközi vasúti forgalom ellenőrzése. Található 

benne néhány nagyon érdekes fogalmazás a honvédelmi miniszterhez szóló levélnél: 

”Honvédelmi Miniszter Úrnak: A határrendészeti kapitányságokról beérkező jelentések adatai 

szerint a honvéd határőrizeti szervek jelenlegi létszáma a feladatuk ellátására teljességgel 

                                                           
26 Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1947. év 3. sz. doboz. 13. tárgykör, „Emlékeztető”, „Tárgy: Orosz 
katonai személyek beavatkozása a határforgalomba.” 
27 Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1947. év 8. sz. doboz 0524 folyószám, „Tárgy: A határrendészeti 
kapitányságok március havi eseményjelentése”. 
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elégtelen és így a jogtalan határátlépést, illetőleg a csempészést nemcsak megakadályozni, 

hanem szinte megnehezíteni sem képesek. Felkérem Miniszter Urat, hogy a határőrizeti szervek 

létszámának felemelését meggondolás tárgyává tenni szíveskedjék” „Hegyeshalom. Jelentése 

szerint szovjet katonai személyek polgári ruhában nagyobb méretű csempészést hajtanak végre, 

ezért kívánatos lenne a szovjet katonai őrségnek a határállomásra való kirendelése.” 

 

4.4. 

A nagyon kevés nem negatív vonatkozású hírt a szovjet katonák ténykedéséről egy 1948.02.11-

ei dátumozású dosszié tartalmazza. 28  Ebben az anyagban a határőrség vezetése pozitívan 

értékeli a határvadászok és a szovjet katonák közös tevékenységét a Tisza felső folyásánál 

bekövetkezett árvíz idején. 

 

4.5. 

Egy 1948.05.07-ei iratgyűjtő 29  több párhuzamosan készített anyagot is tartalmaz Kárpát-

Ukrajnából magyar hadifoglyok hazahozatalával kapcsolatban. A Nyírbátori Határvadász 

Zászlóalj jelentése indukálta az okmányok keletkezését. Kárpát-Ukrajna Szovjetunióhoz 

csatolásakor a hadifogolytáborokból az idevalósi magyar hadifoglyokat kiengedték, mivel 

rövid úton a Szovjetunió állampolgárává váltak. Sokan ide tartozó helyi lakosnak mondták 

magukat, hogy kikerüljenek a fogságból. Ezek a volt hadifoglyok „bent szorultak” a túloldali 

falvakban, mert a megerősített határőrizet miatt nem tudtak átjönni magyar területre. A zászlóalj 

parancsnoka írja, hogy az eddigi rendszer szerint ő kikérhet olyan gyerekeket a szovjet 

parancsnoktól, akiknek a szülei korábban átjöttek, de felnőtteket nem, meghaladja a hatáskörét. 

Közben megindult a többi hadifogoly hazaszállítása keletről és a rokonság kétségbe van esve, 

hogy ezek a személyek viszont nem tudnak hazatérni. A magyar fél felvette a kapcsolatot a 

szovjet partnerrel, de az sem tud segíteni, utasítást kell kérnie. 

 

Az anyaghoz csatolva szerepel egy levél a magyar külügyminiszternek címezve a helyzet 

vázolásával. Ebben Szalvay Mihály vezérőrnagy a határőrség főparancsnoka továbbítja a kérést 

a külügyminiszterhez. Hivatkozik a rokonok megkeresésére: „Kárpátukrajnának a 

Szovjetunióhoz való csatlakozásakor a szovjet hatóságok a kárpátukrajnai illetékességű 

                                                           
28 Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1948. év 11. sz. doboz I-9 tárgykör 003. folyószám, „Tárgy: A honvéd 
határőrség és a szovjet határőrség ténykedései a Felső Tisza-i árvízveszedelem elhárításánál”. 
29 Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1948. év 15. sz. doboz V-8 tárgykör 003. folyószám, „Tárgy: 
Kárpátukrajnai hadifoglyok hazahozatala tbn.” 



 

44 
 

katonákat nemzetiségre való tekintet nélkül a fogolytáborokból szabadon bocsájtották. A 

jelentkezők között azonban voltak sokan, akik azért, hogy a fogolytáborból minél előbb 

megszabaduljanak kárpátukrajnai illetékességűeknek mondták magukat, holott a valóságban 

Bereg megyének a Magyarországhoz eső falvak egyikében laktak. Céljuk az volt, hogy így a 

fogolytáborból kiszabadulva mielőbb családjukhoz visszatérhessenek. A csatlakozást követően 

a szovjet határőrizeti szervek az új szovjet magyar határt szigorúan lezárták és így ezeknek az 

egyéneknek az otthonukba való visszatérés ezek után nem volt többé lehetséges.” 

Gyerekek átadása ügyében a helyi határőr parancsnokok önállóan dönthetnek, de felnőttek 

esetében nem. Az iratgyűjtő a probléma végleges rendezéséről nem tartalmaz további 

információkat, mindenesetre kiemeli a helyi szovjet határőr parancsnok pozitív hozzáállását a 

gyerekek önálló átadásával kapcsolatban. 

 

5. Tipikus események 

 

5.1. 

A „Honvédelmi Miniszter” fejrészes iratgyűjtő 30  tipikusnak mondható jelentést tartalmaz. 

Csengersimán a kishatárforgalom számára megnyitott átkelőhelyen 1949-ben a háború 

befejezését követően négy évvel, gépkocsival kilépésre jelentkezett egy szovjet őrnagy és a 

gépkocsi vezetője. Nem rendelkeztek úti okmányokkal, bár az őrnagy igazolta magát. A 

szabályok szerint a kishatárforgalmi átkelőhelyet csak magyar és román állampolgárok 

vehették igénybe. A járőrök az őrnagy erőszakos fellépése miatt nem merték megtagadni a 

kiléptetést. Az eset kivizsgálása kezdetén „Előzetes letartóztatásba” helyezték, majd elengedték 

a határőröket. 

 

5.2. 

A 6. Csornai Határvadász Zászlóalj jelentése31, 1949. 07.07. dátummal és szigorúan bizalmas 

jelzéssel az okmányon egy lövöldözésről számol be. Határrendőrök szovjet tehergépkocsit 

átkelőhelyen kiléptettek Ausztriába, 2 fő utassal, július 3-án éjfélkor. Osztrák oldalon a 

vámőrség valamilyen okból, feltételezhetően az ellenőrzés végrehajtása céljából, nem nyitotta 

fel a sorompót, amit a gépkocsi áttört. Osztrák csendőrök tüzet nyitottak rá, az utasok 

                                                           
30 Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1949. év 25. sz. doboz, IV-13. tárgykör, 01. folyószám „Tárgy: 
Szovjet tiszt utiokmány nélküli határátlépése a Csenger-Sima-Petai uton.” 
31 Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1949. év 23. sz. doboz, III-4 tárgykör, 051 folyószám, „Tárgy: 
Exportos teher gk. kiléptetése a Pomogy-i hídnál”. 
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visszaszaladtak magyar területre. Az egyikőjük, egy szovjet őrnagy, a pisztolyával lövöldözött 

a csendőrökre, majd a magyar határrendőrtől el akarta kérni a géppisztolyt, amit nem kapott 

meg. Az őrnagy a magyar mélységbe elment autóval, az osztrákok Pomogyba szállították a 

teherkocsit, amiért állítólag Bécsből a szovjet parancsnokságról kijöttek és lefoglalták. Ennek 

az esetnek a kapcsán kell megemlítenünk, a szovjet katonaság különböző parancsnokságokat 

és összekötő szerveket tartott fenn Ausztriában és ezek már a „mundér becsületének védelme” 

érdekében is gyakran akadályoztak minden kivizsgálást, visszatartottak információkat. 

 

5.3. 

Egy „Belügyminisztérium” fejrészes dosszié32 ugyan 1948-as keltezésű, de található benne 

egy, a Kelebiai Határszéli Kirendeltségről felterjesztett jelentés 1945. december 3-ai dátummal, 

nyilvántartási szám nélkül. Itt időben még nagyon közel vagyunk a háború befejezéséhez. Az 

okmányt rendőrök küldték be, akik ekkor a határvadászoktól külön szervezetben a távolsági 

vasúti forgalmat ellenőrizték. Kelebia akkor is a Jugoszláviába kimenő vasúti forgalom utolsó, 

jelentős magyar állomásaként működött. Áldatlan állapotokról számolnak be. A vonatok még 

csak az államhatárig járnak. Az utasoknak 12 km-t kell gyalogolniuk, hogy a túloldalon 

felszálljanak. Budapest-Kelebia között a leutazók élelmiszert jönnek vásárolni, és azt Pesten, 

többszörös áron eladják.  

 

A közbiztonságra vonatkozó részt érdemes az eredeti szöveggel elolvasni: „Még mindig 

fordulnak elő a fenti vonaton is rablások. Így 1945 november hó 8-án Budapestről Kelebiára 

érkező 980. sz. gyorstehervonaton utazott NYIRI JÓZSEF lakatos, Pestszentlőrinc, Ferenc utca 

9. sz. lakost Kisszállás és Kelebia között orosz katonák lelőtték kifosztották s a vonatról 

ledobták a hulláját. Nyiri hullája a 1486-87 sz. szelvények között találtatott meg. Orvosi 

megállapítás szerint 4 golyótól találva következett be halála. Kelebia és a közelben fekvő 

községek lakói állandó rettegésben élnek, mert az orosz hadsereg kötelékéből megszökött orosz 

katonák éjjel rátörnek lakásaikra a lakosságot tettleg súlyosan bántalmazva, kirabolják. A 

lakosság azonban nem mer feljelentéssel élni, mert fél a további kellemetlenségtől. Ugyanis 

miden egyes alkalommal azzal fenyegetik meg őket, hogy amennyiben fel merik jelenteni 

kipusztítják az egész családjukkal együtt.”  

 

                                                           
32 Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1948. év 18. sz. doboz, XV-1 tárgykör, 001. folyószám, „Jelentés”, 
„Tárgy: M. Állam rendőrség kelebiai határszéli kirendeltsége”. 
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Ugyanebben az iratgyűjtőben található a „Magyar Határrendőrség VI. sz. Mosonmagyaróvári 

Kapitánysága” fejrészes jelentés, 1945. november. 30-ai dátummal.33  

 „Az idegenforgalom nagy része vonaton Hegyeshalmon át közúton pedig Oroszváron át 

bonyolódik le. A vonaton utazók 90%-a orosz katona és csak 10%-a a polgári utas. Az 

útlevélellenőrzés itt a legnagyobb nehézségbe ütközik az orosz katonaság magatartása miatt, 

úgy hogy az utlevélvizsgálók testi épsége érdekében több esetben a vonat átvizsgálását fel 

kellett függeszteni.” 

 

„Az orosz katonák magatartására vonatkozóan az alábbiakat jelentem: F. évi október 30-án 19 

h-kor Hegyeshalom állomáson veszteglő orosz katonai szerelvényből orosz katonák szálltak le 

és kifosztották a vasúti raktárt, ahol 20,000,000 P. volt. F. évi október 10-én az útlevél 

vizsgálatot teljesítő Orgonyi Gyula rendőr alhadnagyot egy orosz tiszt úgy megütötte, hogy 8 

napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.” 

„F. hó 20-án Goroj nevű orosz főhadnagy Máté Béla Máv. Kocsifelírótól elvette kézi 

jelzőlámpáját. Ennek során Mátét az orosz tiszt revolvere agyával szájba és fejbe verte.” 

„Egyes orosz katonák elősegítik a csempészést. Bel-és külföldi csempészeket védelmükbe 

vesznek, így ezek személyi adatainak megállapítására rendszerint nincs mód.” 

„A külföldiek közül leggyakrabban a görögök és jugoszlávok foglalkoznak csempészettel. Ezek 

rendszerint érvényes utiokmány nélkül utaznak. Ha az orosz katonák észreveszik, hogy ezeket 

rendőrök vagy pénzügyőrök leszállítják, kiszabadítják, az orosz katonai kocsiba ültetik.” 

 

5.4. 

Az Osztrák Külügyminisztérium szóbeli jegyzéke fordításából megtudhatjuk, mit jelentett 

abban az időben egy szovjet katona jelenléte vitás kérdések esetén. Az okmányt egy „Honvéd 

határőrség főparancsnoksága” fejrészes iratgyűjtőben34 találhatjuk. 

A panasz értelmében 1948.03.15-én egy magyar rendőr átszökött magyar állampolgárt, Kalmár 

István tanulót, Mógersdorf községig üldözte, ott elfogta és vissza akarta vinni hazai területre. 

Az osztrák rendőrök a személyt elvették tőle, de őt visszaengedték. A rendőr egy másik magyar 

őrmesterrel ismételten visszatért a személy felkutatása céljából. Ezúttal az osztrákok 

lefegyverezték őket, majd hazaengedték. Március 20-án szovjet kísérőkkel jelent meg a magyar 

                                                           
33 Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1948. év 18. sz. doboz, XV-1 tárgykör, 001. folyószám, „Magyar 
Határrendőrség VI sz. Mosonmagyaróvári Kapitánysága”  „Tárgy: Havi esemény jelentés”. 
34 Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1949. év 24. sz. doboz, IV-6 tárgykör, 03. folyószám, „Tárgy: Magyar 
határrendőrségi szervek állítólagos túlkapásai osztrák területen.” 
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rendőr őrmester a jennersdorfi osztrák rendőr őrsön és Kalmár kiadatását kérték. Miután 

közölték vele, hogy elszállították Bécsbe, nem hitte el, a járásbíróságra mentek és átkutatták a 

cellákat. Nyilvánvaló, az osztrák rendőrök sem voltak abban a helyzetben, hogy a magyarok 

által hozott szovjet katonákkal szemben fellépjenek. Ez az eset már 1948-ban történt. 

 

5.5. 

A nehézségek egyik megoldási módja lehetett a közös magyar- szovjet járőrözés. Ez sem 

működött minden esetben zökkenő mentesen, amint azt a Hidasnémetiből felterjesztett 

„Jegyzőkönyv” tükrözi. 35  Címzett a „Magyar Honvéd Határőrség Parancsnokság”. A 

csehszlovák-magyar államhatáron ekkor egymást érték a hivatalos szervek közötti 

határincidensek. Hamarosan megkezdődik a magyar nemzetiségű csehszlovák állampolgárok 

egy részének kitelepítése hazánkba. 1946. november 05-én a magyar járőrök által elkövetett 

határsértéstéseket vizsgálnak ki. A szlovák fináncok több alkalommal is rálőttek a magyar 

őrbódéra, a magyarok pedig a finánc laktanya tetejére. A SZEB mellett működő csehszlovák 

delegátusnak lehetősége volt szóbeli jegyzékek útján panaszt tenni és befolyásolni az 

eseményeket. Ilyen körülmények között 1945. szeptember 18-án a határ menti területet szovjet 

katonák és magyar határvadászok a cseh fegyveres erőkkel együttműködve átfésülték „fehér 

partizánok” után kutatva Kozmapusztafalu térségében. A jegyzőkönyv fogalmazása 

feltételezésem szerint banderista, ukrán nacionalista fegyvereseket takar. Ők más okmányokban 

többször szerepelnek az északi államhatárról érkezett jelentésekben. A szovjet hadsereg elől 

szintén nyugati irányba húzódtak, céljuk az amerikai zóna elérése volt. Többször fegyveres 

konfliktusba keveredtek a csehszlovák biztonsági szervekkel, mert szintén fosztogattak szlovák 

tanyákat. A közös járőrözés, terület átkutatás értékét jelentősen csökkenti az a panasz, hogy 

pihenő közben a szovjet katonák kézigránáttal halásztak a tavakban és géppisztollyal vadásztak. 

Nyilvánvalóan sem a magyar, sem a csehszlovák tisztek nem tudtak fegyelmet tartani. 

 

5.6. 

Az általam talált egyik legsúlyosabb cselekményt egy a „Magyar Honvédelmi Miniszter”-nek 

címzett iratgyűjtő36, jelentés tartalmazza melyet a 7. határvadász zászlóalj úgynevezett „D” 

(elhárító) tisztje terjesztett fel 1947. 01. 16-án. 

                                                           
35  Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1946 1. sz. doboz, IV-12 tárgykör, 66. folyószám, „Tárgy: 
Jegyzőkönyv.” 
36 Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1947. év 3. sz. doboz. 19. folyószám, „Jelentés”, „Tárgy: Majoros 
Sándor hv. tiz. Oroszok által történt megsebesítését jelenti.” 
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1947. 01. 13-án Sopronkövesden orosz katonák fosztogattak, disznókat akartak elvinni, 

lakásban és az utcán pisztollyal lövöldöztek. Az intézkedés céljából oda küldött határvadász 

tizedest egy hadnagy meglőtte (tüdőlövés) és az életét vesztette. Az orosz katonák ittasan 

teherautóval érkeztek, bort követeltek, nőkkel erőszakoskodtak. A helyi lakosokból összeállt, 

egységesen fellépett tömeg akadályozta meg a fosztogatást. A határvadász őrs állománya az 

oroszokat elfogta és átadta Sopron város katonai (értsd szovjet) parancsnokának. 

A dossziéban elhelyeztek egy jegyzőkönyvet Majoros Sándor holttestének szemléjéről és 

boncolásáról. Az orosz katonai parancsnokság részéről két fő, Köztük egy egészségügyi 

százados vett részt rajta, amiből arra következtetek, hogy közös magyar-szovjet kivizsgálás volt 

az esettel kapcsolatban. Mindenesetre a boncolásról felvett jegyzőkönyv szerint: „A holttestben 

talált projektilt az orosz katonai bizottság magához vette”. 

 

5.7. 

Látszólag bonyolult ügyet említ egy „Magyar Honvédelmi Miniszter” feliratú dosszié 37 

„10.416.-sz. I. b. 1946”, eredeti nyilvántartási számmal és 1946. január 18-ai a dátummal, egy 

szovjet katona agyonlövéséről. A történtek megértéséhez tudnunk kell, hogy a Honvéd 

Határőrség szervezete ebben az időben zászlóalj- század-őrs alegységekre tagozódott és a 

rendszert Országos Parancsnokság fogta össze. A közbiztonság rendkívül rossz volt. A 

távolsági szállítások zöme vasúton történt ahol a rakodó pályaudvarokon és a menet közbeni 

megállóknál rendszeresen fosztogatták a nagy értékű szállítmányokat. Különösen kínos volt ez 

a háborús jóvátételi szolgáltatások esetében a Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia 

irányában, melyek többnyire élelmiszert és más itthon is hiányzó iparcikkeket tartalmaztak. A 

nemzetközi szállítmányok biztosításához jelentős kormányérdek fűződött és ezért 1945-46-ban 

a határőrség szervezetében vasútbiztosító zászlóaljat működtettek „Magyar Honvéd 15. 

Határvadász Vasútbiztosító Zászlóalj” megnevezéssel. Az iratgyűjtőben szereplő szovjet 

katonát három határvadász katona lőtte agyon mikor több társával együtt fát és szenet loptak a 

hatvani pályaudvaron és ellenálltak a járőr intézkedésének. Az eset súlyos megítélését egy, az 

okmányok között található levél érzékelteti. A „Magyar Hadsereg Vezérkari Főnökének” 

címzéssel a szovjet hadsereg budapesti helyőrségének főügyészétől érkezett. Kéri az elkövetők, 

három katona és egy rendőr bírói úton történő felelősségre vonását. Egy szovjet nyomozó 

feljegyzése és annak magyar nyelvű fordítása is szerepel a dossziéban. Bár a továbbiakról nem 

                                                           
37 Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1947. év 4. sz. doboz 70. folyószám, „Tárgy: Tancsin Grigorij 
Ivánovics szovjet katona agyonlövésének tbn. Iratainak fordítása” 
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tudunk meg semmit, látható, esetleg a jogos magyar fegyverhasználat is rendkívüli hullámokat 

gerjesztett. 

 

5.8. 

A határőrség egyik iratgyűjtője 38  azokat az anyagokat tartalmazza melyeket az alárendelt 

zászlóaljak küldtek be a végrehajtó szolgálatban meghalt határvadászok eseteit ismertetve. A 

vezetés nyilvánvalóan valamilyen összegzést, felterjesztést kívánt készíteni és így egy 

rendkívül értékes dokumentum keletkezett. A jelentések között található a 12. honvéd 

határvadász zászlóalj fejrészes jelentés, dátuma 1948.06.07. Az eleki határvadász őrs 

állományában teljesített szolgálatot Csomós Imre tartalékos szakaszvezető. Az Elek- 

Kétegyháza vasút mentén lévő őrházhoz hívták segítséget kérve, mert két orosz egyenruhás 

fegyveres román személy garázdálkodott a helyszínen. Felszólította őket fegyverük letételére, 

azok tüzet nyitottak majd elmenekültek. A határvadász haslövést szenvedett és pár nap múlva 

elhunyt. 

 

6. Összegzés 

 

Magyarországon 1945-1948 között speciális rendészeti helyzet alakult ki melyet számos külső 

körülmény befolyásolt. Legmeghatározóbb szempontnak a vesztett háború és az azt követő 

idegen megszállás tekinthető. Az önálló államiság ebben az időben nem is jöhetett létre, még 

akkor sem, amikor aláírtuk és kihirdettük az 1947. évi XVIII. törvénnyel a párizsi 

békeszerződést. Bár a Szövetséges Ellenőrző Bizottság ezt követően megszüntette 

tevékenységét, a szovjet csapatok továbbra is hazánk területén tartózkodtak. A Magyar Nemzeti 

Levéltár határőrségi anyagai 1945-48 közötti részét megvizsgálva meglepően kevés 

dokumentumot találunk a szovjet csapatokra vonatkozóan. Ennek részben az is oka lehet, hogy 

egy részük már selejtezésre került, illetve máshol raktározzák. Az előtalálható okmányok mégis 

lehetőséget biztosítanak bizonyos következtetések levonására, az akkori események objektív 

megítélésére. 

 

Az 1945-ös évben még jelentős harcok folytak az ország területén. A tönkrement infrastruktúra, 

az ellenőrzés nélkül rendelkezésre álló fegyverek, az ország területén illegálisan átjutni 

szándékozó személyek, a csak csírájában létező ekkor szerveződő biztonsági szervek gyenge 

                                                           
38 Magyar Nemzeti Levéltár HOP XIX-B-10 1948 12. sz. doboz III-4 tárgykör 009 folyószám, „Tárgy: Határőrség 
fennállása óta hat. szolg. következtében elhalt bajtársak jelentése.” 
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képességei mind okai a katasztrofális közbiztonságnak, mely az akkori helyzetet jellemezte. A 

megszálló katonaság volt a kezdetekben felelős a rend fenntartásáért. Bár a határőrség 

megszervezése relatíve gyorsan, már 1945 márciusában megkezdődött, a munka egészen a 

következő évig elhúzódott. A szovjet hadsereg tagjai, az egyes katonák Magyarországra és 

lakóira lapvetően ellenségesen tekintettek. Sokaknak személyes törleszteni valója is volt, és ha 

nem álltak szoros ellenőrzés alatt, valószínűleg meg is tették azt. Kimondottan a 45-ös 

viszonyokat nézve, véleményem szerint nem lehetett minden atrocitást megakadályozni az 

akkori eszközökkel, összeköttetéssel és kontrol lehetőségekkel. A levéltári anyagok is tükrözik 

ezeket a nehézségeket. Hasonló értékelést találhatunk napjaink német publikációiban is.39 

 

A magyar rendvédelmi szervek keze meg volt kötve a szovjet katonákkal szemben, akik nagy 

jól érzékelték ezt a területen és jogon kívüli helyzetet. Sok egyéb ok, nyelvi nehézség, az 

okmányismeret hiánya, gyenge felszerelés és kiképzettség, szintén akadályozta az effektív 

munkát. Nem szabad elfelejteni, a szovjet hatóságoknak lehetőségük volt ügyeket magukhoz 

vonni, nyomozást elrendelni, magyar állampolgárokat szovjet katonai bíróság lé állítani, elítélni 

és az ítélet végrehajtására a Szovjetunióba szállítani. Mindez bizonyára jelentősen fékezte a 

saját katonáink fellépését, kezdeményezését. Ugyanakkor tág teret nyitott a bűnözés területén 

a szovjet katonai álca alkalmazására, a lehetséges előnyök kihasználására. 

 

Hasonló helyzetekben csak a jól megszervezett, mindkét fél által támogatott közös járőrözés, 

együttes fellépés lehet eredményes. Nagyon remélem, hogy nem lesznek hasonló helyzetek. 

Aki viszont nemzetközi békefenntartásban kíván tevékenykedni, hasznosan tanulmányozhatja 

ezeket a rég elmúlt időket, eseményeiket. 
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Gömöri Dóra: ICOFI – Nemzetközi Együttműködés 

továbbképzések útján 

 

Absztrakt 

 

A költségvetés védelme kiemelt prioritást élvez hazai és nemzetközi szinten egyaránt. A 

jogellenes magatartásokkal szembeni hatékony védekezésre kizárólag az ebben érdekelt hazai 

és külföldi szereplők (közigazgatási hatóságok, bűnüldözési szervek, és civil szervezetek) 

együttműködésével van mód. Ezen szervezetek összehangolt tevékenységét segítő egyik fontos 

oszlop az ismeretek megosztása tapasztalatok cseréje, közös képzések, tréningek útján. 

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint Magyarország Belügyminisztériuma felismerve a 

fenti témában jelentkező nemzetközi szintű képzési igényt, közös törekvésük eredményeként 

2014. március 20-án létrehozták a Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémiát, hivatalos 

elnevezéssel az ’International College of Financial Investigation’-t (továbbiakban: ICOFI). 

 

Motiváció, küldetés 

 

Az ICOFI megalakítása az első lépés volt egy olyan – Európában, illetve a világon – egyedülálló 

kezdeményezés felé, amelynek célja egy speciálisan a pénzügyi nyomozói igényekre kialakított 

nemzetközi oktatási-együttműködési szervezet kiépítése.40 

 

Az ICOFI különösen az alábbi területeken támogatja a pénzügyi, gazdasági bűnözés elleni 

küzdelem hatékonyságának növelését célzó nemzetközi együttműködést: 

 

• a gazdasági, pénzügyi bűncselekmények felderítése, nyomozása során rendelkezésre 

álló nemzetközi ismeret, tudásanyag, tapasztalat megismertetése, átadása; 

• a nemzetközi támogatási programok, pénzügyi források igénybe vételét célzó 

pályázatok előkészítése; 

                                                           
40 Gömöri Dóra: A nemzetközi együttműködés új területe – ICOFI. In: Szabó Andrea – Zsámbokiné Ficskovszky 
Ágnes (szerk.): Az adó- és vámszolgálatok aktuális kihívásai. Konferencia és tanulmánykötet. Budapest, 2015.  
118. old. http://rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/az-ado-es-vamszolgalatok-aktualis-kihivasai.original.pdf 
letöltve: 2016. 07.13. 

http://rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/az-ado-es-vamszolgalatok-aktualis-kihivasai.original.pdf
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• a jogi, szervezeti keretekre vonatkozó normák átadása, gyakorlati lehetőségek, 

nyomozati módszerek és stratégiák közvetítése; 

• szakmai, személyes, bizalomépítő kapcsolatok, együttműködési rendszerek – pl. 

hospitáció kialakítása. 

 

Az ICOFI, mint nemzetközi képzési platform, minden olyan társhatóság számára nyitva áll, 

amelyek a pénzügyi-gazdasági, költségvetési érdekeket sértő jogellenes cselekmények 

megelőzéséért, üldözéséért, illetve az okozott költségvetési károk megtérítéséért felelősek. 

Vagyis a pénzügyi nyomozásra specializálódott rendvédelmi szerveken túl bármely releváns 

állami szervet be kíván vonni az együttműködésbe, például az adóhatóságokat, 

vámhatóságokat, ügyészséget és bíróságokat, a rendőrség egyéb szervezeti egységeit. A 

kezdeményezés újszerű abban a tekintetben is, hogy nyit a civil szféra érdekelt szereplői felé is 

(pl. pénzintézetek, tanácsadó szervezetek, könyvelőkamarák, erős gazdasági szereplők stb.) – 

lehetővé téve az ICOFI képzésein való megjelenést (elsősorban előadóként), és a hazai és 

nemzetközi állami rendvédelmi szervek és egyéb társhatóságok szakmai egységeivel történő 

kommunikációt. Így az ICOFI oktatásszervezői tevékenységén alakulva az egyes képzéseken 

kialakuló szakmai fórumon jóval túlmutató aktív szakértői platform épülhet ki, amely a 

költségvetések hatékony védelme érdekében a különböző szakterületek tudásának ötvözésével 

összehangolt intézkedési folyamatok kezdeményezője is lehet. 

 

Az ICOFI tevékenysége 

 

A 2014. március 20. napon létrejött ICOFI kezdeti feladata a szervezet megismertetése, a 

céljaihoz releváns társszervek beazonosítása, a lehetséges belföldi és külföldi partnerekkel 

történő kapcsolatépítés volt. A tényleges szakmai tevékenysége – meghatározott rövid- és 

hosszú távú stratégiái mentén – alapvetően két feladatkörre fókuszál: szakmai képzések 

szervezésére, illetve a nemzetközi ICOFI hálózat kiépítésére, az együttműködés 

megszilárdítására. 

 

Képzésszervezés 

 

Az ICOFI mindenkori képzési programját a releváns hazai szakmai szervezetekkel egyeztetve, 

azok nemzetközi képzési igényeinek megfelelően alakítja ki. Ahhoz, hogy az ICOFI 

eredményesen végrehajtsa a meghatározott alapfeladatát – a költségvetés érdekeit sértő 
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bűncselekmények üldözésére hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságok közötti nemzetközi, 

szakmai, képzési együttműködés elmélyítése, szakmai tréningek szervezése – nélkülözhetetlen 

a folyamatosan változó szakmai igényeknek a naprakész ismerete. Ennek érdekében 

összeállított egy kérdőívet, amely a szakmai terület munkája során tapasztalt nemzetközi 

kihívások és az ezekkel összefüggő nemzetközi tárgyú képzési igények megismerésére irányul, 

továbbá kiterjed a bűnügyi állomány nyelvi felkészültségének felmérésére is. Az ICOFI ennek 

megfelelően éves rendszerességgel (2014 és 2015 évben.) bonyolított le képzési 

igényfelmérést, a NAV bűnügyi szakterülete, és a Rendőrség érintett egységeinek bevonásával, 

a felmérések eredménye alapozta meg az ICOFI soron következő időszaki képzési tervét, amely 

az általános kapcsolattartók vezetői jóváhagyását követően valósulhatott meg.41 

 

A Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia 2015 évben – jóváhagyott képzési tervének 

megfelelően – megkezdte képzésszervezői tevékenységét, és öt szakmai képzést bonyolított le 

hazai és külföldi részvétellel. 

 

Az ICOFI által megszervezett képzéseken 2015. évben összesen 99 hallgató vett részt, 24 

országból, feladatkörüket tekintve vegyes összetételben: pénzügyi nyomozók, vámtisztek, 

rendőrök, ügyészek, pénzügyi elemzők FIU, ARO szakemberek, adóellenőrök. 

 

Nemzetközi hálózatépítés 

 

Az ICOFI a képzéseihez kapcsolódóan eddig 24 országgal és több nemzetközi szervezettel 

alakított ki szakmai kapcsolatot, amely előadók, illetve hallgatók delegálására irányult. Ezeken 

a gyakorlati együttműködésen alapuló kapcsolatokon túl alapvető feladat az ICOFI nemzetközi 

hálózatának kiépítése, a tagok közötti szorosabb együttműködés kialakítása, a képzési 

aktivitások országok közötti megosztása, az ismeretanyagok kölcsönös megosztása. 

 

Ezen célok mentén kifejtett erőfeszítések eredményeként négy ország nemzetközi 

együttműködésre irányuló megállapodást kötött az ICOFI vonatkozásában: 2015. szeptember 

22-én Szlovákia, az Egyesült Királyság, Hollandia és Magyarország ünnepélyes keretek között 

                                                           
41 Gömöri Dóra: A nemzetközi együttműködés új területe – ICOFI. In: Szabó Andrea – Zsámbokiné Ficskovszky 
Ágnes (szerk.): Az adó- és vámszolgálatok aktuális kihívásai. Konferencia és tanulmánykötet. Budapest, 2015.  
119. old. http://rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/az-ado-es-vamszolgalatok-aktualis-kihivasai.original.pdf 
letöltve: 2016. 07.13. 

http://rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/az-ado-es-vamszolgalatok-aktualis-kihivasai.original.pdf
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aláírta a Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia /ICOFI/ támogatásáról szóló ünnepélyes 

közös nyilatkozatot, vagy Joint Communiquét. Az eseményre az Európai Unió tagállamai 

adóhatósági vezetőinek évi soros ülésén (röviden: G28) került sor. 

 

A Join Communiqué lényege, 

hogy a Felek – felismerve egy 

olyan nemzetközi intézmény 

megalapításának szükségességét, 

amelynek célja a nemzetközi 

pénzügyi és gazdasági 

bűncselekményekhez kapcsolódó 

továbbképzések szervezése és 

koordinálása, a szakemberek 

tudásának és képzettségének 

bővítésén át e jelenségek elleni hatékony fellépés elősegítése – megállapodtak abban, hogy a 

magyarországi székhelyű Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia működését támogatják. 

A szándéknyilatkozat mögötti részletes tartalmat – az ICOFI szervezeti és működési kereteit, a 

felek vállalásait, a képzési tevékenység összehangolásának irányait és módját stb. – a négy 

ICOFI partner közösen, konszenzusos alapon fogja kialakítani az összeállított stratégiai tervek 

szerint. A stratégia összehangolására és az egyeztető megbeszélésekre irányuló tárgyalásokra 

várhatóan 2016 II. félévében kerül sor. 

 

Összegzés 

 

A két éve alapított Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia rövid idő alatt jelentős sikereket 

ért el a képzésszervezés terén. Nemzetközi és hazai kapcsolataiban, valamint a képzésre 

jelentkezők számában és körében bekövetkezett gyors növekedés egyértelműen igazolta a NAV 

és a Belügyminisztérium közös vállalásán alapuló hiánypótló kezdeményezés létjogosultságát. 

 

Az ICOFI azonban nem az egyetlen ilyen tárgyú kezdeményezés a nemzetközi oktatási 

színtéren. Felvetődhet a kérdés, hogy mennyiben hasonlítható össze a rendészet területén ismert 
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és képzésben érintett szervezetekkel mint a CEPOL42, a KERA43, vagy a FRONTEX44. Az 

eltérő feladatok és célok azonban könnyen eldönthetővé teszik a kérdést.45 A KERA elsősorban 

a német nyelvterületen jártas kollégák felkészítését, továbbképzését végzi, szemben a CEPOL-

lal, ahol az angol nyelv magas fokú ismerete általánosan elvárt követelmény46. A FRONTEX a 

schengeni térség külső határszakaszain folytatott határellenőrzés egységes végrehajtása 

érdekében koordinálja és tartalmilag harmonizálja a határőrök képzését47. Ennek keretében 

kidolgozta a képzés valamennyi szintjét érintő szektorális képesítési keretrendszerét 48 , 

alapszintű49, középszintű (mid-level)50 alaptanterveit51 és mesterképzési oktatási programját. 

Jövője és állandósága attól függ, hogy mennyire tudja felmérni a pénzügyi/gazdasági 

bűncselekmények felderítésére, nyomozására hivatott szervek valós képzési igényeit, milyen 

gyorsan és rugalmasan tud reagálni az aktuális új kihívásokra, mennyire tudja frissen tartani 

szakemberekből álló oktatói és hallgatói adatbázisát, ki tud-e alakítani egy stabil támogató 

hátteret az állami és civil szféra érdekelt hatóságai, szervezetei, vagyis a pénzügyi/gazdasági 

bűncselekményekkel kapcsolatos harc nemzetközi szereplői között. 

 

A Belügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által biztosított szakmai, szellemi és 

kapcsolati háttér kellő függetlenséget és támogatást jelent a megkezdett innovatív munka 

                                                           
42 European Union Agency for Law Enforcement Training - Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 
43 Mitteleuropäische Polizeiakademie – MEPA - Közép-európai Rendőrakadémia  
44 European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States 
of the European Union - Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért 
Felelős Európai Ügynökséget 
45 Szabó Andrea: Training opportunities in law enforcement (CEPOL, MEPA, FRONTEX). In: Szabó Andrea – 
Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): Az adó- és vámszolgálatok aktuális kihívásai. Konferencia és 
tanulmánykötet. Budapest, 2015.  193. old. http://rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/az-ado-es-vamszolgalatok-
aktualis-kihivasai.original.pdf letöltve: 2016. 07.13. 
46  Szabó Andrea: Változások és új irányok az Európai Rendőrakadémia jövőjében. In: Hautzinger Zoltán-
Verhóczki János (szerk.): Sodorvonalon. Tanulmányok Virányi Gergely 60. születésnapja tiszteletére. Magyar 
Rendészettudományi Társaság. Budapest, 2012. 274. old. 
47  Kiss Lajos: A FRONTEX oktatási és képzési tevékenységének várható hatása a nemzeti határrendészeti 
oktatásra és képzésre; - In: Hautzinger Zoltán, Verhóczki János (szerk): Sodorvonalon, Magyar 
Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozata; 2012; Budapest; ISBN: 978-963-08-3271-1 – pp 119-
136.  
48 FRONTEX: Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding VOL.I.; FROTEX, Warsaw, ISBN 978-
92-95033-66-5; p. 122.  
FRONTEX: Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding VOL.II.; FROTEX, Warsaw, ISBN 978-92-
95033-67-2; p. 49. 
49 Kiss Lajos: A Frontex alapszintű képzési programjának bemutatása és hatása az alapszintű határrendészeti 
képzésre; In: Hautzinger Zoltán, Gaál Gyula (szerk.); Pécsi Határőr Tudományos Közlemények IX.; Pécs; 2008;  
HU ISSN 1589-1674;  pp. 335-341.  
50 Kiss Lajos: A Frontex mid-level képzésének és a képzés magyarországi programheteinek bemutatása; Magyar 
rendészet;  2011. (11. évf.), 4. sz.; ISSN 1586-2895 ; 102-109. p. 
51  Kiss Lajos: Az egységes európai határrendészeti képzés megteremtésének első szakasza; Határrendészeti 
Tanulmányok; 2013/2. szám; Budapest; HU ISSN 2061-3997 Online –pp. 14-23.  
 

http://rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/az-ado-es-vamszolgalatok-aktualis-kihivasai.original.pdf
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folytatásához, amely eredményeiről reményeink szerint további tanulmányok során fogunk 

tudni beszámolni. 

 

Melléklet 

 

Az ICOFI 2015. évben lebonyolított képzései 

 

1. 2015. február 2-5. 

„Joint investigation teams related to financial 

investigation” 

(Közös nyomozócsoportok a pénzügyi nyomozások terén) 

 

Képzés tárgya: A résztvevők olyan elméleti és gyakorlati tudást szereztek a képzés során, 

amely várhatóan elősegíti a pénzügyi bűncselekményen alapuló közös nyomozócsoportok 

munkájában való későbbi részvételt. 

Részvevők: Az előadói kör hazai és nemzetközi szakemberekből állt össze: Eurojust, 

EUROPOL, Legfőbb Ügyészség, NAV (BF NYDRBI). 

A hallgatói bázist a magyar rendvédelmi szervek érintett állománya, külföldi társhatóságok 

munkatársai valamint potenciális partner államok releváns szervezeteinek képviselői képezték, 

így végül 24 hallgató vett részt a tréningen (NAV állománya, NNI állománya, és delegáltak 

Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Németországból, Szlovákiából, Szlovéniából). 

 

2. 2015. május 26-29. 
„Practical aspects of money laundering” 

(Ford. A pénzmosás gyakorlati kérdései) 

 

Képzés tárgya: A képzés középpontjában két súlyos jelenség – a távol keleti áruk csalárd 

kereskedelme 42.00 vámeljárás során, illetve a cigarettacsempészet – pénzmosáshoz való 

viszonya állt. 

Résztvevők: Hazai és külföldi előadók tartottak elméleti előadásokat a képzés során – 

SZEBEK, Legfőbb ügyészség, Europol, UNODC, Task Force Dragon, Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal. 

A hallgatói bázist a magyar rendvédelmi szervek érintett állománya ából és külföldi 

társhatóságok munkatársaiból állt össze, így végül 25 hallgató vett részt a képzésen (NAV 

bűnügyi állománya, Rendőrség állománya, Ügyészség, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, és 
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delegáltak Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Szlovákiából, Szlovéniából, Hollandiából, 

Lengyelországból, Romániából, Franciaországból). 

 

3. 2015. augusztus 25-27. 
„Mental-tactical training” 

(Ford. Lélektaktikai tréning)  

 

Képzés tárgya: A Szlovák 

Adóigazgatóság 8 fő és a NAV 

bűnügyi szakterületének 4 fő 

munkatársai részvételével 

lezajlott készségfejlesztő tréning 

során a résztvevők helyzet-, és 

feladat alapú ismereteket 

szereztek meg, amelyek azonnal 

alkalmazhatók a nem mindennapi, 

és mindennapi intézkedési 

szituációkban. A képzést a BM NOK trénerei vezették. 

 

 

4. 2015. november 3-5. 

„Training on combating terrorism” 

(Ford.: A terrorizmus finanszírozásának visszaszorítására 

irányuló küzdelem) 

 

Képzés tárgya: Az Egmont Csoport Europe I Régió közreműködésével megvalósult képzés a 

terrorizmus finanszírozásának megelőzését, illetve felderítését szolgáló elméleti és gyakorlati 

modulokból állt. 

Résztvevők: Az előadói kör hazai és nemzetközi szakemberekből (FIU Hollandia, Legfőbb 

Ügyészség, UniCredit bank compliance terület, EUROPOL, UNODC) állt össze. 

A hallgatói bázist kizárólag az Egmont csoportban résztvevő országok FIU elemzői alkották. 

23 fő hallgató vett részt a képzésen (NAV KH PEII, Belgium, Dánia, Svédország, Észtország, 

Lettország, Litvánia, Görögország, Írország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország, 

Románia, Hollandia, Málta, Finnország, Izland, Portugália) 
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5. 2015. november 23-27. 

„Recovering damages of MTIC fraud” 

(Határon átnyúló közösségi ÁFA-csalás által okozott károk 

megtérítése) 

Képzés tárgya: A határon átnyúló, csalárd közösségi ügyletek útján megvalósuló ÁFA 

csalások (MTIC csalások) és az ilyen cselekmények okozta károk megtérülésére irányuló 

legjobb nemzetközi gyakorlatok és technikák. 

Résztvevők: Az előadói kör hazai és nemzetközi szakemberekből állt - NNI ARO, Fővárosi 

Főügyészség, UNODC, IRS, MTIC Guide Project Team, román, brit és svéd adóhatóság 

képviselői, Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 

A hallgatói bázist a magyar rendvédelmi szervek érintett állománya (NAV és ORFK), valamint 

külföldi társhatóságok munkatársai alkották, így végül 24 hallgató vett részt a képzésen (NAV 

állománya, KR NNI ARO Iroda állománya, Pest Megyei Főügyészség, és delegáltak 

Hollandiából, az Egyesült Királyságból, Svédországból, Szlovákiából, Szlovéniából, 

Görögországból, Romániából, Franciaországból, Olaszországból, Lengyelországból). 

 

Az ICOFI 2016. évi képzései 

 

1. 2016. január 12-14. 
„Mental-tactical train the trainer” 

(Ford.: Lélektaktikai „train the trainer” képzés) 

 

Képzés tárgya: A Szlovák Adóigazgatóság 5 fő intézkedéstaktika trénerének és lövészeti 

kiképzőjének részvételével lezajlott haladó szintű készségfejlesztő tréning, amely során a 

résztvevők helyzet-, és feladat alapú ismereteket szereztek meg, amelyek azonnal 

alkalmazhatók a nem mindennapi, és mindennapi intézkedési szituációkban. A képzést a BM 

NOK trénerei vezették. 

 

2. 2016. január 20-22. „Mental-tactical training” 

(Ford.: Lélektaktikai képzés) 4. 2016. április 05-07. 

 

Képzés tárgya: A NAV bűnügyi szakterületéről érkezett felkérés alapján az ICOFI 2016 évben 

három alkalommal, három napos időtartamban biztosítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

munkatársai számára a BM NOK által kifejlesztett ’Lélektaktikai tréning’-et. A zömében 

intézkedési szituációkban alkalmazható helyzetekre épülő gyakorlati képzésen alkalmanként 
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10 fő vesz részt a NAV bűnügyi szakterületének munkatársai közül. A képzést a BM NOK 

trénerei vezették. 

 

3. 2016. március 16-18. 

„Communication, conflict management & interrogation 

technics” 

(Ford.: Kommunikáció, konfliktuskezelés, kihallgatás 

technika) 

 

Képzés tárgya: A résztvevők a továbbképzés keretében megismerték a bűnügyi szakterületen 

teljesített napi szolgálati tevékenységhez kapcsolódó bűnügyi pszichológiai és kihallgatás-

taktikai ismereteket. A gyakorlatok pedig a megszerzett ismeretek alkalmazását segítették a 

kihallgatások későbbi hatékonyabb lefolytatására érdekében. A képzést a rendőrség két trénere 

vezette le. 

 

A hallgatói bázist a magyar és külföldi egységek képviselőiből alakítottuk ki, 9 fő hallgató vett 

részt a képzésen (NAV állománya, Szlovákia, Németország, Ausztria, Egyesült Királyság) 

 

5. 2016. május 17-20. 
„Financial aspects of money laundering” 

(Ford.: A pénzmosás vagyoni aspektusai) 

 

Képzés tárgya: A résztvevők megismerték a gazdasági/pénzügyi – elsősorban a költségvetési 

érdekeket sértő – súlyos bűncselekményekhez járulékosan kapcsolódó pénzmosás 

felismerésének lehetőségeit, a pénzmosás egyes elemeinek büntetőjogi és más hatósági 

kezelését, az alapbűncselekmény és a pénzmosás útján keletkezet illegális vagon felkutatását, 

visszaszerzését segítő legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatokat. 

Résztvevők: Az előadói kör hazai és nemzetközi szakemberekből, továbbá a civil szféra 

képviselőiből állt Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Legfőbb 

Ügyészség, cseh adóhivatal, lengyel Központi Nyomozó Igazgatóság, pénzügyi tanácsadó 

szektor, MoneyGram, Western Union, Budapest Bank Zrt., K&H Bank Zrt.,EUROPOL, 

Szerencsejáték Zrt. 

A hallgatói bázist a hazai és külföldi pénzmosásért, illetve vagyonvisszaszerzésért felelős 

hatóságok kijelölt munkatársai alkották, így végül 21 hallgató vett részt (NAV állománya, KR 

NNI állománya, Hollandia, Egyesült Királyság, Szlovákia, Szlovénia, Olaszország, 

Lengyelország, Csehország, Ausztria). 
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Az éves képzési igényfelmérés eredményének figyelembevételével az ICOFI jóváhagyott II. 

félévi képzési terve az alábbiak szerint alakul: 

 

Időszak Téma 
Hallgatók tervezett köre és 

létszáma 

Képzés 

hossza 

2016.09.06-08. 
Többoldalú Ellenőrzések az 

adóigazgatási eljárás során 

25 fő (NAV adóigazgatási 

szakterület kijelölt munkatársai)  

3 

munkanap 

2016.09.13-15. 
Lélektaktikai tréning 

(általános ismeretek) 
10 fő (NAV bűnügyi állománya) 

3 

munkanap 

2016. IV. 

negyedév 

MTIC csalások és 

vagyonvisszaszerzés 

25 fő (releváns hazai és 

nemzetközi hatóságok) 

4 

munkanap 

 

 

Felhasznált irodalom: 

 

1) FRONTEX: Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding VOL.I.; 

FROTEX, Warsaw, ISBN 978-92-95033-66-5; p. 122.  

2) FRONTEX: Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding VOL.II.; 

FROTEX, Warsaw, ISBN 978-92-95033-67-2; p. 49. 

3) Gömöri Dóra: A nemzetközi együttműködés új területe – ICOFI. In: Szabó Andrea – 

Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): Az adó- és vámszolgálatok aktuális 

kihívásai. Konferencia és tanulmánykötet. Budapest, 2015. 119. old. http://rtk.uni-

nke.hu/uploads/media_items/az-ado-es-vamszolgalatok-aktualis-kihivasai.original.pdf 

letöltve: 2016. 07.13.  

4) Kiss Lajos: A FRONTEX oktatási és képzési tevékenységének várható hatása a 

nemzeti határrendészeti oktatásra és képzésre; - In: Hautzinger Zoltán, Verhóczki 

János (szerk): Sodorvonalon, Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti 

Tagozata; 2012; Budapest; ISBN: 978-963-08-3271-1 – pp 119-136.  

5) Kiss Lajos: A Frontex alapszintű képzési programjának bemutatása és hatása az 

alapszintű határrendészeti képzésre; In: Hautzinger Zoltán, Gaál Gyula (szerk.); Pécsi 

Határőr Tudományos Közlemények IX.; Pécs; 2008; HU ISSN 1589-1674; pp. 335-341.  
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6) Kiss Lajos: A Frontex mid-level képzésének és a képzés magyarországi 

programheteinek bemutatása; Magyar rendészet; 2011. (11. évf.), 4. sz.; ISSN 1586-

2895; 102-109. p. 

7) Kiss Lajos: Az egységes európai határrendészeti képzés megteremtésének első 

szakasza; Határrendészeti Tanulmányok; 2013/2. szám; Budapest; HU ISSN 2061-3997 

Online –pp. 14-23.  

8) Szabó Andrea: Training opportunities in law enforcement (CEPOL, MEPA, 

FRONTEX). In: Szabó Andrea – Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): Az adó- és 

vámszolgálatok aktuális kihívásai. Konferencia és tanulmánykötet. Budapest, 2015. 

193. old. http://rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/az-ado-es-vamszolgalatok-

aktualis-kihivasai.original.pdf letöltve: 2016. 07.13. 

9) Szabó Andrea: Változások és új irányok az Európai Rendőrakadémia jövőjében. In: 

Hautzinger Zoltán-Verhóczki János (szerk.): Sodorvonalon. Tanulmányok Virányi 

Gergely 60. születésnapja tiszteletére. Magyar Rendészettudományi Társaság. 

Budapest, 2012. 274. old.  

http://rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/az-ado-es-vamszolgalatok-aktualis-kihivasai.original.pdf
http://rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/az-ado-es-vamszolgalatok-aktualis-kihivasai.original.pdf
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Gutyán Tibor: Adóelkerülés és a közúti áruforgalom 

kapcsolata, lehetőségek a nemzetközi ÁFA (HÉA) csalások 

felderítésére, megakadályozására 

 

Absztrakt 

 

Magyarország EU csatlakozása kapcsán, az áruk szabad mozgásával (az EU belső 

határszakaszain a vámellenőrzés megszűnésével) lehetőség nyílt jogsértéssel érintett termékek 

nagy mennyiségben történő behozatalára. Az ellenőrzési tapasztalataink alapján megállapítást 

nyert, hogy a szállítmányok nyomon követhetőségének lehetőségét kihasználva üzletszerűvé 

vált a nemzeti költségvetési bevételek megkárosítására irányuló közösségi termékimport és a 

közösségi termék export. A külföldről beérkezett ellenőrizetlen és adó megfizetése nélkül 

forgalomba hozott áruk a költségvetés károsítása mellett veszélyeztetik az élelmiszer 

biztonságot és a hazai tisztességes vállalkozások piacképességét. Ez közvetett módon további 

mérhetetlen károkat okoz Magyarországnak. A forgalmi elemzések és a kölcsönös 

tapasztalatcserék alapján a szomszédos EU tagállamoknál hasonló jelenségek tapasztalhatóak.  

A jelentős mértékű csalárd adózói magatartásra elsősorban a közúton beérkező áruforgalommal 

összefüggésben derült fény, melyre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) 

integrációt követő hatékonyabb ellenőrzési módszerei nyújtottak hathatós segítséget. 

 

A gyakorlati tapasztalatok alapján jól bemutathatóak a csalási módszerek, a csalással leginkább 

érintett árukörök, továbbá az anyag rávilágít az ÁFA csalás mellett, a közúti áruforgalmat 

bonyolító járművek fuvarokmányaival összefüggő problematikára is.  

A csalások megakadályozása, csökkentése érdekében több megoldás is kínálkozott, (fordított 

adózás, online pénztárgép, ÁFA csökkentése, fokozott ellenőrzés), azonban a közösségi 

forgalom ellenőrzése kapcsán az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a 

továbbiakban: EKÁER) bevezetése a leghatékonyabb megoldás.  

 

Az EKÁER rendszer komplex ellenőrzési rendszer, mely a fejlett informatikai megoldásokat 

ötvözi az előzetes elektronikus bejelentési kötelezettséggel. Az úthasználattal arányos 

útdíjfizetés ellenőrzését segítő (EU által is elismert) mérlegadatokkal kiegészített informatikai 

rendszer kapcsolása az EKÁER rendszerhez, profi módon segíti a NAV ellenőrzési 
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tevékenységét. Az EKÁER rendszerben tárolt adatok kockázatelemzése azonnali és utólagos 

ellenőrzéseket is támogatja.  

 

1. Előzmények 

 

1.1 Mélységi ellenőrzés, akciók 

A 2012. szeptember 3-án a szlovák határszakasz belépő teherforgalmának ellenőrzését kezdte 

meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amelyet később azonos ellenőrzési metodikával végzett 

további akciók követtek. Az akciók mindegyikének különlegessége abban rejlett, hogy a közúti 

forgalom mélységi ellenőrzését az adószakmai terület azonnali információkkal támogatta, így 

az ellenőrzés hatékonysága nagyságrendekkel megnövekedett. Az akciók felderítései, az 

elrendelt adatgyűjtések tapasztalatai, a folyamatosan megfigyelt határforgalmi változások 

adatai, a fuvarozók, szállítmányozók áruszállítással összefüggő tevékenysége, okmányolási 

gyakorlata olyan jelenségekre derített fényt, amely a magyarországi ÁFA bevételekre, az 

élelmiszer biztonságára, a tisztességes hazai gazdálkodók versenyhelyzetére rendkívüli 

veszélyeket jelent. 

Hazánk Európai Uniós csatlakozását követően az úgynevezett belső határokon megszűnt a 

vámellenőrzés, az országon belül történő ellenőrzések (korábbi gabonás akció, egyéb mélységi 

ellenőrzések) azt mutatták, hogy nagyon sok áru után, tényleges gazdasági esemény nélkül 
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külföldre történő utaztatás útján jogosulatlan ÁFA visszaigénylés történik, illetve a közösségből 

behozott forgalomképes áruféleségek az ÁFA megfizetése nélkül kerülnek forgalomba. 

 

1.2 Mélységi ellenőrzési akciók tapasztalatai 

Szlovákia és Magyarország Európai Uniós belső határszakaszain belépő tehergépjárművek 

ellenőrzésére irányuló akciók eredményei és a forgalom alakulása önmagáért beszélt. 

Az akciók megkezdése előtt öt nappal 24 órás ellenőrzés nélküli forgalomszámlálás történt, 

amelyhez objektív módon lehet viszonyítani az ellenőrzött határforgalom változásait. 

Az első héten az ellenőrzések hatására a belépő teherforgalom folyamatosan és jelentősen 

csökkenni kezdett. A csökkenés folyamatos volt (ezres darabszámok), majd az akciók végéig a 

csökkent teherforgalom mértéke állandósult. A három kiemelt akcióban, amely összességében 

közel 8 hónapot ölelt fel (a hétvégi forgalmat nem bevonva a statisztikába a kamionstop miatt), 

napi átlagban 1600-3100 tehergépjármű nem közlekedett naponta az ellenőrzés hatására.  

Több milliárd forint értékű illegális áru került lefoglalásra, és sok millió forint értékű élelmiszer 

került megsemmisítésre az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályok betartásának hiánya miatt 

(ezek az élelmiszerek csalárd módon történő behozatal miatt ÁFA csalással is összefüggésbe 

hozhatóak voltak), nem beszélve a több százmilliós különféle bírságról, amelyek különböző 

jogsértések miatt kerültek kiszabásra-beszedésre.  

 

Folyamatos jelenség volt, hogy az ellenőrzés hatására a közúti szállítójárművek a határ 

túloldalán visszafordultak és nem léptek be Magyarországra.  

A rendelkezésre álló informatikai rendszerekben történő lekérdezéseket követően, a kétes 

ügyletekhez tartozó címzett cégek esetében megállapítható volt, hogy a közösségi 

beszerzéseiket nem vallották be, ÁFA bevallást nem tesznek, vagy ha tesznek, annak mértéke 

minimális. Olyan adózók is látókörbe kerültek, akik milliárdos forgalmat bonyolítanak, de 

adóbefizetésük minimális (adóminimalizáló cégek), az import után befizetendő ÁFA mértékét 

belföldi (vélhetően fiktív) termékbeszerzések bevallásával csökkentik. Olyan gazdálkodók 

részére is érkezett áru, akiknek adószáma felfüggesztés alatt állt vagy nem is léteztek, a 

cégnyilvántartásból évekkel azelőtt törlésre kerültek. 

 

A fuvarozók a NAV ellenőrzési tevékenységének megnehezítése érdekében a szállítmányokat 

olyan CMR52 fuvarlevél birtokában szállították, amelyből a valódi magyarországi rendeltetési 

                                                           
52 A közúti fuvarozásról szóló és az UNIDROIT által kidolgozott nemzetközi egyezményt 1956-ban kötötték meg 
Genfben (CMR - Convention Relative au Contrat du Transport International de Marchandise par Route). Az 
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hely nem volt megállapítható. Folyamatos volt, hogy a Magyarországra irányuló fuvarokat 

tranzitnak álcázták, vagy klasszikus háromszög ügylet színlelésével (pl: szlovák feladás, cseh 

címzett, magyarországi lerakóhely), a fuvarlevélen csak egy magyarországi város került 

feltüntetésre lerakóhelynek. Olyan esetek is előfordultak, hogy a tranzit fuvarlevelet az 

ellenőrzést követően eldobták és belföldi szállítólevéllel vitték tovább belföldre az import 

árukat. Az ellenőrzések során ilyen és hasonló esetekben a fuvarozó bevonásával került 

tisztázásra a valódi címzett, ezt követően volt lehetőség a magyarországi gazdálkodó adóügyi 

hátterének ellenőrzésére és további intézkedések megtételére. 

 

Látható jelenség volt az üresen közlekedő járművek később rakottként történő papírozása 

export esetében, a papírok nélkül történő áruszállítás már csak hab volt a tortán.  

Az ellenőrzések során tucatszám találkoztak járőreink olyan címzett vállalkozásokkal, amelyek 

a NAV ellenőrzés hatására nem vették át az árut, letagadták, hogy árut rendeltek volna 

külföldről. Megtanultuk, hogy az eltűnő kereskedők bevonásával, a láncolatos értékesítések 

útján, hogy csalják el az ÁFA-t, hogy kerül forgalomba az ÁFA megfizetése nélkül rengetek 

áruféleség. Az adóügyi kockázatok közül ki kell emelni a tartozással rendelkező adózókat, akik 

a NAV ellenőrzés hatására milliárdos nagyságrendben fizették meg adótartozásukat, vagy 

ennek elmaradása esetén a NAV végrehajtói lefoglalták az árut annak megérkezést követő 

átvételekor.  

 

2. Megoldás az Európai Uniós és a belföldi közúti áruszállítás hatékony ellenőrzésére 

 

2.1 Négy pillér 

Az ÁFA csalások megakadályozására, visszaszorítására több kézenfekvő megoldás is 

kínálkozott, de a határellenőrzés visszaállítása ellentétes az áruk szabad áramlása Európai Uniós 

alapelvvel és rendkívüli humán erő leterheltséggel jár. A fordított ÁFA bevezetését az Európai 

Unió nem támogatta, a kialakult vélemény szerint a fordított ÁFA a visszaélést nem oldja meg, 

csak más tagállamokba tereli át a folyamatot. 

Egyetlen egy megoldás maradt, ezt pedig ma Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 

Rendszernek (EKÁER) hívjuk. 

                                                           
egyezményhez Magyarország is csatlakozott és azt az 1971. évi 3. tvr. hirdette ki. Forrás: http://www.uni-
miskolc.hu/~eujog/fuvar.htm Letöltés ideje: 2016. szeptember 16. 
 

http://www.uni-miskolc.hu/%7Eeujog/fuvar.htm
http://www.uni-miskolc.hu/%7Eeujog/fuvar.htm
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A rendszer négy fontos pillérből áll, amely garanciája az ÁFA csalások elleni hatékony 

küzdelemnek.  

 

Első pillér a magyarországi címzettek, feladók elektronikus árubejelentési kötelezettsége, 

amelynek segítségével egyértelműen azonosíthatóak (elemezhetőek) az árut fogadó és feladó 

gazdálkodók.  

 

A második pillér az Elektronikus Útdíj Rendszer (a továbbiakban: UD rendszer), amely az 

Európai Unióban is egyedülálló minőségben regisztrálja a közúti forgalomban résztvevő 

szállítóeszközöket, gépjárműveket, melyekről jó minőségű fényképfelvételek is készülnek.  

 

A harmadik pillér a súlymérő rendszerek adatainak integrálása az UD rendszerbe, melynek 

segítségével az is megmondható, ha egy jármű rakottan vagy üresen közlekedett. A súlymérés 

menet közben történő mérési funkciójának belső határszakaszaink közelében történő 

alkalmazása teheti teljesen zárttá az EKÁER rendszert, mert a tranzit szállítmányok hatékony 

kiszűrésére és egyéb csalárd magatartással együtt járó árumozgatás kiszűrésére is 

megteremtődhet a lehetőség.  

A negyedik pillér a jól felkészült NAV, ahol a bűnügyi, vám és az adóügyi szakterület 

együttműködve, kockázatelemzés alapján tárja fel az ÁFA csalásra specializálódott 

vállalkozásokat és időben beavatkozhat a csalárd folyamatokba. 

 

Az EKÁER rendszerben tárolt 

adatok segítségével meg tudjuk 

mondani, (akár az út mellől) 

hogy az ott közlekedő gépkocsi 

kitől, kinek a részére, mit, 

milyen értékben szállít, 

valamint a saját kockázatelemző 

rendszerünk alapján tudjuk, 

hogy a szállítmány címzettje, 

feladója vagy akár a fuvarozó 

vállalkozás adóügyi vagy egyéb 

szempontból kockázatos-e. Egy adóellenőrzés során még nagyobb előnyt jelent, hogy a vizsgált 

adózóval összefüggésben évekre visszamenőleg néhány kattintással lekérdezhetőek a közösségi 
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és a belföldi közúti árumozgásaival kapcsolatos adatok, a járművek tényleges mozgása hitelt 

érdemlően bizonyítható az UD rendszer adataival. Az informatikai rendszerek segítségével egy 

figyelőztetett gépjármű tényleges közlekedése esetében, rendszám alapján, az informatikai 

eszköz jelzi a jármű közlekedését, és azonnal lehet küldeni az ellenőrző egységet további 

intézkedés céljából az érintett közútra, vagy a jármű rendeltetési helyére.  

 

Az adóügyi kockázatok közül említést érdemel a tartozással rendelkező adózók kiszűrésének 

lehetősége, melynek kapcsán az EKÁER bevezetése óta havi 1 000 000 000 Ft-tal gyarapodik 

a költségvetés a NAV végrehajtási intézkedéseinek hatására. A tartozás rendezése vagy az 

adózók szállított áruinak lefoglalásából vagy a foglalás elkerülése érdekében történő fizetési 

hajlandóság miatti önkéntes befizetésekből történik.  

Az EKÁER jogszabályok lehetővé teszik, hogy a fuvarozott és megállított kockázatos 

szállítmányok azonosságának biztosítása érdekében valamint a NAV közvetlen felügyelete 

nélkül történő forgalomba hozatal megakadályozására a hatósági zár alkalmazását. Ha a 

szállítóeszközre a zárat nem lehet felhelyezni, akkor az ellenőrző egységek a gépjárműveket a 

rendeltetési helyre kísérik. 

 

Összegzés 

 

Az EKÁER bevezetése óta eltelt időszak során jól látható, hogy tisztességes árubeszerzés és 

értékesítés irányába rendkívül pozitív hatást gyakorol az EKÁER. Ez az ÁFA bevételekben is 

látványosan látható és az élelmiszerbiztonság terén is látványos a javulás. Több gazdasági 

szektor képviselőitől, konkrét gazdálkodóktól kaptunk olyan pozitív visszajelzést, amely arról 

szólt, hogy növekedtek a hazai megrendelések, ezáltal lényegesen több árut sikerült 

értékesíteniük belföldön. Több olyan vállalkozás tűnt el a rendszerből, akikről feltételezték, 

hogy az ÁFA fizetés elkerülése miatt tudtak árelőnnyel, azonos termékeket olcsóbban 

értékesíteni.  

 

Látjuk azonban azt is, hogy az ÁFA csalásra szakosodott adózók, az EKÁER rendszer 

működése mellett is próbálkoznak csalni. Az EKÁER rendszer segítségével ezek az adózók jól 

beazonosíthatóak és egyre gyakrabban eredményes felderítések történnek, mind adóügyi mind 

a bűnügyi területen. Az EKÁER rendszer kijátszására több módszert derítettek fel a NAV 

ellenőrző egységei, melyről néhány eset az anyagban röviden bemutatásra kerül. 
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A tranzit fuvarok EKÁER bejelentés alóli mentességének felhasználása, az egyik igazi sláger. 

Ha gyanú merül fel közúti ellenőrzés során, hogy a papírok szerint tranzit szállítmány mégis 

belföldi kirakodással közlekedhet, akkor a hatósági zár felhelyezésével vagy kíséréssel történik 

a kockázat kezelése. Előfordul az is, hogy az EKÁER rendszerbe bejelentik az áruszállítást, de 

a járművek valójában nem közlekednek. Ezt az UD rendszer adatai is alátámasztják.  

 

Ha több fuvart is kell bonyolítani és azonos a szállított áru fajtája, mennyisége a jármű 

rendszáma, akkor gyakran előfordul, hogy egy EKÁER számmal több fuvart is lebonyolítanak 

a megrendelők. Erre a lehetőséget, az EKÁER szám 15 napos érvényessége adja meg, lényeges, 

hogy csak addig alkalmazható, ameddig a NAV ellenőrző egységei a gépjárművet nem állítják 

meg ellenőrzés céljából. Az ellenőrzést követően új EKÁER számot kérnek és újra 

próbálkoznak. 

 

A csalárd adózók próbálkoznak azzal is, hogy export irányba bejelentik a szállítmányt, kiviszik 

az országból, majd külföldön nem rakják le és azonnal visszahozzák EKÁER bejelentés nélkül. 

Itt az ÁFA jogosulatlan visszaigénylése várható, nagyon nagy a kockázat. Az EKÁER rendszer, 

a szállítójárművek menet közbeni súlymérésével, a határátkelőhelyek közvetlen közelébe 

elhelyezett rendszámleolvasó rendszerekkel tudják a kockázatokat tovább csökkenteni. A 

technikai fejlesztés folyamatban van. 

Az EKÁER ellenőrzések komplex rendészeti ellenőrzések is egyben. Ennek eredményeként 

több olyan felderítésre is sor került EKÁER ellenőrzés közben, ahol az EKÁER-be bejelentett 

és szállított áruk között illegális áruk (adójegy nélküli cigaretta, hamisított termékek, stb.) 

voltak elrejtve.  

 

Az ÁFA csalással leggyakrabban érintett élelmiszerek (zöldség, gyümölcs, tojás, húsáruk, 

étolaj, kávé, édesség, stb.) sok millió forint értékben kerültek megsemmisítésre, mert az 

EKÁER bejelentések elmulasztása mellett az előírt jelölésekkel, származási dokumentumokkal 

sem látták el a szállítmányokat. Itt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) a 

NAV jelzése alapján jár el és intézkedik az illegális áruk megsemmisítéséről. 

 

Az EKÁER kijátszása érdekében sokféle megoldással próbálkoznak még az adózók, a teljes 

palettát felsorolni nem szeretném. Azt azonban el kell mondani, hogy a csalások megelőzése 

érdekében a jogszabályokat változtatni szükséges, mert az jól látható már most is, hogy a 
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jogszabályok szükségszerű változtatásával a NAV ellenőrzési hatékonysága javítható, az 

ellenőrzési kapacitásokat célirányosabban lehetne hasznosítani.  

Különösen fontos ez, mert az EKÁER rendszer a növekvő adóbevételek mellett, a hazai 

gyártók, termelők, gazdálkodók termékeinek piacra jutását is elősegíti, mely közvetlen hatással 

van a foglalkoztatás növekedésére is. 

 

Megállapítható, hogy a NAV jó hatékonysággal tudja ellenőrizni közúti áruforgalmat az 

EKÁER segítségével. Jogos lehetne az a kérdés, hogy mi van a vasúti forgalommal és mi van 

a dunai hajózással? Meg kell említeni, hogy a vasúti és a hajózási forgalom fokozottabb 

felügyelete indokolt. Várjuk a jogszabályt az EVAER és az EHAER vonatkozásában, mely az 

ÁFA csalásra irányuló vasúti és a hajózási áruforgalom ellenőrzését segítené elő. 

 

 

Végezetül elmondható, hogy az EKÁER rendszer működése az Európai Unióban egyedülálló, 

az informatikai támogatás minősége (UD rendszer, online bejelentés, stb.) csillagos ötöst 

érdemel. A rendszer lehetőséget biztosít a csalások valós időben történő beazonosításhoz, és a 

mozgásban lévő szállítmányok ellenőrzését is támogatja. A rendszert működését folyamatos 

nemzetközi érdeklődés kíséri, több Európai Uniós tagállam lépéseket tett már az EKÁER 

rendszer bevezetésére. 
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Ilchenko, Valentyn: State regulators and improving the 

importers’ level of compliance with customs laws 
 

Abstract 

 

Implementation of state regulators can be a revolution for trade facilitation whereas we do not 

misunderstand the tools & vehicles that must be promoted in order to improve the importers’ 

level of compliance with customs laws. The paper studies the ways of improving the level of 

importers’ compliance with Customs laws by means of certain state regulators. The main 

measures suggested are changing a legislative framework (reviewing Customs laws and 

developing a provision on the facilitation of trade through risk management); exercising risk-

based compliance management that implies enforcement and recognition; compliance 

assessment that involves assessing the levels of compliance of the members of the business 

community by means of pre-arrival screening and clearance as well as post clearance audit 

methods; an appropriate range of client service strategies, including effective consultation 

arrangements, clear administrative guidelines and public information. To fully develop the key 

subject the author has used the following scientific methods: analysis, synthesis, comparison, 

generalization. Finally, the author underlines the Ukrainian government’s and Customs 

authorities’ responsibility to guarantee importers’ compliance in view of Ukraine’s movement 

towards European integration and adoption of international laws. 

 

1. Introduction.  

 

In view of current problems related to regulatory compliance management such as, on the one 

hand, high level of intervention by Customs, thus hindering international flow of goods, and 

high level of non-compliance by importers (exporters), on the other hand, there is a demand for 

a revised approach to compliance management to deal with abovementioned issues. Taking into 

account the tendency of trade facilitation 53  (Pavlenko, O., Triakina, O., Garmash, E., 

                                                           
53 Pavlenko, O., Triakina, O., Garmash, E., Bogdanova, E., Jeifets, V., Babayev, I., & Zafeiropoulos, (2013), 
Facilitation and security of international trade: innovative mechanisms and instruments, Customs Scientific 
Journal CUSTOMS, Vol 3, No 1 (2013), pp. 15 – 45, (viewed 23 June 2016), 
http://ccjournals.eu/ojs/index.php/customs 
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Bogdanova, E., Jeifets, V., Babayev, I., & Zafeiropoulos, 2013) [6] increasing the compliance 

by importers requires risk-based and client-oriented approach. 

The legislation base is an important aspect in any regulatory compliance management approach 

as it will enable the administration to choose objectives to meet and will give the power to carry 

out necessary tasks to meet the chosen objectives. The risk-based compliance management thus 

needs to have a legislative framework that reflects the risk management strategy taken by the 

administration. Exercising risk-based compliance management is the next essential aspect. 

Adopting risk management techniques which rely on the provision of accurate and timely 

information helps not to impede the flow of legitimate trade or travel54 [3]. 

 

2. Analysis of recent researches and publications.  

 

Different kinds of research have been done to analyze the contemporary stage of importers’ 

compliance with Customs rules and methods of state regulation over this process. The 

Ukrainian and foreign scientists studied the issues of Customs policy of the Ukrainian 

government and its implementation by the Customs authorities (D. Pryimachenko), the 

Customs regulation of foreign economic activity (Y. Petrunya), risk-based compliance 

management (A. Murray, Ch. Seng, D. Widdowson), punishments for non-compliance by 

traders (R. Oleksіinko). However, our research has found out that these studies are mostly 

devoted to measuring the level of compliance and non-compliance by importers/exporters, but 

don’t fully analyze the ways of improving this level. 

 

3. Setting the theme.  

 

Taking into account the increasing demand for greater revenues and fewer violations of 

Customs regulations that is clearly reflected in relevant requirements from the Ukrainian 

government, it is reasonable to study the ways of improving the level of traders’ compliance 

with Customs laws by means of state regulators. 

 

 

 

 

                                                           
54 Consulting Service Report. Terms of Reference for Consulting Services: Cambodia Facilitation of Trade through 
Risk Management 2008, ), http://www.slideshare.net/.../risk-based-compliance-management-a-case-of 
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4. Development of the topic.  

 

Our research has revealed that the most important state regulator to increase the level of 

compliance is a legislative framework. The main approach here is to review Customs laws and 

develop a provision on the facilitation of trade through risk management that will determine the 

manner, documentation requirements and timing regarding to inspection and clearance of 

imported goods and provide for flexibility on goods declaration procedures as well as give the 

administration possibility to move from its current compliance management approach to the 

risk-based one. As Ch. Seng55 [7] stated, under this law the administration will have reporting 

methods setup to cater for complier and non-complier and will be provided with principles for 

risk-based operating procedures, administrative procedures and inter-agency arrangements. In 

addition, this decree will have to be developed in consultation with all import and export related 

ministries and agencies together with private sector such as the Chamber of Commerce, the 

Association of Entrepreneurs and the Association of Forwarders that are to be involved and 

informed about the risk management approach to import and export operations. To sum it up, 

the revised legislation will also serve government objectives, particularly the trade facilitation 

and improving investment climate objectives. 

 

In our opinion, exercising risk-based compliance management is the next essential aspect. 

Adopting risk management techniques which rely on the provision of accurate and timely 

information helps not to impede the flow of legitimate trade or travel56 [3]. This approach 

includes the principle when international traders and travelers are compliant with the laws and 

regulations administered by Customs, their intervention activity must be minimized. The nature 

of the operational work must be governed by the behavior of the clients and the risks they or 

their cargo represent. In order to make accurate risk judgments the administration should 

continually monitor its business environment by carrying out checks of documents and goods 

to verify compliance and by audit activity directed across the entire Customs client base and 

generated from, and feeds back into, the risk identification and analysis cycle57 [4]. 

                                                           
55 Seng Cheaseth. Toward Risk-based Compliance Management: A Case of Cambodia General Department of 
Customs and Excise. www.slideshare.net/.../risk-based-compliance-management-a-case-of  
56 Consulting Service Report. Terms of Reference for Consulting Services: Cambodia Facilitation of Trade through 
Risk Management 2008. www.slideshare.net/.../risk-based-compliance-management-a-case-of 
57  Customs & Regulatory Compliance 2011.The Right Tools for Complying with the Rules. 
http://www.descartes.com/customs-regulatory-compliance-retail 

http://www.slideshare.net/.../risk-based-compliance-management-a-case-of
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The risk identification and analysis carried out by the Customs should be continuous – pre-

arrival, at arrival and post clearance – and the response is appropriate to the level of risk. 

Resource intensive interventions such as comprehensive audits and cargo searches are to be 

undertaken in response to identified high risks. The response to non-compliant activity and 

sanctions should be determined by the extent and nature of the non-compliance. We consider 

that the response and sanctions are to be connected with clients’ behavior and motivation that 

is shown in pictures 1 and 258 [2]: 

 

CLIENT CATEGORIES – BEHAVIOUR AND MOTIVATION 

Self regulation 

 

• Informed self 

assessment 

• Management 

is compliance 

orientated 

• Includes 

accredited 

clients 

Assisted self 

regulation 

• Not yet 

compliant 

• Attempting 

compliance 

• Developing 

internal 

control 

systems 

Directed regulation 

 

• Resistance to 

compliance 

• Lack of 

compliance 

• Limited/poor 

systems 

Enforced 

regulation 

• Deliberate 

non 

compliance 

• Criminal 

intent 

• Illegal 

activity 

Risk 

 

  

 

Low High 

 

Illustration no. 1.: Risk-based compliance management 

 

CUSTOMS OPERATIONAL RESPONSE 

• Education 

and training 

• Education 

and training 

• Pre and post 

clearance 

intervention 

• Pre and post 

clearance intervention 

                                                           
58 Ayres, I., Braithwaite, J.: Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate. New York: Oxford 
University Press, 1992. – 208 p. 
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• Maximum 

pre-arrival/departure 

clearance 

• Minimum 

real time pre-

clearance 

intervention 

• Some 

compliance 

verification: X-ray; 

checks of 

documents and 

goods  

• Sanctions 

may be imposed 

• Some real 

time pre-clearance 

intervention 

• Some post 

clearance checking 

• Some 

compliance 

verification: X-ray; 

checks of 

documents and 

goods  

• Sanctions 

may be imposed 

• Post 

clearance 

comprehensive 

audit 

• Pre-

clearance major 

examination 

• Sanctions 

may be imposed  

• Comprehensive 

audit 

• Cargo searches 

(may be covert) 

• Surveillance 

• Investigations 

by multi disciplined 

teams 

• Sanctions 

imposed 

Risk 

 
Low High 

 

Illustration no. 2.: Customs Compliance Continuum 

 

We believe that the next important element of risk-based approach as an effective state regulator 

is compliance assessment that involves assessing the levels of compliance of the members of 

the business community with selected methods. When developing strategies to assess 

compliance, it is important to consider a key principle of the revised Kyoto Convention — that 

Customs control should be limited to what is necessary to ensure compliance with the Customs 

law 59  [10]. According to this principle, administrative regimes should be as simple as 

practicable, and should provide the trading community with cost-efficient ways of 

demonstrating compliance with the law60 [8].  

                                                           
59 World Customs Organisation. Revised Kyoto Convention on the Simplification and Harmonisation of Customs 
Procedures, Guidelines to Specific Annex H – Customs Offences, Brussels, 1999 
60 Sparrow Malcolm. The Regulatory Craft, Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2000. – 345 p. 
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The choice of assessing methods depends on the level of risk of a certain member. In 

A. Murray’s61 opinion [5, p. 48], if an entity “is judged to represent a relatively low risk, the 

level of regulatory scrutiny may be reduced, with greater reliance being placed on a company’s 

self-assessment”. On the other hand, a high risk entity may be subject to strict control and 

scrutiny. 

 

Thus to conduct compliance assessment the Ukrainian Customs administration may use one or 

combination of such control methods as documentary checks, physical checks, audit activities 

and investigations, information requirements, timing and method of reporting, and timing and 

form of revenue collection. What is more, the following order of methods should be applied: 

the documentary check is the first step followed by physical inspection carried out based on 

senior customs officer’s suspicion of discrepancy with the declaration62 [4]. 

Therefore, our research has revealed that methods used by the Ukrainian Customs should be 

varied and according to the risk level of the companies under consideration. Pre-arrival 

screening and clearance and post clearance audit methods are to be used as the main methods 

of risk-based approach, because information management and post-transaction audit imply a 

rather less intrusive and more facilitative approach of verification than the use of physical 

control or checks at the time of importation or exportation. 

 

Hence, in accordance with views of some scientists63 [9] we consider the pre-arrival screening 

and clearance for air and sea express consignments with the help of automated systems to be 

the most efficient state regulators to enhance compliance. It will include automated 

documentary assessment, selective examination, and the setup of x-ray facilities to address the 

potential risk of non-compliance. The Customs authorities are to automatically screen 

consolidated manifests together with advance copies of air waybills/bill of lading and invoices 

automatically submitted to customs prior to aircraft or ship arrival to identify potentially high-

risk shipments. This identifying should be based on intelligence, emerging trends, the previous 

compliance record of consignees and consignors, and so on. Any consignments that are 

                                                           
61 Murray A. Study Guide: Regulatory Compliance Management, Canberra: Center for Customs and Excise 
Studies, University of Canberra, 2009 
62  Customs & Regulatory Compliance 2011.The Right Tools for Complying with the Rules. 
http://www.descartes.com/customs-regulatory-compliance-retail 
63 Widdowson D. Managing Risk in the Customs Context / D. Widdowson // in Lue De Wolf & Lose B Sokol 
(eds). Customs modernization handbook. – Washington D.C.: World Bank, 2004. – P. 91 – 99 

http://www.descartes.com/customs-regulatory-compliance-retail
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considered to be high risk must be identified for further examination upon arrival and formal 

clearance. All other low-risk shipments are to be available for delivery on arrival. 

The further element of risk-based compliance management consists of two aspects: 

enforcement and recognition. According to risk-based approach toward compliance, 

enforcement methods utilized by the customs administration should vary depending on risk 

levels. Thus the administration should thoroughly determine the reasons for non-compliance if 

it is a result of control problem of the company under investigation, ambiguity of administration 

and regulation requirements or intentional attempt to break the law. The enforcement methods 

to these situations should be varied beginning from running awareness seminars to more strict 

measures64 [1]. 

 

They are vividly shown in a pyramid approach toward enforcement provided by I. Ayres and 

J. Braithwaite65 [2] that includes such measures as the strictest ones on the peak of the pyramid 

– license revocation, license suspension and criminal and administration penalty. At the bottom 

of the pyramid less strict measures such as warning letters and persuasion are depicted. 

Therefore, we consider the usage of all the enforcement methods from a pyramid approach 

depending on the level of non-compliance to be rather useful in improving the level of 

importers’ compliance. The methods of persuasion and warning letter could be used to address 

the low risk associated matters or offences and induce voluntary compliance rather than impose 

civil penalty. In our opinion, this will help unintentional non-compliers correct their 

irregularities by themselves without applying sanctions thus upholding the level of confidence 

and collaboration between customs and business partners as well as raising the level of 

compliance on the whole. 

 

What is more, it is important to notice that different decisions will be needed to address honest 

mistakes, on the one hand, and deliberate attempts to evade duty on the other. For example, 

industry familiarization seminars and information brochures may be consequences of mistakes 

that result from a lack of understanding of the relevant regulatory provisions. However, if 

                                                           
64  Australian Customs 2001: Regulatory Philosophy, www.customs.gov.au/.../ CMR_20040624_regulatory_ 
philosophy1.p... 
65 Ayres, I., Braithwaite, J.: Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate. New York: Oxford 
University Press, 1992. – 208 p. 

http://www.customs.gov.au/.../
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someone regularly commits a revenue fraud, a rigorous enforcement approach is likely to be 

required66 [5]. 

 

Consequently, while enforcement should concern with methods used by the administration to 

ensure compliance with laws and regulations, recognition, on the other hand, should be used by 

the administration to acknowledge members of the business community that deemed to be 

relatively trustworthy and relatively low-risk of non-compliance. These members must have 

good history of compliance and willingly to work with the administration to ensure further 

compliance. Under such conditions, the administration should devise strategies to reward the 

particular members and thus induce further voluntary compliance. In opinion of some 

scientists67 [8], the rewards should include self-assessment of their liabilities and entitlements, 

less onerous reporting requirements, periodic payment arrangement and simplified procedures. 

 

All in all, in our opinion, rewards for compliers and sanctions for non-compliers published in 

Customs reports available to business partners will decrease the contemporary high level of 

non-compliance by traders as well as will shorten the potential for noncompliance with customs 

laws such as licensing requirements, valuation provisions, rules of origin, duty exemption 

regimes, trade restrictions, and security regulations, together with the potential failure to 

facilitate international trade. 

 

The last element of risk-based compliance approach is an appropriate range of client service 

strategies, including effective consultation arrangements, clear administrative guidelines and 

public information. In other words, client services are concerned with keeping the trading 

community informed about customs rules and other regulations affecting them. To highlight 

the importance of client service strategies, we must notice that it is reflected in the Revised 

Kyoto Convention’s General Principles which include the requirement that “the Customs shall 

institute and maintain formal consultative relationships with the trade to increase co-operation 

and facilitate participation in establishing the most effective methods of working commensurate 

with national provisions and international agreements (Revised Kyoto Convention, Standard 

1.3)68 [10]. 

                                                           
66 Murray A. Study Guide: Regulatory Compliance Management, Canberra: Center for Customs and Excise 
Studies, University of Canberra, 2009 
67 Sparrow Malcolm. The Regulatory Craft, Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2000. – 345 p. 
68 World Customs Organisation. Revised Kyoto Convention on the Simplification and Harmonisation of Customs 
Procedures, Guidelines to Specific Annex H – Customs Offences, Brussels, 1999 



 

80 
 

 

5. Conclusions.  

 

Taking into account the contemporary situation with poor compliance to valuation procedures 

and classification process as well as following the adoption of the WTO Valuation Agreement 

and Harmonized System and movement towards European integration, the Ukrainian 

government and Customs authorities must guarantee that importers comply with the new 

provisions. In order to improve the level of compliance by traders it is necessary to review and 

amend the Customs legislation framework as well as exercise risk-based compliance 

management, conduct regular compliance assessment, use highly-effective methods like pre-

arrival screening and clearance and post clearance audit methods, apply enforcement and 

recognition and, finally, introduce client service strategies. 

 

The future researches in this area can include: the best approach to provide a proper Customs 

compliance audit, the ways of updating intelligence strategies and targeting capabilities, the 

methods of improving decision-making processes at strategic, tactical or operational level. 
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Magasvári Adrienn: Kivonat a pénzügyőrség személyi 

állományának történetéből (1867-1919) 

 

Absztrakt 

 

A szervezetek már régen felismerték, hogy a személyi állomány a legfontosabb érték. Tagjainak 

kiválasztása, gondozása, fejlesztése a szervezet hatékony és eredményes működésének kulcsa. 

A szerző azt szeretné bemutatni, hogy a 

közigazgatásban – a hivatásos közszolgálat 

kialakulása óta – nagyon fontos az alkalmas 

munkaerő kiválasztása, biztosítása. A tanulmány egy 

közigazgatási szervezet, a Magyar Királyi 

Pénzügyőrség személyi állományának történetén 

keresztül mutatja be, hogy már a kiegyezést követő 

időszakban is kiemelt jelentőséget tulajdonítottak a 

munkaerő kiválasztásának, illetve a megfelelő 

alkalmazottak megtartásának. 

 

Abstract 

 

Organizations have long recognized that the most important value is the staff. The selection, 

care, development of the staff is key to efficient and effective operation of the organization. 

The author wants to show it is very important in the public administration – since the formation 

of the professional public service – to select and ensure the competent employees. The study 

presents through the history of the staff of an public administration’s organization (named the 

Hungarian Royal Finance Guard) in order to certify that the selection of the workforce or 

retention of the competent employees was already important after the Compromise. 

 

 

A közigazgatásban való részvétel a magyarok életében először a király szolgálatát, később az 

egész állam szolgálatát jelentette. A közszolgálat sokáig nem járt fizetéssel, később azonban 

állandóvá vált, élethivatást jelentett, melyért cserébe rendszeres illetményt és bizonyos 



 

83 
 

szolgálati idő leteltét követően nyugdíjat is biztosított az állam. Ez pedig lehetőséget adott arra, 

hogy a közigazgatásba kerülést bizonyos elvárásokhoz, feltételekhez kössék.69 

 

„Az altiszt maradjon altiszt. Szolgálati idejénél fogva sorrendben jusson a magasabb ranghoz 

igy a magasabb fizetési osztályhoz is. A testületi felvételnél legyen kötelező a három évi próba 

szolgálat s utána egy szakvizsga letétele, amely képesítse az illetőt végleg az altiszti 

minőségben.”70 

 

Vajon tényleg ezek voltak a legfontosabb elvárások a hivatásos közszolgálat egyes szakmai 

területein, egyes szervezeteinél a kiegyezést követően? Tényleg nem kellett egyéb feltételeket 

teljesíteni a szervezetbe kerülés vagy a szervezetben való későbbi szolgálatteljesítés érdekében, 

vagy az előrejutáshoz?  

 

Minden szervezetben nagyon fontos kérdés, hogy milyen a személyi állománya, milyen 

értékeket képviselnek a szervezetben dolgozó emberek. Az emberi erőforrás minőségét pedig 

elsősorban az határozza meg, hogy szervezet az általa ellátandó feladatokra figyelemmel, 

stratégiai céljainak megfelelően, jól megválasztott módszerek alkalmazásával választja-e ki a 

munkaerőt. Ez a tény független történelmi korszakoktól, időszakoktól, ezt nem befolyásolja az 

sem, hogy közigazgatási szervezetről, vagy gazdasági társaságról van-e szó, sőt, az sem, hogy 

melyik országról beszélünk. Ahogyan ezt Magyary Zoltán is megfogalmazta: „A személyzeti 

kérdés az egész közigazgatást érdekli. Minden minisztérium ügykörében, minden szolgálati 

ágban, minden szervezeti egységben ugyanaz a szerepe, és problémái legnagyobbrészt 

ugyanazok. Sőt kétségtelen, hogy a személyzeti kérdés minden nagy szervezetben egyenlő 

fontosságú: a gazdasági életben, a hadseregnél, az egyházaknál éppúgy, mint a 

közigazgatásnál és minden államnál. Mindegyiknél munkamegosztás és szervezés, főnökök és 

alárendeltek, eredményesség és gazdaságosság, jó kiválasztás és szakértelem biztosítása, a 

fegyelem és munkafeltételek, fizetés és nyugdíj a közös problémák. A megoldások nagy része 

kölcsönösen használható, tökéletesíthető.”71 

 

                                                           
69 Magasvári Adrienn: Vám- és adószedők a magyar pénzügyi igazgatásban az államalapítástól a kiegyezésig. 
RENDVÉDELEM TÖRTÉNETI FÜZETEK XXV (43-44-45-46), 2016, p. 44. Forrás: 
http://users.atw.hu/szbmrtt/RTF/RTF_XXVevf_43-44-45-46sz.pdf (letöltés ideje: 2016. szeptember 14.) 
70 Idézet a Pesti Napló, 1906. évi 57. évfolyam 220. számából, p. 14. 
71 Magyary Zoltán: A hivatásos közszolgálat megoldatlan kérdései. Erdélyi-Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 1944, 
p. 7. 

http://users.atw.hu/szbmrtt/RTF/RTF_XXVevf_43-44-45-46sz.pdf
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A tanulmányomban egy konkrét szervezet (a Magyar Királyi Pénzügyőrség) „személyzeti 

politikáját” szeretném bemutatni a kiegyezéstől kezdődően 1919-ig. Azt, hogy hogyan alakult 

ebben az időszakban a Magyar Királyi Pénzügyőrség szervezete, milyen szempontok 

határozták meg ekkor a személyi állomány kiválasztását, kinevezését, szervezeti előmenetelét. 

 

1. A pénzügyi közigazgatás újjászervezése (1867) 

 

A pénzügyi adminisztrációt az abszolút kormány államosította. A pénzügyi igazgatásnak az 

abszolutizmus korszakában négy fokozata volt:  

• alsó fokú pénzügyi szervek, 

• pénzügyi kerületi igazgatóságok, 

• országos pénzügyigazgatóságok Budán, Nagyszebenben és Zágrábban  

• osztrák császári és királyi pénzügyminisztérium. 

A kiegyezéssel új közjogi helyzet alakult ki Magyarországon. A magyar alkotmány 

helyreállítása befolyásolta a pénzügyi közigazgatási rendszert is. Nemcsak a magyar pénzügyek 

váltak önállóvá, hanem új alapokra kellett helyezni a pénzügyi igazgatást is. Egyszerűbbé, 

gyorsabbá, célszerűbbé kellett tenni a közigazgatást, természetesen a takarékosság jegyében. E 

célok érvényesítése érdekében a „szorosan vett Magyarországon” a pénzügyi közigazgatást 

három fokozatúvá szervezték át. Az alsó fokú pénzügyi szervek fölé a királyi 

pénzügyigazgatóságokat helyezték, a központi hatáskör pedig a magyar királyi 

pénzügyminisztériumhoz került.72 

A megfelelő összetételű és minőségű munkaerő kiválasztását alapjaiban határozza meg a 

szervezet, annak feladatai, küldetése, stratégiai céljai. Erre figyelemmel először a Magyar 

Királyi Pénzügyőrség tevékenységére, felépítésére szeretnék koncentrálni. 

 

1. A Magyar Királyi Pénzügyőrség szervezete, feladatai 

 

Ahogyan a pénzügyi adminisztráció újjászervezése, úgy a Magyar Királyi Pénzügyőrség 

felállítása is az osztrák rendszer mintájára történt, 73  bár a pénzügyőrségi intézmény 

Franciaországból, XIV. Lajos király uralkodása idejéből ered.74  

                                                           
72 Lukács László pénzügyminister megbízásából: Magyar Kir. Pénzügyministerium tiz évi működése 1895-1905. 
M. Kir. Pénzügyministerium, Budapest, 1905, p. 4. 
73 Iklódy Győző (szerk.): A „magyar pénzügyőr” emlékalbuma. „Hunyadi Mátyás” Irodalmi és Könyvnyomdai 
Intézet, Budapest, 1898, p. 8. 
74 Iklódy: A „magyar pénzügyőr” emlékalbuma..., i.m., p. 5. 
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1867. március 10-én Lónyay Menyhért 

pénzügyminiszter 1. számú körrendeletével 

rendelkezett a pénzügyi igazgatás egyik 

fontos egységének, az önálló Magyar Királyi 

Pénzügyőrségnek a felállításáról. A 

szervezet létrehozásához a Császári és 

Királyi Pénzügyőrség adta a mintát, de a 

feladatrendszere, struktúrája már a magyar 

pénzügyigazgatáshoz igazodott. A testület 

főbb feladatait egy hivatalos rendelkezésben 

foglalta össze a miniszter.75  

 

A pénzügyőrség rendeltetése ebben a korban: 

• megakadályozza a csempészetet és a pénzügyi törvények és szabályok áthágásait, 

• kézre keríti a pénzügyi törvények és rendeletek vagy szabályok megszegőit, a 

végrehajtó pénzügyi hivatalok jogszabályellenes eljárásait felderíti, 

• ellenőrzi a pénzügyi hivatalok és tisztségviselők eljárásait, azokat hivatalos 

eljárásaikban támogatja, 

• közbiztonsági intézkedések végrehajtásában közreműködik.76 

 

A pénzügyi kormányzatnak nem jelentett könnyű feladatot a pénzügyőri testület adott kor 

követelményeinek megfelelő módon történő újjászervezése, mert a szervezetben sok volt az 

idegen származású, a magyar nyelvet nem beszélő, az elvárt legalapvetőbb elméleti 

ismeretekkel sem rendelkező alkalmazott. Emellett pedig a testület abszolutizmus időszakában 

végzett tevékenysége, negatív megítélése sem vonzotta a szervezethez a szolgálatra alkalmas 

munkaerőt. Ami végül megoldást jelentett erre a problémára, az az illetmények szabályozása, 

a nyugdíjak rendezése és a tisztviselői kar javadalmazásának felemelése volt.77 

 

                                                           
75 Köpf László: Fejezetek a magyar vámigazgatás és a pénzügyőrség történetéből. Tipico Design, Budapest, 2003, 
pp. 11.-12.  
76 Heckenast Kálmán (szerk.): A Magyar Királyi Pénzügyőrség szervezetére és szolgálatára vonatkozó törvények, 
szabályok, utasítások, rendeletek és elvi jelentőségű határozatok gyűjteménye. Magyar Királyi Állami Nyomda, 
Budapest, 1911., p. 1. 
77 Lukács: Magyar Kir. Pénzügyministerium tiz évi működése 1895-1905..., i. m., p. 103. 
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Lónyay Menyhért magyar pénzügyminiszternek is nagy szerepe volt az említett változások 

bevezetésében, hiszen a pénzügyőrség keretében „megragadt” osztrákokat nyugdíjba vagy 

távozásra szorította. 1867. július 21-én kibocsátott rendelvényével pedig a különböző 

időszakokban kiadott számos pénzügyi szabályt rendezte és témakörönként külön füzetekben 

történő kiadását rendelte el. Ez a „Pénzügyi törvények és szabályok hivatalos összeállítása” 

címet viselte. A 20. füzet tartalmazta a pénzügyőrségre vonatkozó szabályokat.78  

 

A 20. füzetben előírtak szerint a pénzügyőrség kizárólag a pénzügyi hatóság irányítása alatt áll, 

szervezei felépítése erősen hierarchikus, megfelel a pénzügyi igazgatás struktúrájának. A 

testület a következő szervezeti egységekre tagolható: 

• a pénzügyigazgatóságok száma szerinti osztályokra,  

• az osztályok biztosi kerületekre,  

• a biztosi kerületek szemlészi kerületekre,  

• a szemlészi kerületek pedig szakaszokra.79 

 

A kerületek és szakaszok száma a pénzügyigazgatóság területének nagyságától, valamint az ott 

működő ipari- és kereskedelmi intézmények számától és méretétől függött. A szakaszok 

őrzésére bízott területeket pontosan, részletesen ki kellett jelölni, minden szakasz működési 

területéről ún. őrségi területleírást készítettek, mely tartalmazta: 

• legénység rendszeresített létszámát, 

• minden helység nevét, 

• a rajta található és államegyedárú tárgyak eladásával foglalkozó egyének nevét és 

lakhelyét, 

• „bélyegjegyárulók” nevét és lakhelyét, 

• azon iparosok számát, akik valamely más adó alá eső iparágat űznek, ezen iparág 

megjelölésével, 

• azon lakosok számát, akik valamely más, pénzügyi ellenőrzés alá eső üzlettel bírtak, az 

üzlet megjelölésével 

• adószedésére vagy ellenőrzésre rendelt hivatalok székhelyét és megnevezését, 

• az egyes szakaszok ellenőrzésére bízott határvámvonalak megjelölését.80 

 

                                                           
78 Iklódy: A „magyar pénzügyőr” emlékalbuma..., i. m., p. 8. 
79 A Mr. Kir. Pénzügyőrség szervezete és szolgálata iránti szabályok hivatalos összeállítása. 20. füzet 2. §, p. 5. 
80 Uo. 20. §, p. 10. 
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2. A Magyar Királyi Pénzügyőrség személyi állománya 

 

A Magyar Királyi Pénzügyőrség személyzete két állománykategóriából állt. 

 

1. számú táblázat: A pénzügyőrség személyi állománya 

Legénység81(később 

altiszt) 

Tisztviselők (később 

tiszt) 

vigyázó biztos 

fővigyázó főbiztos 

szemlész felügyelő 

 főfelügyelő 

Forrás: Parádi József: Rendvédelem a határokon a XIX-XX. században. 1., Pénzügyőrség és 

vámhivatalok a határőrizetben. Budapest, Tipico Design Kft., 2003, p. 40 

 

A vigyázókat, fővigyázókat és szemlészeket a pénzügyigazgatóságok vezetői, a biztosokat és 

főbiztosokat, felügyelőket a pénzügyminiszter, a főfelügyelőket pedig az uralkodó nevezte ki.82 

 

A pénzügyőrség elhelyezésére, személyzetére, gazdálkodására vonatkozó ügyeket a 

pénzügyigazgatóságon belül a pénzügyőri főbiztos (főbiztos-helyettes), esetleg pénzügyi titkár 

vagy fogalmazó kezelte83, míg a pénzügyminisztériumban a pénzügyőri testület tevékenységét 

kezdetben a XIII. ügyosztály felügyelte. 1885-ben pénzügyőrségi központi felügyelői állást 

létesítettek; 1889 után pedig folyamatosan szolgált egy pénzügyőri főbiztos a 

minisztériumban.84 

 

3. A Magyar Királyi Pénzügyőrség személyi állományának kiválasztása, előmenetele 

 

Ahogyan arról korábban már szóltam, a pénzügyőrség kiegyezést követő újjászervezése nem 

volt könnyű feladat, de nem volt egyszerű az új állomány kialakítása sem. A jogelőd 

                                                           
81 A legénység egy része lovas is lehetett. 
82  Parádi József: Rendvédelem a határokon a XIX-XX. században. 1., Pénzügyőrség és vámhivatalok a 
határőrizetben.  Tipico Design Kft., Budapest, 2003, p. 42. 
83 A m. kir. pénzügyigazgatóságok hivatása és hatásköre iránt kiadott 723 P. M. számú utasítás. Pénzügyi Közlöny, 
1889. évi folyam, 21. szám 
84 Köpf: Fejezetek a magyar vámigazgatás és a pénzügyőrség történetéből..., i. m., pp. 18-19.  
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szervezetben dolgozó osztrák munkatársak vagy nyugállományba vonultak, vagy vezényelték 

őket az osztrák tartományokba. Ezáltal nagyon sok álláshely felszabadult, ahová toborozni 

kellett az embereket.  

 

A jelentkezőknek az alábbi felvételi követelményeknek kellett megfelelniük: 

• magyar Szent Korona országaiban polgárjoggal rendelkezők, 

• erős, teljesen ép testalkattal bírnak, 

• nőtlenek vagy gyermektelen özvegyek, 

• 18 éven felül, de 30 éven alul vannak (ha aktív katonai szolgálatból vagy elbocsátásukat 

követően legfeljebb 1 éven belül lépnek be, akkor a felső korhatár 35 év), 

• magyarul olvasni, írni, számolni tudnia kell, (írni vagy olvasni nem tudókat is 

felvehettek, de ez nem haladhatta meg a pénzügyigazgatóság területén rendszeresített 

vigyázók számának hatod részét), 

• akik több nyelven beszélnek, előnyt élveznek,  

• életmódját és magaviseletét igazolni tartozott.85 

Mivel nem volt elég magyarul jól beszélő jelentkező, átmenetileg a magyar nyelvtudás, az 

életkor és a családi állapot tekintetében megengedőbbek lettek a felvételi követelmények.  

 

A jelentkezőket alapesetben vigyázóknak vették fel négy évre (mai szóhasználattal élve 

próbaidőre), azzal, hogy a pénzügyigazgatóságnak joga volt egy éven belül elbocsátani őket. 

Egyébként a próbaidő alatt csak parancsnoki engedéllyel léphettek ki az újoncok, négy év után 

mind a legény kiléphetett a szolgálatból, mind a hatóság elbocsáthatta őt. De az újonc kérhette 

maradandó felvételét (véglegesítését) is, ha addigi magaviselete erre érdemessé tette és a 

szervezet is igényt tartott a szolgálatára.86  

 

Azt nem lehetett elvárni, hogy a pénzügyőr, amint szolgálatba lép, a pénzügyőri szolgálat 

minden egyes ágáról kimerítő ismeretekkel rendelkezzen. Mindenekelőtt arra kellett törekedni, 

hogy a legény az elöljáróinak parancsát pontosan teljesítse, hogy munkája során a pénzügyi 

hatóságok utasításainak pontosan megfeleljen.87 

 

                                                           
85 A Mr. Kir. Pénzügyőrség szervezete és szolgálata iránti szabályok hivatalos összeállítása. 20. füzet 5. §, p. 6. 
86 Uo. 6. §, p. 7. 
87 Szabó Andrea: A magyar pénzügyőr képzés intézményi kereteinek fejlődése 1867-2011. Rendvédelem-történeti 
Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774 XXV.évf. (2015) 43-44-45-46.sz. p. 120. 
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Ennek érdekében 1911-ig a legénység a szükséges ismereteket a tapasztalattal, megfelelő 

szakmai gyakorlattal rendelkező vigyázóktól és szemlészektől tanulta meg a szolgálatteljesítés 

során. 1911-ben azonban a pénzügyminisztérium egy központi újonciskolát állított fel. Ezt 

követően 6 hónapnyi kiképzés után kerültek a 

legények vigyázói rangban a szolgálati helyükre. 

Előléptetésre csak több év eredményes szolgálati 

munka után volt lehetőség, amennyiben a minősítő 

vizsgán megfeleltek, ezeket a vizsgákat a 

pénzügyigazgatóságok szervezték.88  

Hivatalos esküt mind a felvételkor, mind az 

előléptetés eseteiben le kellett tenni. A biztosokat és 

a szemlészeket a pénzügyigazgatóság, a fővigyázókat 

és a vigyázókat a biztos eskette fel. 

 

4. Összegzés 

 

A történelem folyamán két jelentős ideológiai megközelítése létezett a közigazgatási 

feladatokra történő kiválasztásnak. Az antidemokratikus kiválasztásban a meghatározott 

társadalmi osztályhoz, csoporthoz, családhoz, nemzethez történő tartozás alapján határozták 

meg a követelményeket, a kompetenciáknak kevés szerepe volt a folyamatban. A demokratikus 

kiválasztás során viszont a jelölt ismereteire, kvalitásaira, teljesítményére, az általános 

feltételeknek való megfelelésre helyezték a hangsúlyt.89 

 

A Magyar Királyi Pénzügyőrség személyi állományának kiválasztásánál a kiegyezést követő 

időszakban nagyon fontos szempont volt a nemzethez tartozás (főként a magyar nyelv 

ismerete), de alapvető ismeretekkel is rendelkeznie kellett a jelöltnek. A legénység 

kiválasztásánál nem határozták meg követelményként az iskolai végzettséget, viszont később, 

a tisztek esetében már érettségihez kötötték a felvételt. Vizsgálták viszont az egészségi, fizikai 

alkalmasságot, feltétel volt az előírt életkor és a családi állapot, illetve a megfelelő életmódot 

és a magaviseletet is igazolni kellett. Azaz, már ebben az időszakban is megjelentek a jelenlegi 

szabályozás alapvető elvárásai. Próbaidőt is kikötöttek, működött egyfajta mentori, illetve 

képzési, továbbképzési rendszer, ahogyan jelenleg is.  

                                                           
88 Parádi József: Rendvédelem a határokon a XIX-XX. században. 1. ..., i. m.,  p. 41. 
89 Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei. HVG-ORAC, Budapest, 2010. 
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Mindezek alapján megállapítható, hogy valóban, történelmi korszaktól függetlenül, minden 

közigazgatási szerv működésében meghatározó szerepe van annak, hogy milyen a kiválasztott 

személyi állománya. Annál is inkább igaz ez, mivel a közigazgatásban, a rendészeti 

igazgatásban dolgozók a köz érdekében tevékenykednek, emiatt pedig a társadalom tagjai 

fokozottabb szakmai és etikai elvárásokat támasztanak irányukba. 

 

„A közigazgatás eredményessége sok tekintetben a közhivatalnokok személyében rejlő okoktól 

függ. Ezért van a legnagyobb jelentősége a közhivatalnokok személye kiválasztásának. A 

kinevezés, az invesztitúra adhat jogi hatáskört és fizetést, de nem biztosítja a hivatalnokok 

képességeit és alkalmasságát.”90 
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Pavlenko, Olena: Pedagogical tools: Making A Customs 

Education Program Work  
 

Abstract  

 

Customs universities as well as Customs administrations face greater globalization challenges. 

While researching the issue of designing the education programs for Customs officers training 

the author found out that in spite of the available World Customs Organization (WCO) 

Professional Standards, Customs universities’ staff often has difficulties in developing Customs 

education programs.  

 

The purpose of this scientific paper is to collect existing successful activities and resources for 

training and vocational training to set models and effectively implement the WCO Professional 

Standards in the curricula of Customs universities worldwide.  

This paper provides a novel theoretical analysis of a Customs education program in the context 

of working pedagogical tools. 

The author intended to develop activities to help teach the Capacity Building of Customs 

Administration’s concepts. The author considers the national context to be an important issue, 

since it influences on existing activities adaptation and new activities development that would 

be more appropriate for each country. 

Taking into account the fact that workplace professional standards and competencies have 

become one of the important topics in the organizational studies, this scientific paper provides 

certain implications for theory and practice of Customs professional education.  

To fully discuss the key subject, the author used the following scientific methods: analysis, 

synthesis, comparison, generalization. 

 

1. Introduction 

 

1.1 Global political context and educational goals 

 

The human resources of Customs administrations is one of the most valuable assets to keep 

pace with an ever-changing environment. For two decades the World Customs Organization 

has been developing initiatives and tools to enable the Customs community to empower its 
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organizational platforms and promote an efficient shift to organizations that will be compliant, 

agile and adaptable 91. The WCO experts state, “Customs is a coherent professional body with 

unique operating models, and the WCO has endeavored to ensure that its workforce’s 

characteristics are progressively identified as sharing specific and graduated knowledge, 

competencies and skills, and fully connected to today’s economic and social challenges” 

(www.wcoomd.org). In order to continue contributing to today’s economy and knowledge 

society, it was therefore strongly recommended that the Customs community should implement 

appropriate and relevant “fit-for-purpose” professional principles and practices in line with the 

Customs in the 21st Century92 approach adopted by the WCO. 

 

The WCO Professional Standards93 were developed in the context of the WCO Partnership in 

Customs Academic Research and Development94 (PICARD) programme in partnership with 

the International Network of Customs Universities95 (INCU) and were proposed (WCO 2008) 

to Customs universities as a basis for a University Customs Curriculum development. 

 

The author is sure that Customs universities have to play an essential role in the WCO Capacity 

Building Strategy. It should be stated that both quantity and level of implementation of the 

Standards as well as the successful process of Customs administrations modernization depend 

on Customs universities’ initiative and activeness. Our conceptual approach is to present a 

logical tactical framework for developing the University Customs Curriculum by the following 

way: making the Customs education program work that would give the opportunity to carry out 

and use jointly the below mentioned ideas for Customs administrations development. 

The analysis, systematization and generalization of a pedagogical experience in the context of 

pedagogical working tools, collection of existing successful activities and resources for training 

and vocational training to set models and effectively implement the WCO Professional 

Standards in the curricula of Customs universities worldwide are the purpose of this scientific 

paper. 

 

                                                           
91 http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/instrument-and-tools.aspx 
92 WCO 2008, Customs in the 21st Century. Enhancing Growth and Development through Trade Facilitation and 
Border Security, Annex II to Doc. SC0090E1a, http://www.wcoomd.org/en/topics/key-
issues/~/media/3EE76BC165B9409CBE6E31F9923CABB8.ashx 
93  WCO 2008, Professional Standards, D/2008/0448/4, Brussels, http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-
building/activities-and-programmes/~/media/AD9C6AA2E2664ECA85BC73BD91CAF3E6.ashx 
94  The WCO PICARD programme, 2005, http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-
programmes/cb_picard_overview.aspx 
95 The International Network of Customs Universities (INCU), http://www.incu.org/ 
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2. Capacity Building, Training and Professionalism in Customs 

 

2.1. Global Learning Programme 

For the promotion and supporting the WCO Capacity Building Policy in line with the Customs 

in the 21st Century strategy96 the WCO as a global international organization actively develops 

and implements global educational instruments and tools. Customs universities while designing 

their educational programs take into account the need for a professional customer-oriented and 

knowledge-based culture where training, vocational training and organizational culture serve 

to support efficient and pro-active competencies.  

 

The training of Customs professionals to efficiently perform their duties also include Customs 

procedures unification together with the possibility of training unification while taking into 

account the regional and national diversity of Customs administrations. It should be pointed out 

that the WCO offers both Customs administrations and Customs universities to focus their 

learning process at each level within a Customs hierarchy on a Customs Practitioner career path 

as well as apply WCO instruments and tools, above all a global learning program. The most 

comprehensive and truly global is the WCO Training Portal CLiKC97 (Customs Learning and 

Knowledge Community). This website offers a collaborative portal to share and foster Customs 

knowledge throughout the worldwide Customs Community. It should be noted that the WCO 

Training tools have been developed in compliance with three principles:  

‒ managing a state-of-the-art Customs knowledge (standardized training materials, e-

learning modules and training kits for trainers on the majority of the WCO Conventions, 

instruments and tools: all these components are based on the WCO PICARD Professional 

Standards for Customs managers that define the management knowledge, skills and 

competencies necessary for modern Customs administrations);  

‒ empowering the regions (a network of different regional structures, e.g. ROCB&RTCs 

network, Capacity Building coordinators, a network of accredited trainers and experts): in all 

these activities it is important to comply both with the WCO standards and regional specificities;  

‒ offering á la carte activities (tailor-made activities depending on the strategic needs 

and priorities of each Customs administration). 

                                                           
96 WCO 2008, Customs in the 21st Century. Enhancing Growth and Development through Trade Facilitation and 
Border Security, Annex II to Doc. SC0090E1a, http://www.wcoomd.org/en/topics/key-
issues/~/media/3EE76BC165B9409CBE6E31F9923CABB8.ashx 
97 http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/instrument-and-tools/clikc.aspx 
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The author, taking into consideration her pedagogical experience, regards the Implementation 

Guidance to be an efficient and up-to-date learning tool (e.g. the “Introduction to the 

Implementation Guidance” ‒ an overview of the WTO Trade Facilitation Agreement; UNECE 

Trade Facilitation Implementation Guide (TFIG)98 ‒ a tool for simplifying cross-border trade). 

Those standardized tools can be reviewed and adapted by any Customs administration or 

Customs university in order to be fully complementary with the national training policy and 

materials. 

 

2.1. Education programs as Capacity Building Instruments  

The WCO reasonably considers education programs of Customs universities and Customs 

schools worldwide as instruments of capacity building99 of Customs administration. Many 

Customs universities take PICARD Professional Standards100 as a basis for designing their 

curricula (Triakina 2014). The purpose of this paper is not an analysis of pros and cons of the 

WCO PICARD Professional Standards, consistency of their appearance for the target groups 

of various levels of the hierarchy, the degree of completion of these standards as a basis for the 

Customs education programs development.  

In the author’s opinion, it is important to work out and recognize a specific algorithm, following 

which Customs universities will be able to design their own curricula. This algorithm should 

also be recognized as a framework of certain coherent actions while developing Customs 

education programs and curricula. In addition, the author is sure there is no need to “reinvent 

the wheel” аnd adapt what already existed.  

To share the experience of Customs education programs development the most important 

instruments are the WCO Recognition of University Customs Curriculum101 (all the procedure 

is described on the WCO-website in the WCO Recognition of University Customs Curricula 

Guidelines (“PICARD recognition guidelines”)102, as well as the initiatives of the International 

                                                           
98 http://tfig.unece.org/ 
99 www.wcoomd.org/en/topics/.../instrument-and-tools.aspx 
100  WCO 2008, Professional Standards, D/2008/0448/4, Brussels, http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-
building/activities-and-programmes/~/media/AD9C6AA2E2664ECA85BC73BD91CAF3E6.ashx 
101 Kashubsky, M.: Recognition of University Customs Curriculum: Issues, Challenges and Possible Solutions. In 
Inaugural INCU Global Conference Proceeding. Trade Facilitation Post-Bali: Putting Policy into Practice, 21-23 
May 2014, Baku, Republic of Azerbaijan, pp. 247-251 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93615542/INCU/INCU%20Documents/INCU%20Conference%202014/IN
CU%20Global%20Conference%202014%20Proceedings%20%28Electronic%29.pdf 
102http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-
programmes/~/media/6786D52467AB4452A6334E2B7ADA939A.ashx ; http://incu.org/wcorecognition.html 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/93615542/INCU/INCU%20Documents/INCU%20Conference%202014/INCU%20Global%20Conference%202014%20Proceedings%20%28Electronic%29.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93615542/INCU/INCU%20Documents/INCU%20Conference%202014/INCU%20Global%20Conference%202014%20Proceedings%20%28Electronic%29.pdf
http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/%7E/media/
http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building/activities-and-programmes/%7E/media/
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Network of Customs Universities 103  and the Customs Scientific Journal 104 , namely the 

announcement of new customs education programs105 has been launched in the journal. 

However, it should be noted that the author considers it necessary and possible to transfer the 

identified and adopted pedagogical tools, including models, into the Customs educational 

context. Of course, the reasonability and possibility of their adapting to the national specifics 

will play a key role.  

 

2.2. Important feedback and necessary issues at the start 

Elaborating the ideas of Judy A. Braus and David Wood, the author believes that no matter 

which type of Customs education program you hope to develop, to make an education program 

successful it is essential to have a clear understanding of the following (Judy A. Braus & David 

Wood 1993): 

‒ how you can build capacity,  

‒ who will be implementing the program,  

‒ who can help you promote it to the Customs community and  

‒ how to present the program to those concerned (students, colleagues, university 

administrators, Customs administration, international Customs community, Ministry of 

Education, local education experts, public sector and so on) ‒ why it’s in their interest to support 

this education program. It is necessary to emphasize the importance of understanding the fact 

that depending on the scope of a Customs education program, there might also be important to 

involve local officials and area business leaders as well as nationally recognized educators.  

 

2.3. Some ways to get people involved in the new Customs education programs 

The author thinks that some ways to get people involved in the programs can be identified: 

‒ find out who in your Customs university, Customs and education community and 

country is already engaged in Customs education and what types of programs and materials 

have been developed; 

‒ talk with stakeholders if they have an interest in working at a Customs education 

program; 

                                                           
103 International Network of Customs Universities, http://www.worldcustomsjournal.org 
104 Kashubsky, M., Pavlenko, O. and Chentsov, V.: Customs Scientific Journal: recent developments and future 
plans. In World Customs Journal, Vol. 10, No 1, Charles Sturt University, 2016. pp. 135-137, 
http://www.worldcustomsjournal.org 
105 Commodity Science and Customs Activity: a new specialty at the University of Economics, Varna / Bulgaria. 
In Customs Scientific Journal, Vol.6, No 1. p. 225, http://ccjournals.eu/ojs/index.php/customs/announcement 
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‒ size up the Customs university situation, including SWOT-analyses; 

‒ create a steering committee (made up of colleagues, administrators, Customs 

administration and Ministry representatives and anyone else who might be involved or share an 

interest in the decision-making process) for developing a philosophy of a new Customs 

education program, a course or curriculum, for establishing goals, offering comments, ensuring 

sustainability, managing the process; 

‒ begin to map out a Customs education program; 

‒ find or develop training materials to make the program work; 

‒ conduct approbation and pilot testing of a new program / materials; 

‒ evaluate and complete this new Customs education program / materials; 

‒ train-the-trainers; 

‒ maintain a program support; 

‒ implement a new program / materials; 

‒ prepare and send a package of documents for the WCO PICARD Recognition; 

‒ replicate the model (if this new Customs education program in your Customs 

university is successful, replicate the model in other Customs programs).  

 

3. Pedagogical tools 

 

In many countries you will find that Customs education materials do not exist or are unavailable 

to most professors and universities / Customs schools. Here’s a quick overview of the types of 

materials that can help make a Customs education program successful. 

Curriculum Guide or Scope and Sequence (outlines Customs education contents and 

indicates what should be taught in each grade level). Our analysis and the author’s personal 

experience show that in different countries a general curriculum guide or scope and sequence 

outline usually exists (it describes what needs to be taught and when it should be taught). 

However it might not include Customs contents. It’s also possible that a Customs university or 

Customs school does not have a prescribed curriculum or course outline. This means that the 

university (its curriculum committee) might develop a curriculum and add a Customs 

component to an existing one. 

Reference Materials (provide information about Customs subject matter, including 

specific information about the Customs problems your country faces). One way is to provide 

user-friendly reference materials on the topics that are needed, create new resource materials or 

use the existing WCO, WTO and UNECE materials. 
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Textbooks (the most commonly used teaching tool; providing professors / trainers with 

a structured format, student readings and teaching suggestions about a particular topic).  

Activity Guides (provide trainers with teaching strategies, lesson plans, and / or 

activities on Customs topics and issues). 

Visual Aids (models, slides, pictures, posters, flip charts and other visual aids that help 

enhance training). 

Training Materials (equipment for modeling Customs procedures, scientific 

equipment, gameboards, paper, pens, pencils and other basic teaching materials). 

Electronic Resources (handbooks, compendia, case studies, guides, databases and other 

national and international sources, instruments and tools). Many education and information 

electronic resources in Customs domain have been developed and funded by the international 

organizations (the WCO, UNDP, the World Bank, UNECE, the WTO, the EU etc.) that give 

support to Customs administrations to improve Customs, partnership, education, and training. 

 

Conclusions 

 

Customs universities can play an important role in the WCO Capacity Building Strategy and in 

helping to develop and collect Customs education training materials. The process of Customs 

administrations modernization depends on their initiative and activeness in the implementation 

of the Customs Professional Standards. A Customs education program will assist in improving 

Customs quality in each country, if effective training materials are available, if professors are 

trained or motivated to use the materials, if funding exists to reproduce and distribute materials, 

if the Customs and education community, Customs administration, Ministry of Education and 

other stakeholders participate in the process. To ensure continued program support, it’s 

important to map out an effective strategy before launching the program and primarily get the 

necessary support. The model “how make a Customs education program work” would give the 

opportunity to carry out and use the above mentioned ideas in the national context for Customs 

administrations development. Replicating the model can help ensure the institutionalization of 

Customs education at the national and international levels. 
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Potoczki Zoltán: Az alkoholjövedék rövid, hazai története 

 

Absztrakt  

 

Az alkohol előállítás története több évezredes múltra tekint vissza. Az egyes alkoholtermékekre 

vonatkozó jövedéki szabályozás gyökerei azonban a középkorra, illetőleg az újkorra 

vezethetőek vissza. Jelen tanulmány ezen időszaktól kezdődően törekszik a hazai szabályozás 

legfontosabb állomásainak, illetve intézményi-jogszabályi fejlődésének bemutatására. 

 

Abstract 

 

The history of alcohol production goes back more than a few thousands of years. However, the 

roots of excise regulations for certain alcoholic products can be traced back in the Middle Ages 

and the early New Age. This study aims to present the main stations of the domestic legislation 

and the institutional and legal developments from this period onwards. 

 

1. Bevezetés 

Az alkohol története gyakorlatilag egyidős az emberiség történetével, hiszen már az őskorban 

észrevették mi történik a szerves anyagokkal, ha erjedésnek indulnak. Kezdetben ezeket az 

italokat kultikus szertartások alkalmával vagy gyógyításra használták, és csak később váltak 

mindennapos élvezeti cikké. A bort, a sört gyakran említik az ókori források, kezdve a sumér 

ékírásos művektől a Biblián keresztül a görög és római klasszikusokig. Ezzel szemben az 

égetett szeszes italok története nem tűnt ennyire réginek. A történelem egyik legősibb 

szeszesitalának alapja valószínűleg a szorgos méhek által gyűjtött virágporból készített méz 

lehetett. A mézet ősidők óta fogyasztja, illetve használja az emberiség különböző ételek 

valamint italok ízesítésére. Már az ókorban rájöttek, hogy a vízzel kevert méz erjesztése útján 

szesz állítható elő. Az első szeszesital Plinius leírása szerint a Thalassometi nevű ital volt, amely 

mézből, esővízből álló erjesztett ital volt.106 A világ legősibb pálinkái vélhetően a tejpálinkák 

voltak, amelyek még mind a mai napig az Ázsia népek kedvelt italai (Ilyen például a kumisz, 

amely kancatejből készül erjedés útján). A mai borszesz a közép latin alcohol vini 

szókapcsolatból jött létre, s Paracelsus nevéhez fűződik, aki nemcsak kiváló orvos, tudós 

hírében állt, de nagy alkimista is volt. A XVI. századig az égetett szesz gyógyszernek számított. 

                                                           
106 Balázs Géza: Pálinka, a hungarikum. Állami Nyomda Részvénytársaság, Budapest, 2004., 40. o.  
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Az égettbor készítése szintén az arab világhoz köthető és görög, valamint olasz közvetítéssel 

terjedt el a világban és jutott el többek között Magyarországra is. 

Magyarországon az első írásos utalás az égetett szeszesitalra Johannes Praevotiusnak, a páduai 

egyetem tanárának 1656-ban kiadott Opera Medica című könyvében található, melyben az 

”aqua vitae”-t említi. Ez feltételezhetően rozmaringgal ízesített borpárlat lehetett, amellyel 

Károly Róbert magyar király felesége, Erzsébet királyné a köszvényét gyógyította. A szövegből 

egyértelműen megállapítható, hogy az „aqua vitae”-t, mint gyógyszert fogyasztották. Ezt az 

italt hívták „Aqua vitae reginae Hungariae”-nak, azaz a magyar királyné életvizének. A ma már 

pálinka szó valószínűleg szlovák eredetű, bár ezt néhányan vitatják. Kezdetben – a XVI 

századtól - a gabonaalapú párlatokra használták a kifejezést, majd ez fokozatosan kiterjed a 

borpárlatokra és később a gyümölcspárlatokra is. A szó először „babinka” változatban 1572-

ben fordul elő Debrecenben. Szlovák eredetre utal a sokáig használt „tótpálinka” kifejezés is.107 

 

2. Az alkoholtermékek magyarországi szabályozásának csírái 

 

Magyarországon a pálinkafőzés a középkorban már ismert volt. Ebből az időszakból származó 

korai desztillálókészülék maradványokat találtak Budán, Sopronban és Pusztaszeren is. 108 

Mátyás király korában már megkülönböztették a gyümölcsből és gabonából készült párlatokat. 

A pálinkafőzés ebben az időben területileg és társadalmilag is megosztott volt. Évről-évre 

változó módon korlátozták illetve engedélyezték a főzést, melyben gyakran szerepet játszottak 

a fogyasztási szokások is. Az egyik legkorábbi ismert írásos szabályozás az 1497-ben kiadott 

pozsonyi helyi alkotmány, amely szerint tilos volt a pálinkaégetés és árulás a város területén. 

1574-ben kiadott rozsnyói helyi alkotmány szerint istentisztelet idején tilos a bor-, sör- valamint 

a pálinkamérés. Az 1600-as évektől kezdve gabonahiány esetén, éhínség idején megtiltják a 

gabonából főtt pálinka előállítását. A helyi, majd az országos szabályozásokban a fenti 

rendeletek rendszerint visszatérnek. 109 A XV. századtól a pálinkafőzés földesúri kiváltság, 

előjog volt, a paraszti főzést korlátozták és a pálinkafőzdék a sernevelő házakban 

(sörfőzdékben) működtek. A pásztói cisztercita uradalomban már Zolnay András apát idejében 

1690-től üzemelt serfőzőház és valószínűleg foglalkoztak pálinkaégetéssel is. Zolnay halála 

után 1702-től az uradalom a wellehrádi cisztercita rendház birtokába került, akik azonnal 

                                                           
107 http://palinkaust.hu/palinka-blog/palinkafozes-muveszete/torteneti-attekintes Letöltés ideje: 2016. 06. 24. 
108 Balázs Géza: Pálinka, a hungarikum. Állami Nyomda Részvénytársaság, Budapest, 2004. 19. o. 
109 Balázs, 2004, 19-20. o. 

http://palinkaust.hu/palinka-blog/palinkafozes-muveszete/torteneti-attekintes
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hozzáfogtak a serfőzőház (braxatorium) és pálinkafőző (domus crematoria) felújításához és 

felszereléséhez. 1715 táján már mindkét üzem működik.110 

 

3. Az alkohol desztilláció központi szabályozásának kezdetei Magyarországon 

 

1799-től megjelent a pálinkafőzés első központi szabályozása, amelyet az tett indokolttá, hogy 

a nagybirtokokon illetve a városokban megjelentek az első szesz-, pálinka- és likőrüzemek, így 

a termelés növekedésnek indult. Erre az időre tehető a zugpálinkafőzés kialakulása is, ami a 

paraszti sörfőzés korlátozására vezethető vissza. A 19. században (amikor a nagynyomású 

gőzkazánok, a nyomásmérők és az üzemi hőmérők ismertekké váltak) indult meg hazánkban is 

az ipari szeszgyártás. Az 1820-ban Pozsonyban üzembe helyezett iparszerű szeszgyár után az 

ilyen jellegű üzemek száma gyorsan növekedett. Ezen üzemek megjelenését és rohamos 

terjedését elősegítette a Gall-féle modern főzőüst megjelenése és elterjedése is. Gall 1837-1840 

között 47 szeszfőzdét szerelt fel modern rendszerű szeszfőzőgépével Szabolcs, Ung és Sáros 

megyében.111 Az évszázad végén már világviszonylatban is jelentős lett a hazai szeszgyártás. 

1835-ben a cukorgyárak, a szesz- illetve serfőzdék ellenőrzésére jövedéki őrséget hoznak. 

1836-ban a földesúri előjog gyakorlatát törvényerőre emelték, majd 1850-től a szesz állami 

monopólium lett, a szabad pálinkafőzés megszűnt és bevezették a pálinkaadót. 1843-ban 

megalakul a császári- királyi pénzügyőrség, amelynek feladatául szabták a zugkereskedelem 

megakadályozását, a jövedéki szabálysértések felderítését. A parasztság ezt követően is 

főzhetett pálinkát, azonban a főzéshez használatos üstöt ki kellett kérni a fináncoktól, ami azt 

jelentette, hogy a tulajdonos csak a kiváltott napon használhatta saját üstjét, majd azt követően 

a főző sisakját lepecsételték, így akadályozva meg annak használatát.112 

 

                                                           
110  N.Kiss István: Pálinkafőzés a pásztói cisztercita uradalomban. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
Közleményei 1969-1970, Budapest, 1970, 185. o. 
111 Balázs 2004, 21. o.  
112 Nagy Gyula: Parasztélet a vásárhelyi pusztán. Békés Megyei Múzeumok közleményei 4., Békéscsaba, 1975, 
301. o. 
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4. A kiegyezést követő évek – az önálló magyar 

italmérési jövedék 

 

1867-ben megalakul az önálló Magyar Királyi 

Pénzügyőrség, amelyet gróf. Lónyai Menyhért a 

magyar kormány pénzügyminisztere 1. számú 

körrendeletével hozott létre. A szeszadóról szóló 

1868. évi XVI törvénycikk pedig alapja lett a 

jövedéki szabályozásnak. Felmerül a kérdés, 

hogy mit is jelentett ekkor a jövedék…? „Így 

nevezi a magyar pénzügyi terminologia az 

egyedáruságokat. Az egyedáruság által az állam 

a gazdasági műfolyamat bizonyos pontján, 

legyen az a termelés, a forgalom vagy a 

fogyasztás, az árképzést megragadja és ezáltal jövedelmet biztosít a maga számára. 

Pénzügyileg az egyedáruságok különösen nagy jövedelmek biztosítása által nyujtanak 

előnyöket, bár másfelől a fogyasztásra és termelésre károsan hathatnak.”113 A jövedék tehát 

tágabb értelemben magában foglalta az állam – korábban király - összes, pénzügyi felségjogán 

alapuló bevételt. Szűkebben véve a jövedék a közgazdasági és pénzügyi egyedáruságot 

(államkincstárt illető, szedett jövedelmeket), illetve vámot és fogyasztási adót jelentette. (A 

sójövedék mellett a későbbiekben egyedáruság tárgyává tették a dohányt, lottót, lőport, 

salétromot, szaharint, cukrot, aranyat, postajövedéket is.) Az adóügyi jelzések (zárjegy és az 

adójegy) már ekkor ismert jogintézmény volt. A dohánytermékek adójeggyel értékesíthették, a 

cukor pedig egyedárusági zárjeggyel volt ellátva.114 

 

Az italmérési jövedék volt a legkésőbb bevezetett monopólium, 1890. január 1-jén 

megszűntetve az utolsó királyi kisebb haszonvételi jogot (ius educilli), és a földesúri jogot az 

államkötvényekkel váltotta meg. A jövedékiség itt azt az állami monopóliumot jelentette, hogy 

az állam számára fenntartott jogot – a szeszesital kimérésének és kismértékben való 

árusításának joga – az engedélyes bizonyos anyagi szolgáltatás és feltételeknek való megfelelés 

fejében gyakorolhatta. Tehát a monopólium ekkor még csupán az alkoholtermék 

                                                           
113 Pallas Nagy Lexikona – MEK HTML változat - http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/ - 
2013. január 15. 
114 Jövedéki kódex 2011 Pauker Nyomdaipari Kft., Budapest, 2011, 10. o. 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/
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kereskedelmére korlátozódott. A szabályozás a borra és gyümölcsborra, valamint a sörre és 

égetett szeszek kimérésére és kismértékben történő eladására terjedt ki. Az engedélyt az írásos 

kérelmekre a királyi pénzügyigazgatóság adta ki a „teljes korú teljesen megbízható, 

feddhetetlen magyar állampolgár részére” jogi személy esetében az előbbi feltételeknek a 

boltvezető kellett, hogy megfeleljen, valamint nem volt adható olyannak engedély, aki „azt 

tiltott játék, orgazdaság, uzsora és erkölcstelenség előmozdítására és terjesztésére” használta 

fel.115  

 

Már a kor szabályozása megkövetelte, hogy kellő távolságra legyen az üzlethelység iskolától, 

korháztól és templomtól, hogy könnyen megközelíthető legyen a hatóságok számára, és hogy a 

közegészségügyi előírásoknak megfeleljen. Az engedély a feltételek nem teljesítése, 

megszegése esetén visszavonható volt, és lehetőséget biztosított – a mai szóhasználattal élve – 

kitelepülésre is. Az egyedáruság megváltásáért egyrészt kellett fizetni italmérési illetéket, 

másodsorban italmérési adót a kimért italok mennyisége és fajtája szerint. A fizetendő adó 

differenciált volt aszerint, hogy az engedélyes milyen vállalkozást üzemeltetett (bortermelő, 

„kávés”, cukrász), és hogy milyen osztályba tartozott. Az osztályokat, Budapesten öt, 

Budapesten kívül három – egy településen belül a „kivető bizottság” határozta meg, törvényben 

előírt keretek között. A kivető bizottságot a községi elöljáróság küldötte, a pénzügyi hatóság 

delegáltja és a helyi ipartestület egy tagja alkotta. Az illeték mértékét a pénzügyigazgatóság 

határozta meg háromévente, melynek döntése ellen fellebbezni lehetett.116Az adó mértékét az 

ital fajtáján túl befolyásolta az is, hogy a terméket nyílt, vagy zárt városban adták-e el. Zárt 

városokban meghatározták azokat az útvonalakat, amelyeken a településre be lehetett jutni, és 

azokat a helyeket, ahol az árut ki lehetett rakodni. Aki jövedéki terméket hozott a városba, 

annak az adót azonnal meg kellett fizetnie, míg aki termelte, előállította az italt, csak havonta 

fizetett adót, a fogyasztási adóhivatalnál. Aki nem fizetett határidőre akár csak egyszer is, attól 

a pénzügyi hatóság biztosíték nyújtását követelhette meg. Nyílt városokban az adók beszedése 

a királyi pénzügyigazgatóság feladata volt. A pénzügyi hatóságnak, az adószedésre jogosultnak 

lehetősége volt, hogy bármikor jövedéki ellenőrzést tartson. Az italmérési illeték és adó 

fokozatosan egybeolvadt, kialakult a szeszadó és a bor- illetve sörital adó. 117  Ekkortól 

tulajdonképpen fogyasztási adó terhelte a jövedéki termékeket. 

                                                           
115 Simon Zoltán – Pozsgai Zoltán – Kis Judit – Boros Sándor: Jövedéki alapok I. VIVA Média Bp. 2006. Szerk: 
Szabó Zsolt 17-18.o. 
116 Simon-Pozsgai-Kis-Boros,18. o. 
117 Simon-Pozsgai-Kis-Boros,18. o. 
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1899. évben új szabályozás lépett életbe, ami nem csupán a kimérést, és a kismértékben eladást, 

de az égetett szesz nagyban történő eladását is engedélyhez kötötte. A kiméréshez és a 

kismértékben 118  történő értékesítéshez továbbra is illetéket kellett fizetni. Nem kaptak 

engedélyt a mai értelemben vett közszféra dolgozói, de a lelkészek és a szülésznők sem. 

Változott az új törvényben az osztályozás is, az osztályok száma Budapesten 7-re, azon kívül 

5-re emelkedett. A törvény kimondta, „az italmérési és italárusítási üzletek és vállalatok 

jövedéki felügyelet alatt állnak”119.A szabályozás 

XIX. századi módja már sok tekintetben mutat 

hasonlatosságot az alkoholtermékek jelenkori 

szabályozásához, hiszen fellelhetőek benne az 

engedélyezés, a jövedéki ellenőrzés intézményei 

és megtalálható benne az adómérték és a jövedéki 

biztosíték fogalma is. 

 

5. A két világháború közti jövedéki 

szabályozás legfőbb jellemzői, a teljeskörű 

szeszegyedáruság megjelenése 

 

Az 1920-as évektől az állam jelentősen 

korlátozza a szesz előállítását. 1924-től 

kötelezővé teszik a szeszmérő gépek 

alkalmazását. Ettől a pillanattól kezdődően a 

regisztrált mérőszerkezet nélküli berendezésen végzett lepárlás zugtevékenységnek minősült. 

1938-tól az 1938. évi XXX. törvénycikk alapján kizárólag az állam rendelkezett a „szesz 

előállítása, finomítása, víztelenítése, behozatala és értékesítése” feletti joggal 

(szeszegyedáruság). Ez a törvénycikk illetve a végrehajtására kiadott 1938. évi 2000. 

pénzügyminiszteri rendelet 1939. szeptember 01-től a termelési adó alá eső szeszfőzdéket bor- 

és gyümölcsfőzdékké és pálinkafőzdékké minősítette. A különbség lényege az volt, hogy az 

előbbiekben az adót forgalomba hozatalkor kellett megfizetni – így az üzemben tárolt szeszre 

nem kellett adót fizetni, kizárólag az értékesítéskor keletkezett adófizetési kötelezettség -, míg 

az utóbbiakban a (bérfőzött, a gyümölcstermesztő tulajdonát képező) termék előállításakor 

                                                           
118  A „kis mérték” akkoriban bor és szesz tekintetében 100l, míg sör esetében 25 litert meg nem haladó 
mennyiséget jelentette.  
119 Lásd bővebben: 1899. évi XXXVI. törvényczikk 
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keletkezett az adófizetési kötelezettség (A pálinkafőzdékből elvitt „késztermék” útjának 

későbbi követése és az adó megfizetésének ellenőrzése gyakorlatilag lehetetlen lett volna). 120 

A szesz tehát az 1938:XXX. törvény hatálybalépése előtt nem volt jövedéki adó tárgya, hanem 

azt – szigorú jövedéki ellenőrzés mellett fogyasztási adó terhelte. Az 1938-cas jövedéki törvény 

értelmében szesznek kellett minősíteni minden olyan etilalkohol tartalmú anyagot, amelyet 

lepárlással, vagy bármilyen más eljárással állítottak elő. Fontos kihangsúlyozni, hogy – a mai 

szabályozáshoz hasonló módon – a bor, az erjesztett gyümölcslé és sör nem számított szesznek. 

Az olyan bort azonban, amelynek alkoholtartalma meghaladta a 22,5 fokot, illetve az olyan 

sört, melynek alkoholtartalma meghaladta a 12 fokot, szesznek kellett tekinteni.121  

 

A szeszegyedáruság értelmében az ország területére behozott, vagy ott előállított valamennyi 

alkoholtermék (szesz) az állam kizárólagos rendelkezése alatt állt mindaddig, amíg azt a 

szeszegyedárusági igazgatóság akár a felhasználási cél meghatározásával, akár anélkül 

szabadforgalomba nem bocsátotta. Éppen ezért a sörgyártás kivételével bármely más célból 

keményítőből, illetve keményítőt tartalmazó anyagból, illetőleg cukorból, vagy cukrot 

tartalmazó anyagból – kivéve a gyümölcsöt - cefrét készíteni és erjeszteni kizárólag a 

pénzügyminiszter engedélyével volt szabad. A szeszfőzde vállalkozója köteles volt az általa 

előállított szeszt az időközönként megállapított beváltási árért a szeszegyedárusági igazgatóság 

rendelkezésére bocsátani. Az igazgatóság a rendelkezésre bocsátott szeszmennyiséget 

egyedárusági eladási áron, vagy pedig kedvezményes egyedárusági eladási áron bocsátotta 

szabadforgalomba. A beváltási és az eladási ár közti különbözet volt az un. egyedárusági 

különbözet. 122  Fokozatosan megjelennek a mai jövedéki szabályozás újabb elemei is: az 

adómentes felhasználás és az adóraktári tevékenység és a denaturálási eljárás előzményei. 

 

5.1 Szabadraktárak (adóraktárak) 

„A szabadraktárak célja és általános feltételei azonosak a fogyasztási szabadraktáréval. 

Szeszszabadraktár létesítésére csak olyan vállalkozó kaphat engedélyt, aki évenkint legalább 

kétezer hektoliter szeszt forgalmaz. Természetes követelmény az, hogy a tárolt szeszárukból a 

meg nem adózottakat (adóval terhelteket) a szabadforgalomba bocsátottaktól elkülönítetten kell 

kezelni.” 123  A korabeli szeszüzem (alkoholtermék-adóraktár) típusok az alábbiak voltak: 

                                                           
120 Sólyom Lajos – Pálinkafőzés Kézikönyv kisüzemek számára (Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1986) 18.. o. 
121 Takács 1946, 168. o. 
122 Takács 1946,168. o. 
123 Takács 1946, 166.o. 
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egyedárusági szeszfőzde; mezőgazdasági szeszfőzde; ipari szeszfőzde; bor- és gyümölcs 

szeszfőzde.124 A fentebbiekből következően az előállító üzem jogosult volt a szabadforgalomba 

bocsátás időpontjáig az általa előállított, tárolt alkoholterméket adómentesen tárolni, 

hasonlóképp, mint a mai szabályozásban az adóraktár engedélyese. 

 

5.2 Kedvezményes egyedáruságra jogosultak (adómentes felhasználók) 

A mai adómentes felhasználó megfelelője ebben az időszakban az un: „Kedvezményes 

egyedárusági áron szerzett szesz felhasználója” volt. Az egyedárusági árból a pénzügyminiszter 

7,5% engedményt engedélyezhetett az alábbi célokra: bor és must szesztartalmának emelésére, 

ecetgyártási célra, égetési, tisztítási, ipari, illetve tudományos célokra, továbbá pipere- és 

kozmetikai célokra, valamint gyógyászati készítmények (tinktúrák, fertőtlenítő szerek…stb.) 

készítése céljából. 125  Ezek a kedvezményes adózású felhasználási célok gyakorlatilag 

megfelelnek napjaink jövedéki szabályozásában az adómentes felhasználás szabályainak. 

„Kedvezményes egyedárusági eladási áron szesz csak a pénzügyminiszter engedélyével 

szerezhető be. Az ilyen módon előállított szeszt előállító, finomító, víztelenítő vállalat, illetőleg 

szeszszabadraktár üzemi helyiségéből való elszállítás előtt meghatározott módon emberi 

élvezetre alkalmatlanná kell tenni (denaturálni). A kedvezményes egyedárusági eladási áron 

beszerzett szeszt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amely célra azt kiutalták.”126 Ebben 

az időszakban a legtipikusabb adómentes/kedvezményes adózású alkohol-felhasználási mód az 

ecetgyártás volt: „Szesznek ecetgyártás céljára kedvezményes egyedárusági beszerzésére és 

felhasználására vonatkozó pénzügyminiszteri engedélyek határozatlan időre szólnak és 

bármikor visszavonhatóak, illetőleg módosíthatóak. Az ecetgyártás céljára termelési 

időszakonkint kiutalt szesz mennyiségét a pénzügyminiszter állapítja meg az ecetgyári 

érdekeltség meghallgatása után.” 127 

 

A korszakra jellemző jövedéki szabályozás célját, lényegi elemeit, a jogalkotó szándékát - 

melyben a társadalmi-gazdasági összefüggések is kirajzolódnak – az alábbi idézetben található 

szövegrész szemlélteti a legjobban: „ A bor, ser, ’s szeszes italok viszonylagos 

nélkölözhetőségök ’s mégis nagy mérvbeni használatuknál fogva igen alkalmas accisa 128-

                                                           
124 A különböző szeszfőzde típusok részletes leírását lásd bővebben in: Takács 1946, 170-171. o. 
125  Takács György: Közadózásunk (jelen esetben pénzügyi jogi ismeretek, magyarázatok). Magyar 
Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezetének Kiadása, Budapest 1946, 168. o. 
126 Takács 1946,173.o. 
127 Takács 1946, 174.o. 
128 accisa = jövedék, állami jövedelem, angolul: excise 
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adótárgyat képeznek, mely még azon előnnyel is jár, hogy igen jól simul különböző minőségi-

fokai szerint a különböző osztályok vagyoni ereje és adózási képességéhez, ’s hogy az ez 

italszerekre vetett adók erkölcsi tekintetben is jóhatásuak lehetnek, a mennyiben az embereket 

túlságos használásától a szeszes italoknak elvonják. Ez áll az italszerekre vetett adók 

tekintetében általában.”129 

 

6. Az alkoholtermékek jövedéki szabályozása a szocializmusban 

 

A II. világháborút 

követően a károkat rövid 

időn belül helyreállítják és 

újult erővel megkezdődik 

a termelés, azonban a 

szocializmus idején a 

főzdék sem kerülhették el 

sorsukat. 1949-ben 

megkezdődik a szesz- 

főzdék államosítása. 

Kezdetben 60 nagy főzde 

államosításával létrejön a Gyümölcsszeszipari NV. Később a kisebb szeszfőzdék államosítása 

is megtörténik. A szeszfőzdék részére termelési keretet állítottak fel, korlátozták a bor- és 

gyümölcstermelők által kifőzethető mennyiséget. 130  A szocializmus időszakában a 

pálinkafőzést a 66/1951. (III.10.) M.T. rendelet szabályozta. A szabályozás meghatározta a 

termelési időszakonként előállítható pálinka mennyiséget, megállapította a gyümölcstermelők 

részére főzhető mennyiséget. A következő jelentős változást az 53/1952. (VI.26.) M.T. rendelet 

jelentette, amely bevezette a „feles főzés” intézményét. Ebben az esetben a főzető személy a 

kifőzött pálinka felét, a szeszforgalmi adó megfizetése nélkül megkapta, a másik felét köteles 

volt a meghatározott állami vállalat részére felajánlani, amely a főzető által megkapott rész után 

megfizette a szeszjövedéki adót. Ezzel gyakorlatilag megváltotta a forgalmi adó megfizetését. 

A főzetőnek kizárólag bérfőzési díjat kellett fizetnie, illetve a teljes főzéshez biztosítania kellett 

a tüzelőanyagot vagy annak értékét. A következő nagy változásra 1965-ben került sor amikor 

bevezették a részes főzést. Itt már a pálinka 60%-t kellett felajánlani az államnak, és a maradék 

                                                           
129 Kautz Gyula: Nemzetgazdaság és Pénzügytan. Kiadja: Heckenast Gusztáv Pest, 1863. 640.o. 
130 Sólyom 1986, 19. o. 
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40% után ún. díjpótlékot is kellett fizetni. 1970-ben a 20/1970. (VIII. 15) MÉM rendelet 

megszünteti a feles főzés intézményét. Ettől kezdve csak kereskedelmi főzésre és adó 

megfizetésével történő bérfőzetésre volt lehetőség. 1982-től a bevezetett jogszabályi 

változásokra figyelemmel bizonyos feltétel fennállása esetén engedélyezte magánszemélyek 

részére szeszfőzde üzemeltetését (25/1982. (XII. 10.) MÉM rendelettel módosított 13/1973. 

(VIII.25) MÉM rendelet (2.§.).  

 

Ebben az időben kettő, majd 1968-tól háromféle módon lehetett pálinkát előállítani. Először 

kereskedelmi és bérfőzés keretében adófizetési kötelezettséggel, majd a fenti időponttól 

lehetőség volt az ún. feles főzésre. Ez azt jelentette, hogy a kifőzött pálinka felét „be kellett 

szolgáltatni” és a főzés után - a bérfőzéshez képest jelentősen kevesebb – adót kellett fizetni. A 

szabályozást 1970-ben megszüntetik és a bérfőzés után fizetendő adót csökkentik.131 A pálinka 

helyét sajnálatosan átveszik a hideg úton, aromából készített szeszesitalok, amelyeket azonban 

pálinkaként értékesítenek. Az állam 1982-ben megszünteti a szeszmonopóliumát (25/1982. 

(XII. 10.) MÉM számú rendelet a korábbi szabályozás módosításáról). Ekkortól kezdve a 

jogszabályi rendelkezések betartása mellett magánszemély is végezhetett szeszfőzdei 

tevékenységet. Fontos, hogy a tevékenység végzését megfelelő szakértelemhez kötötték. A 

rendszerváltáskor a 880 működő főzde közül összesen 202 db. főzde volt magánszemély 

birtokában.132 

 

7. A szabályozás alakulása a rendszerváltástól napjainkig 

 

A rendszerváltást követően – az új gazdasági környezetre tekintettel – szükségessé vált a 

jövedéki szabályozás újraindítása. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtt hazánk 

fokozatosan beépítette az alkoholtermékekre vonatkozó uniós irányelveket is. A legfontosabb 

ide vonatkozó irányelvek az alábbiak: a Tanács 92/83/EGK Irányelve A szesz és szeszes italok 

jövedéki adószerkezetének harmonizálásáról; a Tanács 92/84/EGK Irányelve A szesz és szeszes 

italok jövedéki adókulcsainak egységesítéséről. Mindemellett kiemelendő a Bizottság 

3199/93/EGK Rendelete az alkohol jövedéki adó alól mentesség céljára történő teljes 

denaturálásra vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről. Említést érdemel továbbá a 

110/2008 EK rendelet, amely – többek között – az egyes szeszesital kategóriákat tartalmazza. 

A rendszerváltástól az Európai Unióhoz történő csatlakozásig terjedő időintervallum két 

                                                           
131 Sólyom 1986: 20-25. o. 
132 Sólyom 1986: 26-28. o. 
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legfontosabb hazai jövedéki jogszabálya a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a 

bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény, majd az azt követő, a jövedéki adóról és 

a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény volt. 

Az 1993. évi LVIII. törvény, amely 1993. július 01-én lépett hatályba, szabályozta az állam 

részére rendkívül nagy bevételi forrást jelentő jövedéki termékek, így az alkoholtermékek 

előállításának és kereskedelmének legfontosabb szabályait. Az állam bevételeinek biztosításán 

túl az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és a feketekereskedelem megszüntetése volt a 

törvény célja. Az adóztatási feladatokat ekkor még az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, az 

ellenőrzési feladatokat pedig a Vám- és Pénzügyőrség látta el. Az 1997. évi CIII. törvény célja 

a hatékonyabb adó 

beszedés, valamint az 

Európai Unióval történő 

jogharmonizáció 

elősegítése volt. Ennek 

folyományaként a jövedéki 

termékek állami elvonása 

1998 évtől jövedéki 

adóként történt és 

fogyasztási adótételük 

megszűnt. Fontos változás 

volt továbbá a Vám- és 

Pénzügyőrséghez került az 

összes funkció ellátása.133 Az egyes jövedéki termékek között a hétköznapi értelemben vett 

„alkoholtermékek” jövedéki szempontból – követve az európai uniós szabályozást – az alábbi 

kategóriákba kerültek besorolásra: alkoholtermékek (leegyszerűsítve: desztillátumok), sör, bor, 

pezsgő, köztes alkoholtermékek. A jövedéki szabályozás a fent felsorolt – jövedéki 

szempontból - különböző alkohol típusok előállításának, tárolásának, szállításának, 

kereskedelmének, adómentes célú felhasználásának részletes szabályait tartalmazták, illetve 

meghatározásra kerültek az alkoholtermékekre kerülő adóügyi jelzésekre (zárjegyekre) 

                                                           
133 http://www.jovedekiado.hu/contents/view/jovedeki-ado. Letöltés ideje: 2013. február 12. 

http://www.jovedekiado.hu/contents/view/jovedeki-ado
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vonatkozó legfontosabb rendelkezések. 

Mindemellett bizonyos nemzeti sajátosságokat 

is tartalmazott a jövedéki szabályozás (pl: 

bérfőzés jogintézménye). 

 

A következő jelentős változást az ország 

jövedéki szabályozásában az Európai Unióhoz 

történő csatlakozás jelentette. 2004. május 1-től 

több alkalommal és jelentős mértékben 

változtak a jövedéki szabályok, ezen belül 

természetesen a bérfőzés és a kereskedelmi főzés szabályai is jelentős átalakuláson estek át. 

Ekkor lépett hatályba a jelenleg is hatályos jövedéki törvény, a 2003. évi CXXVII. törvény a 

jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól (Továbbiakban: 

Jöt.), melynek végrehajtási rendelete a a Jöt. 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról a 

8/2004. (III. 10.) PM rendelet. A következő 

nagy változás a Jöt. 2010 évi módosítása volt. 

Ekkor a 2010. évi XC. törvény 2010. 

szeptember 27-i hatállyal módosította a 

jogszabályt, bevezetve a párlat fogalmát és a 

magánfőzés jogintézményét 134 . 2017-től új 

jövedéki törvény, az 2016. LXVIII. törvény lép 

hatályba, amely – szinkronban az európai uniós 

irányelvekkel – az eddigi alkohol tartalmú 

jövedéki termékeket – részben átnevezve a 

korábbi termék típusokat – az alábbi 

kategóriákba sorolja: sör, csendes bor 

(korábban: bor), habzó bor (korábban pezsgő), 

egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes 

alkoholtermék, alkoholtermék. 

                                                           
134 A szabályozás egyes elemei uniós irányelveket sértettek, így a hazánk ellen indított kötelezettségszegési eljárás 
eredményeként az Európai Unió Bírósága a C-115/13.sz.ügyben hozott ítéletében elmarasztalta hazánkat, melynek 
eredményeként a hazai jövedéki szabályozás alkoholtermékekre vonatkozó, a hazai termékeket részben preferáló 
(adómentessé tevő) egyes adóztatási szabályait módosítani kellett. 
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Összegzés 

 

Az alkoholtermékek jövedéki szabályozása a középkortól napjainkig jelentős fejlődésen ment 

keresztül. A XIX. században már egy fejlett, a mai szabályozás alapjait, jogintézményeit 

magában foglaló, részletgazdag jogi szabályozást találunk. A két világháborút követő 

évtizedekben a szocialista tervutasításos rendszer miatt ideiglenesen eltűnik az 

alkoholtermékek jövedéki szabályozása, helyébe a fogyasztási adó lép. A rendszerváltást 

követő jogi szabályozás egészen hazánk 2004. május 1-i uniós csatlakozásáig fokozatosan 

átveszi és beépíti szabályozás anyagába az Európai Unió jövedéki irányelveit, jogintézményeit, 

adóztatási szabályanyagát. Ettől az időponttól kezdve a hazai jövedéki szabályozás a hatályos 

uniós irányelvek keretei között – folyamatosan - formálódik. 
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Suba László: A pénzügyőrségi sajtó utóbbi hét évtizede 

 

Absztrakt  

 

A szervezeti kommunikáció az adott szervezet működésének fontos része. Jelen publikáció az 

önálló magyar pénzügyőrség és vámszolgálat belső sajtójának történetét mutatja be, felvillantva 

a mintegy 140 esztendő második felének legfontosabb eseményeit. Képet kaphatunk azon 

erőfeszítésekről, amelyeket a belső testületi sajtóért tettek a mai pénzügyőrök elődei. A szerző 

e történeti visszatekintéssel egyrészt dokumentálni kívánja a pénzügyőrségi sajtó utóbbi hét 

évtizedének fontosabb mérföldköveit, másrészt célja annak bizonyítása is, hogy szükség van 

olyan belső orgánumra, amely erősíti a szervezet kohézióját, valamint a szervezeti kultúra egyik 

színtereként funkcionál. 

 

Abstract 

 

The communication in an organisation is 

important part of the functioning of this 

organisation. This article demonstrates history of 

the internal press of Hungarian finance guard and 

customs service, presenting the most important 

events of the second part of the 140-years period. 

Readers could be able to imagine efforts done for 

establishing and upkeeping of the internal press 

by forebears of customs officers today. In one 

hand, the author would like to document more 

important mainstones of the last seven decades 

history of the finance guard press, in the second 

hand his other aim to certify that an internal 

organ which fortifying cohesion of the 

organisation in addition functioning like stage of 

the organisational culture is needed.  
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1. Bevezetés 

 

Az 1867. március 10-én létrehozott önálló Magyar Királyi Pénzügyőrség létszáma mindvégig 

néhány ezer főre volt tehető. 135  Ekkora létszámot időben tájékoztatni a legfontosabb 

jogszabály-változásokról, gondoskodni továbbképzésükről, eljuttatni hozzájuk a 

pénzügyőri társasági élet híreit: nagy szervezettséget, sok munkát igénylő feladat, aminek 

ellátására már érdemes volt létrehozni a szervezeten belüli pénzügyőr sajtót. Hét esztendővel a 

magyar pénzügyőrség létrejötte után, 1874. február 1-jén Pécsett megjelent az első testületi 

szaklap A pénzügyőr címmel. E lapot számos más kiadvány követte, olyan időszak is volt, 

amikor több pénzügyőrségi lap jelent meg párhuzamosan. Az egymást követő – olykor egymás 

mellett működő – orgánumok állandó témái 

voltak: az ismeretterjesztés, a szépirodalom, a 

pénzügyőrök szociális, anyagi helyzete. A 

XX. század első felében nagyobb hangsúlyt 

kapott a hazafiság eszméje, továbbá több 

alkalommal reagált az újság a (külső) laptársai 

hasábjain megjelent, a pénzügyőrségről szóló 

negatív megnyilvánulásokra. 136  Jelen 

tanulmány célja a pénzügyőrségi belső sajtó II. 

világháború utáni fejlődésének bemutatása, 

továbbá annak bizonyítása is, hogy szükség van 

olyan belső orgánumra, amely erősíti a szervezet 

(illetve napjainkban a szakma) kohézióját, 

valamint a szervezeti kultúra egyik színtereként 

funkcionál. 

 

2. Hangnemváltás - a pénzügyőrségi sajtó a II. világháború utáni években 

 

A háború után magára találó országban emberfeletti erőfeszítések árán gyorsan helyreállt úgy-

ahogy a mindennapi élet. Így volt ez a pénzügyőrségnél is: már 1945. május 12-én megjelent a 

                                                           
135  1869-ben például 3498 fő, 1922-ben 4500 fő. Köpf László: Pénzügyőrség és a vámhivatal a Magyar 
Királyságban (1867-1945). In: A magyar polgári rendvédelem a XIX-XX. században. Szerk.: Boda József. Bp., 
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány, 2004., 115-137. o. 
136  Az 1874—1945 közötti időszakról lásd részletesen: Suba László: A pénzügyőrségi sajtó kezdetei. In: 
Hadtudományi Szemle, 2014/1., 113-120. o. 
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pénzügyminiszteri rendelet a 

pénzügyőrség személyi és szervezeti 

átalakításáról. A nyár pedig 

elegendőnek bizonyult arra, hogy 

megszervezzék az új sajtóorgánumot. A 

Pénzügyőrségi Közlöny szeptember 1-

jén jelent meg először. A 

Pénzügyminisztérium Pénzügyőrségi 

Osztálya szerkesztette.137  

 

Úgy tűnik, az átszervezés már akkor 

sem ment könnyen. Az 1946. április 1-

jei szám címlapján főszerkesztői írás 

hirdeti már címében is: Nem vagyunk 

testületünk szétdarabolói. Ez a címlap 

több okból is sokat mond. Egyrészt a lap 

látványosan szakít elődjei 

hagyományaival, hiszen új, első 

évfolyammal kezdi működését (az 

1946-os lapszám tehát már a II. 

évfolyam darabja). A másik érdekesség: 

a Pénzügyőrségi Közlöny (is) próbálja csillapítani a kedélyeket és itt még nyoma sincs a 

későbbi ideológiának. Íme: „Mi nem akarunk és nem tudunk pénzügyőr és pénzügyőr között 

éles megkülönböztetést tenni s minden vágyunk az, hogy kenyere, munkakedve minden 

pénzügyőrnek legyen, s a feltámadt Jézus látja szívünket és lelkünket, hogy mi csak egyért 

imádkozunk és dolgozunk: feltámadásért a régi elnyomatásunkból és elhagyatottságunkból.”138 

 

Az akkori tematikát jól illusztrálja az említett lapszám tartalma. Cser Kálmán nevével sokat 

lehet találkozni ezekben az években: a száraz szolgálati tudnivalók, módszertani leírások erdejét 

ő színesíti (olykor filozófiai mélységekbe hatoló) publicisztikai írásaival, prózájával, s főként 

                                                           
137 Pénzügyőrségi Közlöny, II. évf., 4. szám; 1946. április 1., 1. o. – A korabeli lapszámok eredeti példányainak 
rendelkezésre bocsátásáért köszönet illeti az Országos Széchényi Könyvtár, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által működtetett Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum 
munkatársait. 
138 Uo. 
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verseivel. E számban éppen az alaposság fontosságát hangsúlyozza meglehetős alapossággal 

majdnem két oldalon keresztül. Tanítását e szavakkal zárja: „Az alaposságnak e fenti szabályait 

mindenkinek be kell tartania, ezek szerint kell munkáját elvégezni. Ha nem így cselekszik, 

akkor munkája felületes lesz, ami egyet jelent a rossz munkával, a haszontalan időtöltéssel és 

az értéktelen névvel.”139  

 

Kovács Imre felügyelő a tilos pálinkafőzések felderítése tárgyában ad módszertani segítséget 

több mint egy oldalon. A következő rovat a márciusi személyi változásokat (áthelyezéseket, 

megbízásokat stb.) közli. Szendrei György főfelügyelő Dohányjövedéki kihágások minősítése 

című cikksorozatának befejező részében példákkal is segíti a címbeli feladatot végző 

pénzügyőrök munkáját. (Egyébként pedig bizonyítván, hogy 1945 előtt is volt szaksajtó, 

visszautal a Pénzügyőrségi Szaklap egyik 1943-as cikkére.) Következik még ezek után három 

rövid útmutatás szeszegyedárusági 

ügyekkel kapcsolatban, egy szakmai 

kérdésre válaszadás, felhívás, hírek, s 

végül a temetkezési egyesület hírei.  

Ezek voltak tehát a háborút követő 

néhány esztendő témái. A 

Pénzügyőrségi Közlöny története 1949 

októberében véget ért. 

 

3. A Rákosi-korszak és a megtorlás 

évei: mindent átható politika 

 

1949. november 1-jétől a 

pénzügyőrségi kiadvány új neve: 

Pénzügyőrök Lapja. A fordulat évét 

követő időszak, a személyi kultusz 

évei rányomták bélyegüket a 

szaksajtóra is. Ha kezünkbe vesszük a 

korábbi néhány év lapszámait, talán 

leginkább az tűnik szemünkbe, hogy a 

                                                           
139 Pénzügyőrségi Közlöny, II. évf., 4. szám; 1946. április 1., 2-3. o. 
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háború előtti hazafias, pátosszal teli hangvételt tárgyilagos, puritán, hétköznapian szakmai 

fogalmazásmód váltja fel. Majd jön a Rákosi-korszak: ettől kezdve minden oldalt, minden sort 

áthat a politika. A néhány hónappal azelőtti szakmaiságot, a tárgyilagos hangvételt felváltják a 

kötelező retorikai fordulatok: Sztálin elvtárs nyilatkozata új erőt ad…, Így dolgozik a nép 

ellensége!, Fordítsunk gondot fiatal kádereink nevelésére! csak néhány jellemző cím a 

Pénzügyőrök Lapjának egy korabeli számából. A korszakban kötelező képi sablonokat jól 

illusztrálja egy címlap: az 1951. évi decemberi szám elején Sztálin elvtárs, előtte nyitott könyv, 

az asztalon egy pohár víz, és természetesen telefon. 

A kádári megtorlás, majd a konszolidáció idején a testületi újság neve változatlan maradt. 

Tartalmát tekintve betöltötte jól körvonalazható szerepét: tudósított a szakmai eseményekről, a 

mindennapi munkával kapcsolatban felmerült problémákról; beszámolt az ebben az időszakban 

nem is ritka nemzetközi szakmai eseményekről, sokoldalú nemzetközi egyezmények 

megkötéséről; ismertette a személyi híreket; örömmel újságolta a sportélet eredményeit. 

Emellett még mindig minden cikkben ott a politika.  

 

4. Modernizációs törekvések 

 

Igen hasznos rovat indult útjára 1972-ben: a 

nyelvművelő rovat. Szalkai Pál írta az ez évben 

megjelent első három cikket: Nyelvi egyveleg,140 

Nyelvi műveltség, 141  illetve Különírás – 

egybeírás142 címmel.  

 

Időközben a sajtónyilvánosság már nem csak a 

lapokat és a rádiót jelentette: ebben az 

időszakban hódított teret a televízió. 1972-ben 

írja a Pénzügyőrök Lapja: „A testület első 

kiállítását minden külső segítség igénybevétele 

nélkül a testület tagjai és nyugdíjasai hozták létre. 

A megnyitót sajtófogadás követte, melyen részt 

vettek napilapjaink, hetilapjaink munkatársai, a 

                                                           
140 Pénzügyőrök Lapja, XXIV. évf., 8-9. szám, 10. o. 
141 Pénzügyőrök Lapja, XXIV. évf., 10. szám, 7. o. 
142 Pénzügyőrök Lapja, XXIV. évf., 12. szám, 7. o. 
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rádió Esti Krónikájának riportere és a TV stábja is. A fogadás eredményeként sajtóorgánumaink 

foglalkoztak kiállításunkkal és a TV Híradó április 26-i első kiadása mintegy két perces 

híradásban emlékezett meg az eseményről.”143 

 

1981-ben a Vám- és Pénzügyőrség vezetése sajtótájékoztatót szervezett a testület munkájáról. 

A tájékoztatóra meghívták a központi napilapok, az MTI, a rádió, a televízió és a közgazdasági 

újságok illetékeseit is. Miért volt szükség a tájékoztatóra? Az ok a korábbi évtizedekből már jól 

ismert: a sajtó egyoldalú képet fest a pénzügyőrségről. A sajtótájékoztatót (melyről a szaklap is 

tudósított akkoriban) a már többször idézett emlékkönyv így kommentálja: „Némi túlzással 

ugyan, de mondhatjuk, hogy sorskérdés volt ez a pasaréti tájékoztató. A dinamikusan nőtt 

utasforgalom kitermelte salakját, a szándékos és gondatlan cselekmények sorát. Az elkövetők, 

vagy csak elkövetők pedig valós vagy vélt sérelmük orvoslására minden lehetséges fórumot 

megkerestek. A legnagyobb nyilvánosságot természetesen a sajtó biztosította. A tájékoztató 

tisztázó, felvilágosító, preventív és egyben kapcsolatteremtő célokat is szolgált. A sajtó 

egyetértésével. Hogy ez így volt, bizonyítja, hogy az aznapi esti tv-híradó is sugárzott 

felvételeket az eszmecseréről.”144 

 

Ha 1945 után a kulcsszó: a tárgyilagosság, akkor ebben az időszakban, és azóta is mindmáig: 

az interjú és a riport. Itt azonban célszerű tisztázni a két műfaj közötti különbséget, illetve azt 

is, hogy melyik milyen sajátosságokkal rendelkezik. Az interjú szó az angol interwiev 

(megbeszélés, tárgyalás, beszélgetés) magyarosan írt változata, míg a riport ugyancsak angol 

szó magyarosan írva (report: jelentés, beszámoló, jegyzőkönyv, tudósítás). A két médiaműfaj 

sokszor egybemosódik – beszélhetünk interjúszerű riportról, illetve riportszerű interjúról –, ám 

a lényeges különbség a kettő között az, hogy a riport cselekményszerű, az interjú pedig 

„faggató”, kérdező műfaj.145 Az interjú és a riport tehát ekkor honosodik meg a szakújságban, 

korábban nem lehetett találkozni velük. Igaz, az egyenruhások többsége nehezen nyílik meg, 

mint a Pénzügyőrök Lapja 1987. májusi számának Felderítők, felderítések nyomában című 

cikksorozatának interjúalanya is. Untener Erika így kezdi írását: „Nem tudok én annyit 

beszélni, hogy két oldalnyit kitegyen a lapban szabadkozik Adányi József őrmester, amikor 

felvázolom körülbelüli elképzelésemet a beszélgetésünk formába öntéséről. Nem intem le, 

                                                           
143 Kovácsics Iván et al. (szerk.): Emlékkönyv a Vám- és Pénzügyőrség történetéről 1867—2000. Budapest, VIVA 
Média Holding, 2000, 101. o.  
144 I. m. 102-103. o. 
145 Balázs Géza: Médiaműfajok. Összefoglaló az újságok, a rádió és a televízió műfajairól. Magyar Rádió Rt. 
Oktatási Osztály, Budapest, 1999, 19-25. o. 
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hogy bízza azt csak rám, de nem is riaszt vissza a kijelentése, hiszen most már bevallhatom 

előzetes információim megnyugtattak efelől. Inkább ajtóstul stílszerűen úgy is mondhatnám: 

kamionostul rontok a házba, amikor eddigi legnagyobb felderítéséről, egy kamionsofőr 

üzelmeinek megakadályozásáról ejtek el egy-két vezérszót…”146 

 

A modor az ember ajánlólevele! – szögezi le Gy. G. (GYENIS Géza) 1987-es cikkében. Azt 

fejtegeti, hogy miként viselkedjen a pénzügyőr az eljárása során – túl a szabályzatokban 

leírtakon.147 

A II. világháború után – pontosabban 1949-től – a pénzügyőrség belső sajtóorgánuma 

természetesen a vezetés (és a politikai rendszer) hivatalos álláspontját tükrözi, egyéni 

véleményeknek nincs helye. A kádári konszolidáció éveitől azonban – bár a lap szerkesztését 

továbbra is az Országos Parancsnokságon végzik – előtérbe kerül a pénzügyőrök 

mindennapjainak, munkájának bemutatása.  

 

5. A rendszerváltozástól napjainkig 

 

A rendszerváltozás változást jelentett a szakmai sajtóban is. A Pénzügyőrök Lapja az „átkos” 

újságja volt, ezért új orgánum, új cím kellett. Megjelent tehát a napjainkban is minden hónapban 

kézbe vehető Pénzügyőr. A címlap tanúsága szerint az orgánum a vám- és pénzügyőrség lapja. 

„Alapítva 1874” adta tudtul a színes borítóba „csomagolt” fekete-fehér-zöld, később teljes 

terjedelmében színes újság.  

 

Felvállalta tehát az összes előd hagyatékát, feladata ma is ugyanaz, mint az elmúlt mintegy 

száznegyven évben bármikor. Beszámol a testület eseményeiről, interjúkat közöl vezetőkkel és 

beosztottakkal, riportokban hozza közel olvasóihoz a mindennapok küzdelmeit és sikereit, 

magyarázza a jogszabályokat, módszertani útmutatásokat közöl és megörökíti a pénzügyőr 

társasági élet örömteli pillanatait, a pénzügyőr sportolók eredményeit. A lap ma a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal valamennyi tagjához, témáit tekintve azonban főként továbbra is a 

pénzügyőrökhöz szól.  

                                                           
146 Pénzügyőrök Lapja, XXXIX. évf., 5. szám; 1987. május, 12-13. o. 
147 Pénzügyőrök Lapja, XXXIX. évf., 6. szám; 1987. június, 4. o. 
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A Pénzügyőrön ma is látható, hogy a 

szerkesztését „hivatalos” szerkesztőbizottság 

végzi. Kötelező protokoll-tudósítás, ünnepi 

köszöntő, szakmai, illetve humánpolitikai jellegű 

kérdések, PR-eseményekről szóló tudósítások 

követik egymást. Igaz, szinte mindegyik 

lapszámban találhatunk „emberközelibb” 

műfajokat is (interjút, illetve riportot).  

 

6. Összegzés 

 

Az önálló magyar pénzügyőrség – amely 143 

évig működött saját szervezeti keretek között148 

– szinte az első évektől rendelkezett belső 

sajtóval. Az egymást követő – olykor egymás mellett működő – orgánumok tematikáját 

vizsgálva látható, hogy évtizedeken át állandó témák voltak: az ismeretterjesztés, a 

szépirodalom, a pénzügyőrök szociális, anyagi helyzete. Ez a tematika a vizsgált időszakban – 

a hangnem váltással együtt – átmenetileg szűkült ugyan, azonban újdonságként jelent meg az 

egyenruhában rejtező emberre kíváncsi interjú, s a napi munkát, gondokat, örömöket bemutató 

riport. Az újság kezdetektől meglévő szerepe az oktatásban, a szakmai ismeretek terjesztésében 

mind a mai napig jelentős.  

 

Betöltötte-e, betölti-e szerepét a több mint 140 éves lap? Az említett tematika kétségkívül 

elősegíti a szervezet (ma inkább úgy fogalmazhatnánk: a szakma) kohézióját, hiszen olyan 

problémák felvetésének lehettünk tanúi a vizsgált hasábokon, amelyek a mindenkori 

pénzügyőri apparátust élénken foglalkoztatták. S a legutóbbi számokat vizsgálva is 

megállapítható: a Pénzügyőr nem csupán a hivatalnokhoz, hanem az emberhez is szól. Hiszen 

egy néhány ezer fős szakma képviselői hónapról hónapra úgy érezhetik, amikor kézbe veszik a 

legfrissebb Pénzügyőrt, hogy létezik egy olyan orgánum, amely csak róluk szól. (Adott esetben 

a szó szoros értelmében is.) Az ő gondjaik, az ő kérdéseikre adott válaszok köszönnek vissza a 

lap hasábjairól, az ő ismerős kollégáik nyílnak meg a lap újságíróinak.  

                                                           
148 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) és a Vám- és Pénzügyőrség jogutódjaként a 2010. évi CXXII. 
törvény 2011. január 1-jével létrehozta a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV). 
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Mindezen túlmenően érdemes lenne feleleveníteni néhány jó hagyományt. Ma sem lenne 

haszontalan a nyelvművelő rovat, erősítve a Sajtó- és Kommunikációs Főosztály szándékait és 

erőfeszítéseit, 149 vagy az általános viselkedési szabályokról szóló cikksorozat (néhány éve 

mindkettőre volt kísérlet, igaz, hamar véget ért). Ugyancsak érdemes lenne újra megjeleníteni 

a lapban a szépirodalmat. Úgy vélem, igény lenne rá, vállalkozó kedvű szerző talán már 

kevésbé. Összegezve: erősödnie kellene a lap emberhez, és nem a hivatalnokhoz szóló 

hangjának.  
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Főosztályának vezetője egy friss interjúban beszélt, a helyesírás és a nyelvhelyesség alapkövetelmény, s e téren 
rengeteg tennivaló akad. – Lásd: A[szalós], 2016 
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Szabó Andrea: Világméretű hálózat a vámszakmai 

felsőoktatás területén 

 

Absztrakt 

 

A tanulmány célja, egy olyan világméretű hálózat bemutatása, amely Magyarországon talán 

kevésbé ismert. A hálózat tagsági listáján a világ minden részéről találunk képviselőket a 

vámszakma, civil szakmai intézmények és nem utolsó sorban a vámfelsőfokú képzés 

intézményei személyében. Magyarországról jelenleg egy társult taggal 150  találkozhatunk a 

Vámegyetemek Nemzetközi Hálózatának (International Network of Customs University 

továbbiakban: INCU) honlapján megtalálható listán. A szerző további célja, hogy bemutassa az 

INCU által – 2014-ben Bakuban – szervezett világméretű konferencia záródokumentumának 

tartalmát, a konferencia eredményeit.  

 

Abstract 

 

The study aims at presenting a worldwide network that is perhaps less well known in Hungary. 

The network's membership list can be found all over the world Customs representatives of non-

governmental professional institutions and last but not least, in person of institutions of customs 

higher education. Hungary is currently an associate member of the encounter International 

Network of Customs University (hereinafter: INCU) can be found on the website list. The 

author also aims to showcase - by INCU 2014 in Baku - the contents organized a worldwide 

conference's final document, the results of the conference. 

 

Bevezetés 

Az INCU-t 2005-ben hozták létre. 17 oktatási intézmény vezetésével – a vámszakmai képzés 

területéről – és a Vámigazgatások Világszervezetének (World Customs Organisation, 

továbbiakban: WCO) támogatásával jött létre.151 

 

                                                           
150 Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös http://incu.org/cgi-bin/allegro.pl?affiliates letöltve: 2016.04.11. 
151 Dyakov, Vladimir: International Network of Customs Universities (INCU) in Pacific Rim: Characteristics of 
Training and Prospects for Enhancing Network Cooperation. Science-SD.com. International Journal of Applied 
and Fundamental Research, Publishing house "Academy of Natural History" 2013. N 2,  http://www.science-
sd.com/pdf/2013/2/24215.pdf letöltve: 2016.04.15. 

http://incu.org/cgi-bin/allegro.pl?affiliates
http://www.science-sd.com/pdf/2013/2/24215.pdf
http://www.science-sd.com/pdf/2013/2/24215.pdf
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Az INCU alapításának céljai: 

• a vámszakma tudományos rangjának előmozdítása 

• a vámügyekben folyó kutatások támogatása 

• előmozdítani a vámszakma nagyobb társadalmi támogatottságát 

• az INCU tagok együttes érdeklődésének előmozdítása 

• a VVSZ és más szervezetek számára egyedülálló kapcsolatot biztosít olyan 

egyetemekkel és kutatási intézetekkel, amelyek a vámmal kapcsolatos kutatás, oktatás, 

képzés területén aktív tevékenységet folytatnak 

• tudományos konferenciák szervezése 

• a kormányzatok és a magánszektor számára általános forrás biztosítása, továbbá 

egyfajta oktatási forrás biztosítása azon diákok részére, akik a tanulmányaikat a vám, a 

nemzetközi kereskedelem és logisztika területén akarják folytatni152 

 

Az INCU a vámhatóságok szempontjából fontos tudásbázis fokozatos létrehozását biztosítja, 

egyben egy lehetővé teszi a szabad eszmecserét a különböző szereplők között és a legjobb 

gyakorlat megismerését, amely nem csak az egyes országokban folyó reformfolyamatok 

támogatására alkalmas, de azt is szolgálja, hogy szorosabbá váljon a kapcsolat a kormány, a 

tudományos élet és a magánszféra között. 

 

Mindezek mellett a vámhatóságok és a nemzetközi kereskedelem átláthatóságát célozza elérni 

a szervezet, azzal, hogy a tagok által megismerhetővé válik a legjobb gyakorlat, a 

vámjogszabályok alkalmazhatósága, valamint a nemzetközi kereskedelem rendszere. 

 

Az INCU szorosan együttműködik a WCO, ezen belül az Intézményfejlesztési Igazgatósággal. 

Az INCU és a WCO közötti együttműködés egyik fő területe a PICARD 153  program. A 

PICARD együttműködésben az INCU-val kidolgozta a közös alapelvek és gyakorlatok 

tárházát, hogy szolgálja a közös szakmai normákat a vámhatóságok szakmaiságának céljából. 

Ezeket a szakmai normákat a WCO 2009-ben átvette. Ma ezeket a sztenderdeket alkalmazhatja 

és alkalmazza a tudományos élet azért, hogy fejlessze a képzési programokat, amelyek szakmai 

minősítést nyújtanak a vámszakma alap- és mesterképzése terén.154 

                                                           
152 http://incu.org/about-us.html letöltve: 2016.04.12. 
153 Partnership in Customs Academic Research and Development 
154 Dyakov, Vladimir: International Network of Customs Universities (INCU) in Pacific Rim: Characteristics of 
Training and Prospects for Enhancing Network Cooperation. Science-SD.com. International Journal of Applied 

http://incu.org/about-us.html
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Az INCU honlapja átfogó adatbázisként szolgál az egyének, az egyetemek és más érintett 

intézmények kutatási, oktatási, képzési és kapacitásfejlesztési tevékenysége szempontjából. A 

honlap alkalmas arra, hogy érdekes információkat közöljön a hálózat jelenlegi tevékenységéről, 

a fejlesztésekről és új eseményekről.155  

 

1. Az INCU szervezete 

 

1.1. Az INCU titkársága 

Az INCU legfőbb szerve az irányító bizottság, amely magában foglalja az INCU tagság 

képviselőit. Az irányítóbizottság ellenőrzi és kezeli az INCU ügyeit és a napi tevékenységeket.  

A hálózat adminisztratív irányításának támogatására a bizottság által biztosított INCU titkárság 

Canberrában, Ausztráliában található. Az ausztrál politikai színtér közelében, körülbelül 500 

méterre az ausztrál külügy- és a kereskedelmi minisztériumtól, 700 méterre az ausztrál 

Parlamenttől és alig több mint 1 km-re az ausztrál miniszterelnök rezidenciájától. 

A titkárság feladata többek között, hogy koordinálja a tagok és a társult tagok tevékenységét, 

és adott esetben tanácsot ad a WCO-nak és más nemzetközi szervezeteknek. 

 

1.2. Az INCU tanácsadó testülete 

Annak érdekében, hogy biztosítsák a tudományos normák és szokások, illetve szakmai 

követelmények jelentőségét, valamint a hatékonyságot növeljék az INCU létrehozta a 

kuratóriumot, amely stratégiai tanácsadást és támogatást nyújt a Tanácsadó Bizottságnak. 

Az INCU kuratóriuma a vámügyi ágazat, beleértve a tudományos élet, a kormány és a 

kereskedelem területéről kiemelkedő és tapasztalt személyek társulása. 

 

2. Az INCU működési és tagsági szabályai 

 

Az INCU működését az INCU Alapszabálya szabályozza.156  

Az INCU tagsági szabályok előírják, hogy a tagsági bázis áll mind egyénekből, mind 

tudományos intézményekből, amelyek érdekeltek vámmal kapcsolatos kérdések 

megvitatásában, valamint a társult tagokból, akik általában tudományos és nem-tudományos 

                                                           
and Fundamental Research, Publishing house "Academy of Natural History" 2013. N 2,  http://www.science-
sd.com/pdf/2013/2/24215.pdf  letöltve: 2016.04.15. 
155 http://incu.org/index.html letöltve: 2016.04.12. 
156 Az ausztrál 1991-es egyesületekről szóló törvénnyel összhangban 

http://www.science-sd.com/pdf/2013/2/24215.pdf
http://www.science-sd.com/pdf/2013/2/24215.pdf
http://incu.org/index.html
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intézmények, továbbá egy ügyvezető bizottságból, amelynek legfeljebb hét választott bizottsági 

tagja van. 

 
1. ábra Az INCU tagsága (a Szerző által készített ábra) 

Ez az irányítási forma, biztosítja, hogy az INCU egy átlátható, demokratikus szervezet legyen, 

amely valóban képviseli a tagság nézeteit; a tagjai rendelkezhetnek egyfajta kiterjesztett 

politikai és irányítási inputtal világszerte az INCU tagságnak köszönhetően; továbbá 

lehetőséget biztosít az összes tagjának, hogy részt vegyenek az irányítási és határozathozatali 

eljárásokban. 

 

3. Együttműködés a Vámigazgatóságok Világszervezetével 

 

Az INCU tulajdonképpen a WCO csatornája a tudományos élet és a vámszakma képviselői 

között. Évek óta együtt dolgoznak, a WCO és az INCU elindított egy sor kezdeményezést a 

szakmai területeken, valamint az oktatási programok és a stratégiai menedzsment fejlesztése 

területén, továbbá a tudományos kutatás és fejlesztés területén. 

Az INCU Irányító Bizottsága szorosan együttműködik a WCO Kapacitásfejlesztési 

Igazgatósággal, hogy támogassák a vámszakma tudományos megalapozását. 2009 

szeptemberében az INCU és a WCO aláírt egy egyetértési memorandumot, amelyet 

megújítottak 2012 szeptemberében.157 

Az INCU és a WCO közötti együttműködés elsődleges területei: 

                                                           
157 http://incu.org/Collaboration-with-WCO.html letöltve: 2016.04.12. 

http://incu.org/Collaboration-with-WCO.html
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• PICARD program, amely az együttes kezdeményezésük és szoros együttműködésük 

eredménye; 

• INCU Hálózat, az INCU kezdeményezése, támogatva a WCO által; 

• World Customs Journal158, valamint a Vám Kutatási Adatbázis (Customs Research 

Database)159 az INCU kezdeményezése, támogatva a WCO által; 

• Szakmai Normák (Professional Standards) 160 , az egyetemi tantervek elismerése 

(Recognition of University Curricula), Columbus Programme, a WCO kezdeményezése 

az INCU által támogatva;161 

 

3.1 WCO PICARD program 

A WCO PICARD partnerségi programja, 2006-ban indult, mint egy a vámszakmával 

kapcsolatos tudományos kutatási és fejlesztési program, egyfajta keretet biztosítva a 

vámhatóságok, üzleti szféra és a felsőoktatás közötti együttműködésnek. 

A PICARD program célja: 

• hogy növelje a szakmai ismereteket és sztenderdeket a vámhatóságok vezetői és 

szakemberei számára 

• ösztönözze a felsőoktatási intézményeket, valamint a vámigazgatásokat a vámügyi 

oktatási és tudományos együttműködés növelésére 

• különböző kezdeményezések támogatása, ehhez kapcsolódó együttműködés 

fejlődésének előmozdítása a vám-specifikus oktatási termékek és kutatási 

tevékenységek terén, beleértve azok kutatási finanszírozási lehetőségeit 

• kezdeményezzen új megközelítéseket a vámhatóságok alkalmazottainak az életpályájuk 

fejlesztési stratégiáival kapcsolatban 

Az utolsóként jelzett célnak a megvalósítása különösen fontos tapasztalatokkal gazdagíthatná a 

magyar adó- és vámhatóság vezetőit, munkatársait. Ugyanis a magyar közigazgatásban, így a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalban is jelenleg zajlik az életpályák átalakítása. Ebben a 

folyamatban hangsúlyos, hogy az elsősorban foglalkoztatási biztonságra és garantált 

előmenetelre koncentráló tradicionális szemlélet mellett a tényleges karrierutak, előmeneteli 

lehetőségek is megjelenjenek, melynek érdekében szükséges, hogy a munkakör kerüljön 

                                                           
158 www.worldcustomsjournal.org letöltve: 2016. 05.12. 
 
160 http://incu.org/PICARD_standards.html letöltve: 2016.05.12. 
161 http://incu.org/Collaboration-with-WCO.html letöltve: 2016.04.12. 

http://www.worldcustomsjournal.org/
http://incu.org/PICARD_standards.html
http://incu.org/Collaboration-with-WCO.html
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személyzeti gazdálkodás középpontjába.162 A jó gyakorlatok ismerete nagyban hozzájárulna 

egy sikeres modell fejlesztéséhez. 

 

3.2 A szakmai normák és az egyetemek vám tanterveinek WCO általi elismerése 

A WCO együttműködve az INCU-val kidolgozta azokat a szakmai normákat, amelyek 

szükségesek az operatív és stratégiai vámvezetők számára, hogy megfeleljenek a 

követelményeknek, amelyeket az új nemzetközi kereskedelmi és stratégiai környezet támaszt. 

Ez az első alkalom, hogy van egy világosan meghatározott út az oktatásban a vámügyek 

területén. A WCO által meghatározott szakmai normákat arra használja fel a tudományos világ, 

hogy olyan oktatási programokat dolgozzon ki, amelyek alap (bachelor) és mester (master) 

szinten szakmai képesítést adjanak vámügyi alkalmazottak és mások számára. 

Ezen túlmenően, azon egyetemi tantervekre kérhetik a felsőoktatási intézmények a WCO általi 

elismerést, amelyek az értékelési folyamat során igazolni tudják, hogy a tananyag lényeges 

mértékben tartalmazza a szakmai normákat. 

Ez is azt a célt szolgálja, hogy a WCO és tagjai, valamint a tudományos közösségek között a 

kutatás-fejlesztés terén is megmutatkozzon a munka.  

 

3.3 PICARD és INCU konferenciák 

A PICARD program a kidolgozása óta több sikeres PICARD konferenciát is rendeztek, ahol a 

résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy kapcsolatba lépjen a kormányok, a kereskedelmi és 

tudományos világ képviselőivel a világ minden tájáról. 

A PICARD konferencia a WCO és az INCU közös kezdeményezése. Ezeket az évente 

megrendezésre kerülő eseményeket a világ különböző tájain tartották az elmúlt 10 évben.163  

2014. május 23-án164 az azeri Vámszolgálat elnöke Prof. Aydin Aliyev, felvételt nyert az INCU-

ba, mint tiszteletbeli munkatárs, ezzel is jelezve, az INCU köszönetét az azeri Vámszolgálatnak 

a szervezésben nyújtott magas szintű segítségért. A konferencia másik házigazdája Prof. David 

Widdowson az INCU elnöke volt. A konferencia jelentőségét hivatott jelezni, hogy a WTO 

igazgatója Roberto Azevêdo videó üzenetben köszöntötte a résztvevőket, az előadók közt pedig 

                                                           
162 Magasvári Adrienn: A munkavégzési rendszer megtervezése és működtetése a közszolgálatban. In: Dr Szabó 
Szilvia – Dr Szakács Gábor (szerk.): KÖZSZOLGÁLATI STRATÉGIAI EMBERIERŐFORRÁS-
MENEDZSMENT. Budapest, NKE Szolgáltató Nonprofit Kft, 2016, p. 80. 
163 Brüsszelben 2006-ban és 2007-ben, 2008-ban Sanghajban, Costa Ricában 2009-ben, Abu Dhabiban 2010-ben, 
Genfben 2011-ben, 2012-ben Marrakeshben, St. Petersburgban 2013-ban, Pueblaban 2014-ben és 2015-ben 
Bakuban. 
164 http://incu.org/conference_INCUGlobalConference2014.html letöltve: 2016.05.12. 

http://incu.org/conference_INCUGlobalConference2014.html
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közgazdasági Nobel-díjas tudósok is helyet kaptak Prof. Sir Christopher A. Pissarides, Prof. 

Alvin E. Roth és Prof. Thomas J. Sargent személyében.  

Egy ideje az INCU szorosan együttműködött a Vám Világszervezettel a PICARD programon 

keresztül, annak érdekében, hogy lehetőségeket nyújtson arra, hogy a VVSZ tagjai, az 

egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a vámhatóságok a kutatás, oktatás és képzés területét 

érintő kölcsönös érdeklődésre számot tartó ügyekben vitatkozzanak. 

Az együttműködés során felismerték egy fórum létrehozásának szükségességét, amely 

lehetőséget kínál akadémikusoknak, hogy kutatási tevékenységeiket bemutassák, valamint a 

feltörekvő kutatók, és hallgatók számára, hogy a kutatási javaslatokat tegyenek a szélesebb körű 

kutatói közösség számára.  

Ez a konferencia is azt a célt szolgálta, hogy kialakítsa és tovább erősítse a kapcsolatot az INCU 

és azon szervezetek közt, amelyek támogatják az INCU célkitűzéseit, egyben elismeri azoknak 

a nemzetközi szervezeteknek a fontosságát, amelyeknek komoly szerepe van a nemzetközi 

kereskedelem és a hozzá kapcsolódó vám- és határigazgatási politikák fejlesztésében. 

 

A konferencia céljaként jelent meg az az igény, hogy növelje az INCU-nak az elkötelezettségét 

a nemzetközi közösségek szélesebb összehangolása terén, valamint a képzési is oktatási 

programok fejlesztésének szükségessége terén, amelyek elfogadhatóak, és teljesítik mind a 

magán, mind a közszektornak. 

A konferencia lezárásaként az alábbi megállapításokra került sor: 

a) Hivatalos elköteleződésre szükséges nemzetközi közösségek szélesebb 

keresztmetszetével. 

b) További módszerek meghatározása szükséges, amelyek lehetőséget nyújtanak az 

akadémiáknak, hallgatóknak és a kevesebb tapasztalattal rendelkező kutatóknak a 

kutatási eredményeik bemutatására és publikálására. 

c) Szükséges egy vámszakmai terminológiai meghatározás (gyűjtemény), amely a 

nemzetközi kereskedelmi közösségek köz és magán szektorára is érvényes és 

alkalmazható. 

d) A vámszakma számára szükséges alaptudás, készségek és kompetenciák meghatározása 

vált szükségessé. 

e) Az akkreditált oktatási és képzési programokról szóló iránymutatás – amely megfelel 

az azonosított tudás, készség és kompetencia követelményeknek – kifejlesztése 

elengedhetetlenné vált. 
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f) Biztosítani kellene az INCU tagok oktatási és képzési programjainak kölcsönös 

elismerését különböző módokon, így kredit beszámítással, intézmények közötti 

ügyintézéssel és egyéb eszközök útján. 

g) Regionális INCU irodák létrehozása vált aktuálissá, az első alapítására 

Azerbajdzsánban tesznek javaslatot.  

h) A WTO, a kereskedelem elősegítésére irányuló, munkájának támogatása tapasztalati 

tanulmányokon keresztül, amelyek az alábbi, a konferencián is megfogalmazott kulcs 

javaslatokra épül: 

• Szemléletváltás vált szükségessé, amely arra utal, hogy a határigazgatási ügynökségek 

szerepe egyfajta kereskedelemigazgatási szerep. 

• A kereskedelem elősegítése és az ellátó lánc biztonsága hasonló eljárásokat feltételez. 

• A big-data és a célmeghatározás szükséges a kockázatkezeléshez és a forgalom 

kategorizálásához. 

• A tagolt határigazgatás történelmi adottság azonban a globalizáció következtében 

újraértékelést igényel. 

• Szükségessé vált a kétoldalú határkapcsolatokról elmozdulni a nemzetközi kapcsolatok 

irányába.165 

A konferencia zárásaként az INCU és az EPCSA (European Port Community Systems 

Association) között Egyetértési Memorandum aláírására került sor.166 

 

4. Tagsági kategóriák és jogosultságok 

 

Az INCU az alábbi tagsági kategóriákat ismeri: 

a) Felsőoktatási intézmények (tagok vagy partnerek) ez a kategória magában foglalja az 

egyetemeket, kutatóközpontokat, főiskolákat, vámakadémiákat, szakmai oktatási 

intézményeket, egyéb oktatási és kutatóintézeteket és más szervezeteket, amint az az 

Igazgatási Bizottság által meghatározásra került. 

b) Egyének (tagok vagy hallgatói tagok) ha a személy olyan munkavállaló vagy diák egy 

tudományos intézménynél, amely tagja az INCU-nak, a személy 50% kedvezményt kap 

a tagdíjból 

c) Nem tudományos intézmények (tagok vagy partnerek)167 

                                                           
165 http://incu.org/docs/INCU_Baku_Resolution.pdf  letöltve:2016.05.12. 
166 A Szerző jelen volt a fenti konferencián Bakuban. 
167 http://incu.org/membership-categories.html letöltve:2016.04.12. 

http://incu.org/docs/INCU_Baku_Resolution.pdf
http://incu.org/membership-categories.html
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A jövőben, az INCU bevezet egy másik kategóriát az egyéni tagokon belül az ún. Fellow 

kategóriát, amely legalább 3 évi tagság esetén lesz elérhető azok számára, akik kiemelkedő 

módon járul hozzá a vámszakma tudományos alapjaihoz.  

 

Tag lehet, minden olyan egyén 168  vagy felsőoktatási intézmény, akik, illetve amelyek 

érdekeltek a vámmal összefüggő ügyekben. Valamennyi tagot megilletik az alábbi 

jogosultságok: 

• hivatalos igazolást kaphat a tagsági kategóriáról 

• hozzáférést kap az INCU kizárólag tagok számára elérhető honlapjához 

• hozzáférést kap - az INCU által jegyzett - a világ elektronikus vámfolyóirataihoz és 

egyéb kiadványaihoz 

• engedélyt kap az INCU hivatalos logójának használatára a saját honlapján vagy 

közösségi hálózati oldalon 

• tájékoztatást kap a tagok által megjelentetett kiadványokról 

• az INCU hivatalos honlapján feltüntetik mind az önéletrajzát, mind az elérhetőségeit 

• értesítést kap az INCU Közgyűlés szavazásairól 

• jelölhetőek és választhatóak INCU tisztségviselőnek vagy az Irányítóbizottság tagjává 

 

Partner lehet bármely jogalany, aki aktív érdeklődést tanúsít vámmal összefüggő kérdésekben. 

A partnerek az alábbi jogosultságokkal rendelkeznek: 

• hivatalos igazolás a tagsági kategóriáról (kizárólag a tagdíjat fizető partnerek számára 

elérhető) 

• hozzáférést kapnak az INCU kizárólag tagok számára elérhető honlapjához (kizárólag 

a tagdíjat fizető partnerek számára elérhető) 

• lehetőséget kapnak, hogy részt vegyenek szemináriumokon, konferenciákon, 

munkaértekezleteken és egyéb eseményein az INCU-nak (kizárólag a tagdíjat fizető 

partnerek számára elérhető) 

• hozzáférést kap - az INCU által jegyzett - a világ elektronikus vámfolyóirataihoz és 

egyéb kiadványaihoz (kizárólag a tagdíjat fizető partnerek számára elérhető) 

• engedélyt kap az INCU hivatalos logójának használatára a saját honlapján vagy 

közösségi hálózati oldalon 

                                                           
168 A Szerző 2016. június 22-től az – az INCU által hivatalosan visszaigazolt – egyéni tagsággal rendelkezik. 
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• tájékoztatást kap a tagok által megjelentetett kiadványokról (kivéve a Közgyűlési 

jegyzőkönyvek) 

 

Összegzés 

 

A vámhatóság társadalomban játszott szerepét az államok sokféleképpen látják. Egyes 

esetekben, a vámhatóság elsősorban a nemzet biztonságáért felelős, míg másokban, az adó 

beszedésért vagy, hogy biztosítsa a kereskedelmi lehetőségeket. Azonban, mint általában, 

minden ország arra törekszik, hogy ezek a szerepek egyensúlyban legyenek, figyelembe véve a 

nemzeti sajátosságokat is. Ez teszi különösen nehézzé a konszenzusra jutást az 

intézményfejlesztés területén. 

 

Az INCU egy olyan nemzetközi hálózat, amely alkalmas arra, hogy a tagok segítségével az 

intézményfejlesztés alapja legyen az előre meghatározott sztenderdek alapján.169 

Ukrán kutatók elemzése megerősítette, hogy a vámigazgatások és intézetek egy része elismeri, 

hogy létezik egy speciális összessége a tudásnak, készségeknek és a működésnek, amely a 

vámhatóságok egyedi szerepét a kormányzáson belül megmutatja.170 Egészen a közelmúltig 

azonban nem volt koordináció az egyéni törekvések közt.  

 

Felvetődhet a kérdés, hogy mennyiben hasonlítható össze a rendészet területén ismert és 

képzésben érintett szervezetekkel – CEPOL171, KERA172, FRONTEX173 - az INCU. Az eltérő 

feladatok és célok azonban könnyen eldönthetővé teszik a kérdést.174 A KERA elsősorban a 

német nyelvterületen jártas kollégák felkészítését, továbbképzését végzi, szemben a CEPOL-

                                                           
169 Fonseca, Jhon: The INCU As A Tool For Capacity Building. World Customs Journal. Vol. 2; Number 2. 2008. 
October, 12. old. http://worldcustomsjournal.org/archive/volume-2-number-2-october-2008/ letöltve: 2016. 04. 
25. 
170 Pavlenko, O.O. – Pugach V.B. – Timchenko-Mikhaylidi N.S.: Professional Training of Customs and Foreing 
Economic Activity Experts in the Context of Globalization and Standardization. 2014. 3. old. journals.nubid.edu.ua 
letöltve: 2016. 04. 25. 
171 European Union Agency for Law Enforcement Training - Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 
172 Mitteleuropäische Polizeiakademie – MEPA - Közép-európai Rendőrakadémia  
173 European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member 
States of the European Union - Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési 
Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséget 
174 Szabó Andrea: Training opportunities in law enforcement (CEPOL, MEPA, FRONTEX). In: Szabó Andrea – 
Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes (szerk.): Az adó- és vámszolgálatok aktuális kihívásai. Konferencia és 
tanulmánykötet. Budapest, 2015.  193. old. http://rtk.uni-nke.hu/uploads/media_items/az-ado-es-vamszolgalatok-
aktualis-kihivasai.original.pdf letöltve: 2016. 07.13. 

http://worldcustomsjournal.org/archive/volume-2-number-2-october-2008/
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lal, ahol az angol nyelv magas fokú ismerete általánosan elvárt követelmény.175 A FRONTEX 

a schengeni térség külső határszakaszain folytatott határellenőrzés egységes végrehajtása 

érdekében koordinálja és tartalmilag harmonizálja a határőrök képzését176. Ennek keretében 

kidolgozta a képzés valamennyi szintjét érintő szektorális képesítési keretrendszerét 177 , 

alapszintű 178 , középszintű (mid-level) 179  alaptanterveit 180  és mesterképzési oktatási 

programját. Az INCU elsősorban hálózatként működik, a világminden tájáról rendelkezik 

érdeklődő tagokkal, és egyenlőre, képzések szervezésében sem vesz részt. 
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Szendi Antal: A vámjogi környezet 25 évvel ezelőtt  
 

Absztrakt 

 

Az 1991-es év kiemelt évnek 

tekintendő. Mindenekelőtt azért, 

mert 25 évvel ezelőtt, ebben az 

évben alakult meg az akkori 

Rendőrtiszti Főiskolán - az azóta 

is változatlan elnevezéssel 

működő - Vám- és Pénzügyőri 

Tanszék. Ez a tanulmány emléket 

kíván állítani a jeles évfordulónak 

és bemutatni az akkori vámjogi 

környezetet összefoglaló 

jelleggel. A rendszerváltozás, a 

társadalmi berendezkedés megváltozása természetesen maga után vonja a gazdaságpolitika 

változásait is, ezen belül a kereskedelmi életét. Az államszocializmus megszűnése magával 

vonta a kereskedelem liberalizációját is, azaz a külkereskedelem állami monopóliuma 

megszűnt. Mindezzel természetesen együtt járt a vámjogi és vámeljárási szabályok módosulása 

is. A magyar vámjogi szabályozás a piacgazdaságra való fokozatos áttérést nyomon kívánta 

követni, ezért - mint a tanulmányban látni fogjuk - a kissé idejétmúlt szabályozás gyakori 

módosítgatásával igyekezett lépést tartani a külkereskedelem változásaival. A külkereskedelmi 

nagyvállalatok kizárólagos export-import tevékenysége megszűnt, a nemzetközi kereskedelem, 

a „nyugati” országokba történő utazás lehetősége – némi korlátozással - alanyi joggá vált. A 

tanulmány ezt a megváltozott környezetet kívánja bemutatni. 

 

Abstract 

 

1991 shall be considered as a highlighted year. First of all, because – 25 years ago - in this year 

the Customs and Finance Guard Department was formed (since then, its name has been 

unchanged) in the Hungarian Police College. 
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This study intends to commemorate this anniversary as well as presents and summarizes the 

environment of the former customs law. 

 

On the other hand, this year is also important because of the change of the political regime181. 

The political transition and the change of the social conditions also cause automatically changes 

in economic policy, specifically in trade life. The expiry of the state socialism brought the 

liberalization of the trading i.e. the state monopoly of the external trade was defunct. All of 

these have to be accompanied by changes of the rules of customs law and customs procedure.  

 

The ruling of the Hungarian customs law intended to follow-up the gradual transition to the 

market economy (as you will see in this study), so it endeavoured to keep pace with changes of 

external trade with the regular modifications of the outdated regulation. The exclusive 

competence to export-import activities of the external trade companies was defunct. The 

international trade, the possibility to travel to the “countries of the West” – with a small 

restriction - have to become as subjective rights. This study intends to present this changed 

environment. 

 

A magyar vámrendszer jellemzői a 

rendszerváltás előtt 

 

Foglaljuk össze röviden, hogy azok a tisztelt vám- 

és pénzügyőr kollégák, akik 1991-ben levelező 

tagozaton kezdték meg tanulmányaikat a 

Rendőrtiszti Főiskolán milyen – vámjogi 

szempontból lényeges – környezetben teljesítettek 

szolgálatot. A nappali tagozatos hallgatók pedig az 

akkori oktatóiktól milyen ismereteket szerezhettek 

e tantárgyból.182  

 

                                                           
181 Hungarian political transition in 1989-1990 
182 Szabó Andrea: A rendészeti felsőoktatás egy speciális területe – a pénzügyőr tisztek képzése. In: Keresztes 
Gábor (szerk.): Tavaszi szél 2013 / Spring Wind 2013 Konferenciakötet II., Doktoranduszok Országos Szövetsége, 
Budapest, 2013. ISBN 978-963-89560-2-6  505-506.o. 
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1991-ben Magyarország önálló vámterülettel rendelkező ország volt, ami azt jelentette, hogy 

minden egyes külföldről behozott árut az államhatáron működő vámhivatalnál be kellett 

jelenteni és annak vámkezelését kellett kérni. E tekintetben nem volt kivétel, a vámjogszabály 

a most ismeretes vámhatár szó helyett is az államhatár megfogalmazást alkalmazta. 183 

Fogalmilag az államhatár vámhatárt is jelentett, így különös jelentősége az adott kifejezés 

használatának nem volt. A rend kedvéért azonban meg kell jegyezni, hogy az akkori jogi 

környezetben még két hasonló jogintézmény létezett, amelynek „határa” volt. Ezek pedig a 

vámszabad184- és a tranzitterületek 185 voltak. A vámszabadterületen - ami egy elkülönített 

terület - lévő áru az ország vámterületén volt de facto, de jure azonban úgy kellett tekintetni, 

mint ami nincs az országban. A tranzitterület pedig a nemzetközi forgalom számára megnyitott 

repülőtereken ismeretes jogintézmény, elsősorban az átszálló utasok részére az átszállás 

megkönnyítése érdekében.  

 

Összefoglalva, minden egyes külföldi áru vámárunak számított 186 , amelyre alkalmazni 

kellett a vonatkozó vámjogi előírásokat. A határállomásokon működő vámhivataloknál 

megtörtént a szállítmányok nyilvántartásba vétele (ezzel megvalósult a közvetett 

vámfelügyelet) és a vámjogi sorsa az áruknak általában a belterületi vámhivataloknál 

rendeződött véglegesen. Ebben az időszakban a vámbevételek költségvetési szempontból még 

nem játszottak különösen nagy szerepet, mivel közvetlenül a rendszerváltás utáni évben voltunk 

és még a korábbi szabályok voltak hatályban. 1990-ben mindössze 146 milliárd forint, 1991-

ben 231.1 milliárd forint volt a tényleges vámbevétel. 187  Mint fentebb említettem, a 

külkereskedelem fokozatos liberalizációja miatt nőtt az árubehozatal, ezzel együtt a vámbevétel 

is. A gyors növekedésre jellemző, hogy 1995-re, a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a 

vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény megalkotásáig 652.4 milliárd forint vámbevételt 

realizált az akkori Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (továbbiakban: VPOP).188  

 

Az akkor hatályos vámjog legmagasabb szintű jogforrása a fent említett törvényerejű rendelet 

volt, amely csupán néhány alapszabályt tartalmazott. A vámjogi szabályozás érdemi anyagi és 

                                                           
183 A vámjog szabályozásáról szóló 1966.évi 2. sz. tvr. 1.§ 
184 u. o..: 4.§ 
185A vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a vámeljárás szabályozásáról szóló 39/1976. (XI.10.) PM-
KkM számú együttes rendelet 8. §  
186 A vámjog szabályozásáról szóló 1966. évi 2. sz. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdés 
187 Kovácsics Iván (szerk.): Emlékkönyv a Vám- és Pénzügyőrség történetéről 1867-2000, VIVA Media Holding. 
Budapest, 2001. 111.o 
188 Uo. 111.o. 
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eljárási szabályait a hivatkozott 39/1976. (XI.10.) PM-KkM számú együttes rendelet alkotta. 

Azt gondolom, hogy ezt a szabályt az 1991-ben ténylegesen szolgálatot teljesítő pénzügyőr 

alaposan ismerte, mivel ez képezte az érdemi vám munka alapját. Egyéb tekintetben is kiemelt 

figyelmet érdemel ez a jogszabály. Hatályon kívül helyezéséig 189  62 – hatvankettő -!!! 

alkalommal került módosításra. 1991-ig 35 módosítás lépett hatályba, abban az évben 5-ször. 

A vámjogszabályokra vonatkozó jogalkotást a pénzügyminisztérium koordinálta a gazdasági 

ügyekért felelős minisztériummal közösen. A pénzügyminisztérium mindvégig azonos névvel 

végezte a feladatát, a gazdasági tárca elnevezése azonban több alkalommal változott. 1976-ban 

Külkereskedelmi Minisztérium, 190  1988-tól Kereskedelmi Minisztérium 191 , 1990-től 

Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma 192 , 1994-től Ipari és Kereskedelmi 

Minisztérium.193 A szaktárca elnevezésének változtatását nyilván feladatkörének a módosulása 

indokolta.  

 

1991-ben a politikai rendszerváltáson túl volt Magyarország, aminek egyenes következménye 

a „gazdasági rendszerváltás” is. A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanács által koordinált 

gazdasági kapcsolatok a volt szocialista országokkal mintegy fellazultak, ezáltal az áruforgalom 

iránya és összetétele is megváltozott. A KGST tagállamokból érkezett vámáruk mennyisége 

csökkent (ezáltal az államközi szerződés alapján beérkezett vámáruk vámmentes vámkezelése 

is), de megnövekedett a több importőr által kisebb mennyiségben beérkező áruforgalom. Ennek 

oka pedig az volt, hogy a nagy állami külkereskedelmi vállalatok (pl.: Chemolimpex, Terimpex, 

Metalimpex) megszűntek, a külkereskedelem addigi monopol jellege is átalakult. A külföldről 

történő árubehozatal mintegy alanyi joggá vált, jelentősen lecsökkent azon termékkör, aminek 

a behozatalához, illetve kiviteléhez engedély kellett.  

 

                                                           
189 1996. április 1-én helyezte hatályon kívül a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 
1995.évi C. törvény  
190 1949. évi XX. törvény  A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 24. § 
191 1987. évi VII. törvény a Magyar Népköztársaság minisztériumainak felsorolásáról  1. § 
192 1990. évi XXX. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról 1. § 
193 1994. évi LVI. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1990. évi XXX. törvény 
módosításáról  1.§ 
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Összefoglalva, a külkereskedelem liberalizálódása révén megnövekedett az áruforgalom, 

ezáltal a vámhatóságnak is jelentős feladat többlettel kellett szembe néznie. A forgalom 

növekedésének következményeként a vámkezelő helyek számát is növelni kellett, mivel a 

vámhivatalok akkori elhelyezése nem tette lehetővé a forgalom zökkenőmentes lebonyolítását. 

Az „anya” vámhivatalok általában a városok központjában helyezkedtek el, a szállítóeszközök 

környezetvédelmi, forgalmi és egyéb okok miatt nem tudták azt megközelíteni, illetve a 

vámvizsgálatok végrehajtásának feltételei sem voltak adottak. Ezért a gazdálkodói körrel 

(fuvarozó, szállítmányozó vállalatok) egyeztetve kialakultak a vámudvarok. Meg kell jegyezni, 

hogy az akkori Vám- és Pénzügyőrség általában elhelyezési problémákkal küzdött, szinte nem, 

vagy csak nagyon csekély 

mértékben rendelkezett saját, 

megfelelő ingatlannal. A 

vámügynökségek (bár akkor 

hivatalosan nem létezett 

vámügynöki kategória) sok 

esetben segítségére voltak a 

testületnek, ami a VPOP akkori 

vezetőinek bölcs, megfontolt 

döntéshozatali eljárásainak is 

köszönhető volt. 

 

A külkereskedelmi áruforgalom témakörnél maradva még egy fontos jogintézményt, illetve 

kezdeti lépéseit is meg kell említeni: ez pedig az utólagos ellenőrzés, akkori szóhasználattal 

élve: „vállalatellenőrzés” (a külkereskedelem vámhatósági ellenőrzése). A jogintézmény 

lényegét az alábbiakban foglalhatjuk össze: Mint fentebb volt róla szó, politikai és gazdasági 

rendszerváltás után vagyunk. Az áruforgalom megnövekedése miatt a vám- és pénzügyőr 

kollégák jelentős túlmunkával tudták a napi forgalmat kezelni, ami azzal is járt, hogy a szakmai 

munka színvonala néha kívánni valót hagyott maga után. Az ügyfélnek szüksége volt a behozott 

árukra, így a cél az volt, hogy minél gyorsabban történjen meg a vámkezelés és az áru szabadon 

felhasználható legyen. A kollégák futószalag szerűen végezték napi rutinnal a munkájukat, egy-

egy ügy alaposabb megvizsgálására nem volt idő. Emiatt a vámhatóság ellenőrzési 

tevékenysége csökkent, ami nem volt helyes, hiszen a megnövekedett ügyféli kör sem csak 

jogkövető gazdálkodókból tevődött össze.  
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Mindezeket felismerve - a VPOP akkori vezetése - 1991-től kiemelt hangsúlyt fektetett a 

külkereskedelem vámhatósági ellenőrzési rendszerének a kialakítására. Több szervezeti 

változás eredményeként a későbbiekben kialakultak az erre a célra szakosodott utólagos 

ellenőrzést végző szervezeti egységek. 

 

Meg kell említeni a továbbiakban azokat a jogi szabályozásbeli anomáliákat is, amelyek 

jellemzőek volt az akkori időszakban. Ezek pedig a vámjogi értelemben vett forgalmak 

meghatározása, illetve jogszabályba történő becikkelyezése. Elsőre egyszerűnek tűnik a kérdés, 

azaz, egy áru vagy külkereskedelmi, vagy utasforgalomba érkezhetett be az országba. Ez 

alapvetően igaz, azonban a „klasszikus” külkereskedelem állami monopóliumként történő 

megszűnése lehetővé tette, hogy szinte „bárki” külkereskedelmi tevékenységet végezzen. 

Emiatt az árubehozatal módjait ismét meg kellett a vámjogszabálynak „magyaráznia” és a 

jellegének megfelelően kellett azokat elnevezni. Így alakultak ki a következő fogalmak: 

1. Külkereskedelmi forgalomnak az minősült, amire a külkereskedelemről szóló 1974. 

évi III. törvény értelmében külkereskedelmi szerződést kötöttek (ezek ’90-es évek 

közepe felé lejártak)194 

2. Utasforgalomnak az minősült, amit az államhatáron (vámhatáron) átlépő személy 

magával hozott, vitt, vagy fuvarozásra feladott195 

3. Ajándékforgalomnak az minősült, amit belföldi természetes személy - közforgalmi 

fuvarozó vállalt közreműködésével külföldről ellenszolgáltatás nélkül - kapott196 

4. Minden olyan jellegű árubehozatal, ami nem tartozott az 1-3. pontban felsoroltak 

alá.197 

 

A problémát a 4. pontban foglaltak értelmezése okozta. Ugyanis azok a gazdálkodók, amelyek 

már nem külkereskedelmi szerződések alapján importáltak, az utas- és ajándékforgalom 

szabályainak kijátszásával igyekeztek kereskedelmi mennyiségű árukészleteket felhalmozni. 

Ennek az időszaknak „látható” jelei voltak az utcán, aluljárókban árult nagy mennyiségű, 

Ausztriából származó kávé, egyéb szeszes italok, edénykészletek… stb. Ebben az időszakban 

a Vám- és Pénzügyőrség nyomozó szerveinek felderítő, bűnüldözési tevékenysége is 

                                                           
194 39/1976. (XI. 10.) PM-KkM együttes rendelet a vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a vámeljárás 
szabályozásáról 7. § (1) bekezdése 
195 39/1976. (XI. 10.) PM-KkM együttes rendelet a vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a vámeljárás 
szabályozásáról 2. sz. melléklet 
196 u.o.1.sz. melléklet 
197 u.o. 2. sz. melléklet 7. pontja 
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megerősödött, így eredményesen vette fel a testület a harcot a nem jogkövető magatartásokkal 

szemben.198 

 

A magyar gazdaság fellendítését szolgálta az ún. befektetési törvény megalkotása is. 199 A 

jogszabály 1989. január 1-én lépett hatályba, és szabályozni kívánta a külföldi gazdasági 

társaságok Magyarországon történő befektetéseit, valamint külföldi részvétellel működő 

magyar társaságok létrehozásának a szabályait. A jogi háttér kialakulása után a 

vámszabadterületi társaságok200 száma növekedni kezdett, köszönhetően az ITD Hungary201 

befektetés ösztönző tevékenységének. A külföldi gazdasági részvétel az adott időszakban 

alapvetően 2 módon valósult meg a gyakorlatban: 

1. A külföldi fél termelőeszközöket bocsátott a vegyesvállalat rendelkezésére, így azokat 

szükség szerint importálni kellett. A törvény vámmenetességet biztosított az ilyen 

termelőeszközöknek, ezzel is ösztönözvén az árubehozatalt. (tárgyi apport). 

2. A külföldi fél pénzeszközökkel járult hozzá a vegyesvállalat működéséhez. 

Amennyiben a termelőeszköz megvásárlása igazoltan ebből az összegből történt, úgy 

szintén igénybe lehetett venni a vámmentességi jogcímet. (tőke apport). 

 

Sajnálatos módon azonban a tárgyi apportként vámmenetesen vámkezelt árukkal meglehetősen 

sok visszaélés történt, amelyeket későbbi vizsgálatok derítettek fel. Számos esetben 

megállapításra került, hogy a jogszabályi mentességet kijátszva a behozott nagy értékű 

termelőeszközöket eladták, ezáltal jelentős jogosulatlan előnyt szereztek a többi vámot fizető 

gazdálkodóval szemben. Mint fentebb volt róla szó, az ilyen eseteket az akkor kialakulóban 

lévő utólagos ellenőrzési rendszer tárta fel.  

 

A befektetési kedvezmények másik nagy csoportja a vámszabadterületek létrehozása volt. 

1991-ben kezdte meg az előkészületeket két óriás vállalat Magyarországon a vámszabadterületi 

gyártásra: a General Motors Szentgotthárdon és a Suzuki Esztergomban. Az ipari 

vámszabadterületek száma egyébként 1992 év végére165-re emelkedett.202  

 

                                                           
198 Arnold Mihály: Ma már holnap van. A magyar gazdaság és a Vám- és pénzügyőrség.  VIVA Média Holding, 
Budapest, 22. o. A kötet nem tartalmazza a kiadás évét. 
199 1988. évi XXIV. törvény a külföldiek magyarországi befektetéseiről 
200 u.o. IV. Fejezet 
201 Investment and Trade Development Agency kezdőbetűiből  
202 Arnold Mihály: Ma már holnap van. Im: 29.o. 
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Az összefoglaló címéből kiindulva a 25 évvel ezelőtti vámjogi környezetet kívánja 

összefoglalóan bemutatni a szerző. Ennek keretében meg kell említeni a vám árunyilatkozatokat 

is. Abban az időben ez elektronikus adatfeldolgozás nagyon kezdeti stádiumában volt. 

Alapvetően a vámok kiszabása manuális úton történt a kezdetekben. Külkereskedelmi 

áruforgalomban az Árunyilatkozat I-IV203 okmány volt használatos. Igaz ugyan, hogy az 

árunyilatkozatok adatainak rögzítése elektronikus úton megtörtént, de a külkereskedelmi 

vámok könyvelése hagyományos módon történt az adott vámhivatal székhelye szerinti megyei 

(fővárosi) parancsnokságokon. Utasforgalomban a vámok kiszabása Utas-függő 

nyilvántartáson (UFny) 204  történt a határvámhivatalnál. Ebből a szempontból speciális 

helyzetben volt a Budapest Keleti pályaudvaron működő 15. sz. Vámhivatal. Hegyeshalomban 

belépő/kilépő nemzetközi gyorsvonatokon menet közben történt a vámvizsgálat és a 

vámkezelés is. Az utas sárga postai csekket kapott vámkiszabás esetén. Amennyiben a 

vámkezelés valamilyen oknál fogva nem volt elvégezhető, akkor az adott áru Kísérőlevél I-

III.205 nyomtatvány felhasználásával árutovábbítás keretében az utas lakhelye szerinti illetékes 

megyeszékhelyi vámhivatalhoz került továbbításra. (Budapesten a 7. sz. Vámhivatalhoz, Pest 

megyében a Buda-környéki Vámhivatalhoz), ahol M/Árunyilatkozaton 206  vámkezelték a 

belföldi forgalom számára. A későbbiekben az UFny elnevezésében változott, de az alapelv 

ugyanez maradt. 

 

1991-ben – az akkori viszonyokhoz képest - jelentősnek mondható változás következett be az 

elektronikus adatfeldolgozás tekintetében. Bevezetésre került – mint arra a neve is utal – a 

VÁM 91 207  árunyilatkozat, amely azt a célt kívánta szolgálni, hogy teljes egészében 

elektronikus úton történjen a vámadat feldolgozás.  

A vámrendszer 1991-ben tért át a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer alkalmazására a 

Kereskedelmi Vámtarifa helyett. Magyarország köztársasági elnöke 1990. július 31-én kelt 

314-es számú Határozatában hagyta jóvá a Harmonizált Rendszer bevezetéséről szóló 

előterjesztést. A Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről Brüsszelben, az 1983. évi június hó 

14. napján megkötött Nemzetközi egyezmény szövege hazánkban a 42/1991. (III. 8.) Korm. 

rendelettel került kihirdetésre. Figyelemmel a HR aláírására, az 1/1990. (VII. 27.) NGKM-PM. 

együttes rendelet a 21/1976. (VI. 29.) MT rendeletének módosításaként az eredeti jogforrás 

                                                           
203 A vámkezelésekre vonatkozó végrehajtási utasításról szóló 12.600/1976. VPOP számú utasítás 46. § a/pont 
204 u.o. :193. § 
205 u.o.: 46. § c/pont 
206 u.o.: d/pont 
207 A pénzügyminiszter 80004/1990 (P.K.17.) tájékoztatója 
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érvényben hagyása mellett 1991. január 1-től módosította a vámtarifaszámokat, az alszámokat 

és ezek szövegét. Ez természetesen azt jelentette, hogy 6 számjegyes bontásig a nemzeti 

vámtarifánk megegyezett a HR egyezményhez csatlakozott valamennyi ország 

vámtarifájával.208 

 

Gépkocsi behozatal  

 

A gépjárműveket, különösen a személygépkocsit mindig valamilyen „szent tehén”-ként kezelte 

a jogalkotó. Elnézést kedves olvasó a kifejezésért, de „nagyon nagy dolognak” számított a 

rendszerváltás előtti években, ha valakinek nem a szocialista blokkból származó gépkocsija 

volt. A gépkocsi magánimport terén hatalmas méretű forgalom növekedés következett be, ami 

1991-ben tetőzött. Az addigi egységes 50%-os vámtétel helyett 10, 20, illetve 40 %-os vámtétel 

alkalmazása vált lehetővé 4 évnél fiatalabb gépkocsik esetén hengerűrtartalomtól függően. A 4 

évesnél régebbi autókra plusz 30 %-os vámtétel került alkalmazásra.209 Ennek oka az volt, hogy 

így kívánta a jogalkotó megakadályozni adminisztratív eszközökkel, hogy az ország öreg, 

környezetkárosító gépkocsik tárhelye legyen. Ennek ellenére nagyon sok régi kocsi került 

behozatalra, mivel az autók értékelése a vételt igazoló számla, vagy adás-vételi szerződés 

alapján került megállapításra alapesetben. (Az Eurotax Schwacke katalógus nyújtott segítséget)  

 

Az 1991. év a gépkocsi behozatal tekintetében még egy témában érdemel kiemelt figyelmet. A 

mozgássérült személyek részére történő vámmentes gépkocsi behozatal a „tetőpontjára” hágott. 

Törvényi felhatalmazás alapján 210 a mozgássérült személyek megfelelő igazolások alapján 

vámmentesen hozhattak be külföldről gépkocsikat. Azt gondolom, hogy egy-egy kirívó eset 

után (pl. nagy értékű sport- és luxus kategóriájú egyéb autók) joggal felmerült az a gyanú, hogy 

számos visszaélés történt a kedvezménnyel. Több esetben szigorítást is vezetett be a 

végrehajtására kiadott kormányrendelet211 azonban a visszaéléseket nagyon nehezen lehetett 

megakadályozni. A köznyelvben csak „rokkant szabályként” emlegetett rendelkezés a 

későbbiekben úgy módosult, hogy megszűnt a vámmentes vámkezelés lehetősége és az 

önkormányzatoktól lehetett az érintett személyi körnek támogatást igényelni ilyen jogcímen. 

                                                           
208 Horváthné - Zsámbokiné: A KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA I. Jegyzet, munkafüzet és gyakorlókönyv. 
Rendőrtiszti Főiskola, Budapest,  2011  22.o. ISBN: 978-963-9543-81-2 
209 A Kombinált Nómenklatúra 8703.21 – 8703.33 vtsz. alá osztályozandó személygépkocsik 
210 Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 7. § (1) bekezdés  
211 68/1990. ((X.17.) Kormányrendelet a mozgáskorlátozott személyek vámmentes személygépkocsi 
behozatalára való jogosultságának igazolásáról 3. § (2) bekezdés  
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Az adott időszakra vonatkozó, megnövekedett gépjármű behozatal miatt szükség volt az 

illetékességi szabályok módosítására is. A gépjárművek és a motorkerékpárok belföldi 

forgalom számára történő vámkezelésére az akkori budapesti 7. sz. Vámhivatal rendelkezett 

kizárólagos illetékességgel. Az említett vámhivatal azonban leterheltsége elérte a maximális 

szintet, ezért 1990-ben az országban további 8 megyeszékhelyi vámhivatal kapta meg ezt a 

feladatot. 

 

Összegzés 

 

Tisztelt Olvasók! 

 

Ezen cikk megírásának az 

volt a célja, hogy emléket 

állítsak a 25 évvel ezelőtt 

időszaknak. Természetesen 

terjedelmi okokból nem 

lehet minden egyes szabályt kiemelni. Összességében elmondható, hogy a rendszerváltás 

időszakában és azt követően a pénzügyőrök tisztelték hivatásukat és a lehető legjobb tudásukkal 

igyekezték munkájukat ellátni. A Vám- és Pénzügyőri Tanszék létrehozása kitűnő ötlet volt és 

kiváló szakembereket képzett az utókor számára. 

 

Tisztelet az Elődöknek! 
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Mindenekelőtt dr. Dettné dr. Légrády Ilona ezredes asszonynak, akinek a vezetésével 

megalakult a Tanszék.  

Dr. Köpf László úrnak, aki szintén sokat fáradozott a Tanszék érdekében. 

 

Napjainkban pedig Dr. Szabó 

Andrea ezredes asszonynak, aki 

fáradtságot és akadályokat nem 

ismerve küzd a Tanszék 

érdekében és mindent megtesz 

azért, hogy az oktatás a mai kor 

követelményeinek megfelelően, 

magas szakmai színvonalon 

történjen. 

 

Melléklet 

 

Az 1991. évben a vámjog jogforrásait az alábbiak alkották: 

 

1. A vám-és Pénzügyőrségről, valamint a vámjog szabályozásáról szóló 1966.évi 2. sz. 

törvényerejű rendelet  

2. A vám-és Pénzügyőrségről, valamint a vámjog szabályozásáról szóló 1966.évi 2. sz. 

törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 9/1966.(II.5) Kormány rendelet  

3. 61/1990 (X.1.) Kormány rendelet  

4. A vámjog szabályozásáról szóló 1987. évi 14. törvényerejű rendelet 

5. A vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a vámeljárás szabályozásáról szóló 

39/1976 ( XI . 10. ) PM - KkM együttes rendelet (és módosításai) 

 

1) 30/1977. (XI.19.) PM - KkM együttes rendelet 

2) 1/1978. (I.14.) PM - KkM együttes rendelet 

3) 9/1978.(VI.4.) PM - KkM együttes rendelet 

4) 5/1979 (V.16.) PM - KkM együttes rendelet 

5) 15/1980 (VI.26.) PM - KkM együttes rendelet 

6) 18/1980 (VII.25.) PM - KkMegyüttes rendelet 

7) 37/1980.(XI.18.) PM - KkM együttes rendelet 
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8) 18/1981 (VII.29.) PM - KkM együttes rendelet 

9) 22/1981 (VIII.6.) PM - KkM együttes rendelet 

10) 59/1981.(XII.17.) PM - KkM együttes rendelet 

11) 12/1982.(IV.20.) PM - KkM együttes rendelet 

12) 27/1982.(VI.12.) PM - KkM együttes rendelet 

13) 64/1982.(XI.16.) PM - KkM.együttes rendelet 

14) 6/1983.(III.9.) PM - KkM együttes rendelet 

15) 56/1983.(XII.29.) PM - KkM együttes rendelet 

16) 57/1983.(XI.29.) PM - KkM. számú együttes rendelet 

17) 17/1984.(IV.7.) PM - KkM együttes rendelet 

18) 56/1984.(PM - KkM.együttes rendelet 

19) 15/1985.(V.6.) PM - KkM együttes rendelet 

20) 41/1985(XII.17.) PM - KkM együttes rendelet 

21) 21/1986.(XII.27.) PM - KkM együttes rendelet 

22) 8/1987.(III.19.) PM - KkM. együttes rendelet 

23) 29/1987.(VI.28.) PM - KkM. Együttes rendelet 

24) 56/1987.(X.30.) PM - KkM. Együttes rendelet 

25) 99/1987.(XII.30.) PM - KeM együttes rendelet 

26) 11/1988.(IV.1.) PM - KeM. Együttes rendelet 

27) 11/1989.(III.12.) PM - KeM együttes rendelet 

28) 46/1989.(XII.27.) PM-KeM együttes rendelet 

29) 14/1990.(VIII.1.) PM-KeM együttes rendelet 

30) 18/1990.(IX..29.) PM-NGKM együttes rendelet 

31) 26/1990. (XII.27.) PM-NGKM együttes rendelet 

32) 10/1991.(III.29.) PM-NGKM együttes rendelet 

33) 27/1991.(XI.5.) PM-NGKM együttes rendelet 

34) 32/1991.(XII.14.) PM-NGKM együttes rendelet 

35) 34/1991.(XII.18.) PM-NGKM együttes rendelet 

36) 2/1992.(II.29.) PM-NGKM együttes rendelet 

37) 34/1991.(XII.18.) PM-NGKM együttes rendelet 

38) 2/1992.(II.29.) PM-NGKM együttes rendelet 

39) 7/1992.(IV.8.) PM-NGKM együttes rendelet 

40) 20/1992.((VII.7.) PM-NGKM együttes rendelet 

41) 31/1992.(XII.30.) PM-NGKM együttes rendelet 
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42) 8/1993.(III.2.) PM-NGKM együttes rendelet 

43) 24/1993.(IX.23.) PM-NGKM együttes rendelet 

44) 25/1993.(IX.25.)(PM-NGKM együttes rendelet 

45) 26/1993.(IX.27.) PM-NGKM együttes rendelet 

46) 29/1993.(XI.30.) PM-NGKM együttes rendelet 

47) 30/1993.(XII.8.) PM-NGKM együttes rendelet 

48) 37/1993.(XII.30.) PM-NGKM együttes rendelet 

49) 6/1994.(II.23.) PM-NGKM együttes rendelet 

50) 7/1994.(II.25.) PM-NGKM együttes rendelet 

51) 19/1994.(V.25) PM-NGKM együttes rendelet 

52) 21/1994.(VI.29.) PM-NGKM együttes rendelet 

53) 25/1994.(IX.2.) PM-NGKM együttes rendelet 

54) 28/1994.(X.6.) PM-IKM együttes rendelet 

55) 35/1994.(XII.24.) PM-IKM együttes rendelet 

56) 37/1994.)XII.28.) PM-IKM együttes rendelet 

57) 4/1995.(III.17.) PM-IKM együttes rendelet 

58) 12/1995.(VI.8.) PM-IKM együttes rendelet 

59) 16/1995.(VII.21.) PM-IKM együttes rendelet 

60) 19/1995.(VII.21.) PM-IKM együttes rendelet 

61) 27/1995.(XII.26.) PM-IKM együttes rendelet 

62) 2/1996.(I.9.) PM-IKM együttes rendelet 

 

Irodalom jegyzék: 

 

1) Vámkódex és a vámkezelésre vonatkozó végrehajtási utasítás. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, Budapest 1966. 

2) A vámjog szabályozásáról szóló rendeletek és a vámkezelésre vonatkozó végrehajtási 

utasítás. Vám-és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, Budapest, 1976. 

3) Kovácsics Iván (szerk.): Emlékkönyv a Vám-és Pénzügyőrség történetéről 1867-2000. 

VIVA Média Holding, Budapest, 2001. 

4) Arnold Mihály: Ma már holnap van. A magyar gazdaság és a Vám-és Pénzügyőrség. 

VIVA Média Holding, Budapest 
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Szlifka Gábor: Az első világháború hatása az 

adópolitikára és az adójogra 

 

Absztrakt 

 

Nervus belli pecunia, a háború mozgatója a végtelen sok pénz. Ez a Cicerónak tulajdonított 

mondás már akkor is igaznak bizonyult, amikor nem több milliós seregek csaptak össze egy 

évekig elhúzódó világméretű konfliktusban. A háború nem kizárólag emberek és hadianyagok 

csatája, hanem pénzügyi küzdelem is. Az nyer, akinek több embere és pénze van, a háborúhoz 

szükséges pénzt pedig elsősorban a hátország biztosítja. Minden háború megnöveli a 

hadviselők terheit minden tekintetben. Célom nem kizárólag annak vizsgálata, hogy a háború 

költségeinek viselését a hatalmon lévő kormány hogyan biztosította, hanem be kívánom 

mutatni a korszakot jellemző adópolitikai arculatot, amely a világháború kitörését megelőzően 

fordulatot vett és ehhez járultak hozzá a világháború hatásai. A többletterhek nem szűnnek meg 

a háború befejeztével, különösen nem úgy, hogy a vesztes oldalon fejeztük be a XX. század 

első világégését. A háború pénzügyi válságba taszította országunkat, amiből a kimenekülést 

többek között adópolitikai eszközökkel is próbálták elérni, a megoldást azonban nem ez hozta. 

Ennek rövid áttekintésére vállalkozom dolgozatommal. 

 

Abstract 

 

Nervus belli pecunia, the driving force behind war is endless amounts of money. This saying, 

attributed to Cicero, rang true even before global conflicts were contested by armies of millions, 

over many years. War is not only a battle between men and war material, but also a financial 

tussle. The side with more men and more money will win, whilst the money required for war 

is supplied primarily by the backcountry. Wars increase burdens for the belligerent parties in 

all respects. My objective is not only to examine how the government in power financed the 

war, I also wish to present the tax policy trends of the era, which took a marked turn prior to 

the outbreak of World War I, further compounded by the impacts of the conflict. The additional 

burdens did not cease with the end of the war, especially not in Hungary, which finished the 

first global conflict of the 20th century on the losing side. The war thrust the country into a 

financial crisis, with attempts made to use tax policy as one of the means of escape. However, 

the solution ultimately came from elsewhere. My essay provides a short overview of this issue. 
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Az első világháborút megelőző korszak adópolitikájának egyik fontos előzménye, faktora volt 

a kiegyezést követő adórendszer aránytalanságainak kiküszöbölése. Ez az aránytalanság abban 

állt, hogy a XIX. század második felében elsősorban a közvetett adók képezték az állami 

adóbevételek legfontosabb pillérét és ez a tendencia egyre erősödött, miközben a nyugat-

európai országok az arányos teherviselés megvalósítása érdekében az adófizetési képességhez 

jobban illeszkedő jövedelemtípusú adózásra tértek át.  

Természetesen voltak közvetlen adók Magyarországon, mint a földadó, a házadó, a jövedelem- 

és személyes kereseti adó, sokkal jelentősebb bevételek származtak azonban a közvetett 

adókból, amelyek alapja a szesz, a bor, a sör, a hús és a cukor termelése, forgalmazása volt.  

 

Fontos kihangsúlyozni, hogy a 

vagyonadók mindig is kiemelt 

szerepet élveztek a kincstári 

bevételek között. A 

vagyonadók vonzó adótárgyat 

kínáltak az akkori 

jogalkotónak, hiszen az alapján 

az adó könnyen 

megállapítható, beszedhető és 

ellenőrizhető, nagy szakmai 

apparátust nem igényel, a 

másik oldalon viszont nehezen eltitkolható.212 A vagyonadó ettől függetlenül nem tartozik 

kifejezetten a modern adóterhek közé, hiszen a vagyon megléte nem feltétlenül tükrözi az 

adófizetési képességet. Ehhez párosultak speciális adófajták, amelyek elsősorban a 

luxustermékek használatát, tulajdonlását adóztatták, összefoglalóan „fényűzési adóknak” 

nevezhetjük őket, mint például adót kellett fizetni a vadászfegyver, a lótartás, a játékasztalok, 

a cselédtartás után. 

 

A kiegyezést követően folyamatos jogalkotás zajlott ezen a jogterületen – ahol számos pozitív 

szándékot is fel lehet fedezni -, azonban az adópolitikai célok nem jó útra irányították az 

adórendszer szerkezeti kialakítását. „Az új adótörvényekkel együtt is nyilvánvalóvá vált, hogy 

                                                           
212 Szilovics Csaba: „Az ingatlan- és vagyonadóztatás magyarországi helyzete”. Miskolci Jogi Szemle 7. évfolyam  
2. szám 
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a magyar adórendszer egyre jobban elszakad az európai országok adórendszereitől, ami a 

gazdasági fejlődést és kapcsolatokat egyaránt negatívan befolyásolta.” 213  

 

Elkerülhetetlen változási igénnyel elsősorban az exportképes iparágak léptek fel (például 

gépipar), amelyek igyekeztek kilépni az európai színtérre, azonban ezek a vállalkozások csak 

akkor tudnak rajthoz állni az éles nemzetközi versenyben, ha az adórendszer is versenyképessé 

válik és nem fogja vissza a kapacitásokat. Fontos tényező volt emellett, hogy jelentős külföldi 

tőke is áramlott az országba, amely nyilvánvalóan a befektetésük megtérülését várták, ehhez 

kellett igazítani az archaikus adórendszert is. 

 

Az adózási rendszerünk elsősorban fogyasztásorientált volt ebben az időszakban, amely 

folyamat a kiegyezés óta nem változott, sőt még inkább ebbe az irányba tolódott el. A közvetett 

és közvetlen adók aránytalanságát és a kedvezőtlen tendenciát mutatja Szabó István 214 

tanulmányából vett adat, mely szerint a közvetlen adók és a közvetett adók aránya 1869-ben 

53 % - 47 % volt, ez a korszerűtlen adószerkezet kialakítása következtében 1909-re 27 % - 73 

%-ra változott. Ennek egyik oka lehetett az önkéntes adófizetés alacsony szintje. 

Erre a korszakra jellemző volt, hogy vármegyei-városi pótadók az adóterhek jelentős részét 

biztosították, a már említett aránytalanság mellett a központi költségvetés bevételi oldala 

folyamatosan hiányt szenvedett. Az államháztartás szerkezetének és ezzel a költségvetés 

bevételi oldalának racionalizálásában elévülhetetlen érdemei voltak Wekerle Sándornak, aki 

1889-től Tisza Kálmán kormányában pénzügyminiszter volt, 1892-től első ízben, 1906-tól 

pedig második ízben lett az ország miniszterelnöke. Az első miniszterelnökségéhez fűződik az 

államháztartás racionalizálása, a költségvetési deficit csökkentése. Hozzá kell tenni azt is, hogy 

ennek része volt a fogyasztási adók megemelése és adóminimumok megállapítása is. Neve 

fémjelzi azt a korszakot, amikor az ország elindult a modern adórendszer kiépítése felé vezető 

úton. 

 

Ebben az időszakban került sor Magyar Királyi Adóhivatalok kiépítésére, a háború végére, 

azaz a Monarchia összeomlásának idejére már 300 adóhivatal működött az országban. 215 

                                                           
213 Burján Ákos – Sándorné ÚJ Éva – Sztanó Imréné dr –Vígvári András: Adótani alapok (Saldo, Budapest 2012., 
36. o. 
214 Szabó István: „A polgári adórendszer megteremtése Magyarországon” Rubicon, 2012/6 
215  Varga Norbert: Adóhivatalok a dualista Magyarországon http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/ 
adohivatalok_a_dualista_magyarorszagon/ 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/adohivatalok_a_dualista_magyarorszagon/
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/adohivatalok_a_dualista_magyarorszagon/
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Emellett fontos szerepe volt a meginduló szakemberképzésnek, így egyetemen képzett 

magasan kvalifikált tisztviselők intézték az ország adóügyeit. 

1905. januárjában lezajlott választások során egy olyan országgyűlés alakult, amely a 

„nagybirtok” befolyása alatt állt, kétségtelenül jelentős volt az agrárium nyomása az 1907-ben 

benyújtott adótörvény-javaslatok vitája során.216  

 

Fontos sarokkő a hazai adózás történetében az 1909. év, amely során egy sor adózásról alkotott 

jogszabály alakította ki az adórendszer háború előtti arculatát, amely végső soron Wekerle 

nevéhez fűzhető. Ennek során született meg a földadóról217, a házadóról218, a tőkekamat- és 

járadékadóról219, az általános kereseti adóról220, valamint a vállalatok kereseti adójáról221, a 

jövedelemadóról222 és a közadók kezeléséről223 megalkotott törvénycikk. A törvények vitáját 

széles körű társadalmi ellenállás övezte, mivel a kormány egyébként nem publikált célja az 

adóreformmal - a nagybirtok adóterheinek csökkentésén kívül – egy bújtatott adónövelés volt. 

 

„Az új adórendszer egy tárgyi adózáson alapuló hozadéki adórendszer volt, amely az adóztatás 

alapjába az adófizető személyes jövedelmét állította. Sarokpontja a hozadéki adó 

aránytalanságát kiegyenlítő, a hozadéki adó által utol nem érhető jövedelmeket is megadóztató 

jövedelemadó lett.”224 

 

A házadó volt talán az egyetlen adónem, amely az adócsomag elfogadását követően hatályba 

lépett változtatás nélkül. A házadó egy régóta a magyar adórendszer elemét képező adónem.  

 

A házadó tárgya minden lakóház és minden más állandó jellegű épület. Az adónemnek két 

típusát határozta meg a törvény: a házbéradót és a házosztály-adót. Az előbbit azoknak kellett 

fizetni, akik bérbe adják az ingatlanjukat, az utóbbit pedig a ki nem adott ingatlanok után. A 

házbéradó adókulcsát a bérbe adott ingatlan fekvése határozta meg. Így például Budapesten a 

jövedelem 16 %-át kell megfizetni, 15.000 lélekszámúnál nagyobb városokban 14 %-ot, egyéb 

esetben 11 %-ot, 1.000-nél kisebb lélekszámú településen 9 % volt az adó mértéke. A 

                                                           
216 Szende Pál: Adóreform és osztálytagozódás Budapest 1913. 8. 
217 1909. évi V. törvénycikk  a földadókataszter kiigazításáról és a földadó százalékának megállapításáról 
218 1909. évi VI. törvénycikk  a házadóról 
219 1909. évi VII. törvénycikk  a tőkekamat- és járadékadóról 
220 1909. évi IX. törvénycikk az általános kereseti adóról 
221 1909. évi VIII. törvénycikk a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti adójáról 
222 1909. évi X. törvénycikk a jövedelemadóról 
223 1909. évi XI. törvénycikk a közadók kezeléséről 
224 Burján – Sándorné– Sztanó–Vígvári IM:  38. O. 
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házosztály-adó mértékét két tényező határozta meg: egyrészt a körzet, ahol az ingatlan fekszik, 

másrészt a lakrészek száma.  

 

Az általános kereseti adó alá tartozott mindaz a 

jövedelem, mely a magyar szent korona országainak 

területén bárki által folytatott ipar- és kereskedelmi 

üzletből, bányászatból, szellemi és bármi más 

haszonhajtó foglalkozásból származik, kivéve a 

szolgálati viszonyból eredő illetményt vagy ellátást és 

azt a jövedelmet, melyet a nyilvános számadásra 

kötelezett vállalatok kereseti adójáról szóló törvény 

már magában foglal. 

 

Az általános kereseti adó általános kulcsa 5 % volt, 

egyes „intellektuális” tevékenységek esetében, mint 

az irodalmi, művészi, ügyvédi, orvosi, mérnöki 

tevékenységből származó jövedelem esetében 4 %. 

Fontos szabály volt a létminimum adómentessége, egyébként pedig az egyes tevékenységek 

után minimum adótételeket állapított meg a törvény. 

A törvény szerint az adónak 1911. január 1-től kellett volna életbe lépnie, ez azonban nem 

történt meg a tiltakozások hatására, a bevezetésére csak az első világháború alatt került sor. 

A legfontosabb változás a jövedelemadóztatást illetően a jövedelemadóban következett be. A 

jövedelemadó lefedte a magánszemély által bármilyen formában szerzett, ténylegesen befolyó 

bevételek szinte teljes körét, példaként említve az életbiztosítási tőkék hozadékrészét vagy 

ingatlanok és egyéb vagyontárgyak adásvételéből származó nyereséget. A törvény egyébként 

hat jövedelemforrást nevezett meg: az erdő- és mezőgazdasági üzem eredménye, az épületek 

haszonértéke, az ipar, kereskedelem, bányászat és egyéb az általános kereseti adó alá eső 

haszonhajtó foglalkozás jövedelme, a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok jövedelme, a 

tőkevagyonból és egyéb a tőkekamat- és járadékadó tárgyát képező bevételekből eredő 

jövedelem és a szolgálati viszonyból származó illetmények és ellátások. 

A mai modern személyi jövedelemadóztatáshoz hasonlóan a jövedelem a nyers bevétel és a 

törvény által megengedett levonások különbözete. De szintén egy rokon intézmény a mai 

rendszerrel, miszerint a vállalkozási célú adásvételekből származó bevétel esetén a veszteséget 

is figyelembe lehetett venni. 
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Az adó progresszíven meghatározott tételes adó volt, az adómentesség határa 800 korona volt. 

A legfelső jövedelemsáv után az adó mértéke lényegében 5 %. 

 

A jövedelemadóztatást illetően egyfajta családi adóztatás valósult meg, mely során az 

adófizetési kötelezettség a családfőt terhelte, neki kellett megadnia a háztartáshoz tartozó 

személyeket a jövedelmeikkel és a kiskorú gyermekek számát, valamint külön meg kellett 

adnia a rendelkezése alá nem tartozó jövedelmeket is, amely külön számítás alapját képezte.  

Előremutató eleme volt ennek az adónemnek a mai értelemben vett családi kedvezmény 

bevezetése, amely nem csak gyermekek után járt, hanem törvényes kötelezettség alapján más 

hozzátartozó után is, ha ő a saját háztartásban került eltartásra. A kedvezménynek két csoportja 

volt, a két és három eltartott, valamint a négy vagy annál több eltartott után járó kedvezmény. 

Meg kell jegyezni, hogy ezt a kedvezményt csak 8000 korona alatti jövedelemnél lehetett 

igénybe venni. 

 

A törvénycsomagot egy koalíciós környezetben kellett elfogadnia az országgyűlésnek, ezért 

nem csoda, hogy a kompromisszumok egyes érdekeket előtérbe helyeztek az adócsomag 

kapcsán. Egyrészt említhető az agrárius vonal erőteljes megjelenése a földadó 

maximalizálásával és megjelent egy erőteljes újkonzervatív és antiszemita vonulat is 

meghatározott vállalatok eltérő kezelése kapcsán; itt elsősorban a hitelintézetek és 

biztosítótársaságok eltérő kezeléséről volt szó.225 

„Valamely adórendszer antidemokratikus jellegének legfőbb ismertetőjele a fogyasztási adók 

túltengése.” 226  Az 1909-es törvénycsomagot értékelve meg kell állapítani, hogy fontos 

mérföldkő volt az egyenes adók vonatkozásában, azonban a törvények nem érintették a 

közvetett adókat, amelyek lényegében a fogyasztási adók voltak. Természetesen ez nem egyedi 

vonás Európában, sőt, a nyugat-európai államokban túlsúlyban voltak még ekkor a közvetett 

adók, azonban a progresszív egyenes adók egyre nagyobb teret nyertek, amely az igazságos 

adórendszer egyik tartópillére. 

 

Ebben az időszakban a legjelentősebb adóbevételek még mindig a fogyasztási adókból és a 

jövedéki adókból származtak. A közvetett adókat illetően Magyarországon az alábbi adók 

voltak hatályban a háborút megelőzően: szeszadó, szeszpótlék-adó, söradó, sörpótlék-adó, 

                                                           
225 Szabó Dániel: „Wekerle Sándor – A válságmenedzser” Rubicon, 1996/10. 
226 Szende im: 8. 
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cukoradó, ásványolajadó, húsfogyasztási adó, boritaladó, sójövedék, dohányjövedék. Ezekből 

az adónemekből származó bevétel a század elején legalább olyan növekvő ütemet mutatott, 

mint az egyenes adókból származó, azaz tendencia megfordítására nem volt esély. 

 

A dohányjövedék vonatkozásában ráadásul jelentős emelés is történt 1911 július 1-jétől Lukács 

László, a második Khuen-Héderváry-kormány pénzügyminisztere rendeletben emelte meg a 

dohánygyártmányok után fizetendő jövedéki adót. 

 

A Wekerle-féle javaslatok közül a házadó 1910. január 1-én lépett életbe, a többi törvény 

esetében a hatályba lépés időpontja 1911. január 1. A törvények hatályba lépése előtt azonban 

a Wekerle-kormány megbukott, az új kormány prominens képviselői pedig éppen hogy az 

adótörvények ellenzői voltak a megelőző években, így nem csoda, hogy a törvények hatályba 

léptetésének elhalasztásáról döntöttek. 1912. júniusában ezt a kormányt is egy új követte, 

amelynek azonban komolyan kellett számolnia a különösen a katonai kiadások miatt 

megnövekedett bevételi igénnyel, ezért az ún. adónovellában227 ezeket módosítva mégiscsak 

bevezették. 

Az 1913. évi állami költségvetés tervezete 228  talán megbízható képet ad az adóbevételek 

összetételéről a világháborút megelőző utolsó békeévben. A költségvetés a legnagyobb bevételt 

(182.031 koronát) a dohányjövedékből kívánt beszedni, a második legnagyobb bevételi forrást 

a szeszadó képviselte (138.500 Korona) a költségvetésben, az egyenes adók közöl a harmadik 

legnagyobb főösszeggel a földadó szerepelt (71.750 korona). 

 

A mai adórendszer tükrében nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a modernizáció 

– amennyiben a mai magyar adórendszert modernnek tekintjük - nem jár az arányok teljes 

felcserélődésével. Ma a legtöbb adóbevétel a társadalombiztosítási befizetések (szociális 

hozzájárulási adó) kivételével az általános forgalmi adóból származik, második helyen ugyan a 

személyi jövedelemadó áll, a harmadik legtöbb bevételt a jövedéki adók eredményezik, a 

társasági adó pedig csak nagy lemaradással következik a sorban. Nem lehet tehát azt mondani, 

hogy a majd egy évszázadnyi fejlődés egyértelműen az egyenes adók fölényéhez vezetett volna, 

ennek a korszaknak a megítéléséhez – álláspontom szerint – ez is hozzátartozik. 

 

                                                           
227 1912. évi LIII. törvénycikk az 1909. évi VI., VII., VIII., IX., X. és XI. törvénycikkek módosításáról és 
kiegészítéséről, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedésekről 
228 1912. évi LXVI. törvénycikk az 1913. évi állami költségvetésről  
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Az első világháború kitörése nem hagyta meg változatlan formájában a magyar adórendszert, 

már csak azért sem, mert a hadviselés költségeinek megteremtése érdekében új források után 

kellett nézni. Ezt egyrészt új adónemek bevezetésével, másrészt a korábbi adók kiterjesztésével 

lehetett megoldani. 

 

Korábban említettem, hogy a vagyonadóztatás Magyarországon hosszú múltra tekint vissza. A 

szabadságharc leverését követően császári pátens vetette ki a ház- és földadót, amely ezután 

osztrák mintát követett, majd ez alapján került elfogadásra a 1868-ban az adót kivető 

törvénycikk. Az első világháború alatt az 1916. évi XXXII. törvény vezette be a vagyonadót, 

amely egy általános vagyonadónak tekinthető, az adóztatandó vagyon köre rendkívül széles, 

ide sorolandók az ingatlanokon kívül a vállalkozások üzemi tőkéje, szinte minden természetű 

tőkevagyon, valamint néhány kivétellel az ingóságokat is. Az adót 50.000 korona felett kellett 

fizetni, az adó mértéke némi progresszivitást mutat és az akkori divatnak megfelelően sávosan 

és tételesen került meghatározásra, ez alapján számítva a legkisebb mérték (50.000 koronánál) 

1,2 ezrelék, a legmagasabb pedig 5 ezrelék volt.229  

A jövedelemadót – amely hatályba lépésére az 1909-es adócsomagot követően nem került sor 

– a háború második évében vezették be, 1915. január 1-től. Ekkor csak a 20.000 korona feletti 

jövedelmeket adóztatták, amit 1917-ben230 kiterjesztettek a 10.000 korona feletti jövedelmekre 

is. 

 

A háború mind nagyobbra rúgó költségigényének fedezetére került bevezetésre a hadi 

nyereségadó231. Ez a kifejezetten háborús rendkívüli adó a nyilvános számadásra kötelezett 

vállalatok és egyletek, a természetes és a jövedelemadó fizetésére köteles jogi személyek által 

az 1914., 1915. és 1916. években elért nyereségtöbbleteket, illetőleg jövedelemtöbbleteket 

sújtotta többletteherrel. 

 

A vállalkozások esetében a nyereségtöbbletet a saját tőkéhez viszonyítva sávosan progresszív 

módon adóztatta, az adókulcs 10 %-tól 35 %-ig terjedt. A külföldi vállalkozásoknál ez a 

nyereségtöbblet 45 %-ig terjedt. 

 

                                                           
229 Pogány Ágnes: „Adók Magyarországon a két világháború között” Rubicon, 2012/6., 73. o. 
230 1916. évi XXVI. törvénycikk a jövedelemadónak részleges életbeléptetéséről    
231 1916. évi XXIX. törvénycikk a hadi nyereségadóról 
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A természetes és jogi személyeknél az adóalap az a jövedelemtöbblet, amelyet az 1914., 1915. 

vagy 1916. években az 1913. évi jövedelmeikkel szemben - vagy az adóköteles fél választása 

szerint az 1911., 1912. és 1913. években elért átlagos évi jövedelmeikkel szemben - 

ténylegesen elértek. 

 

Rendkívüli helyi adónak minősült a vármegyei törvényhatóságok által a pénzügyminiszter és 

a belügyminiszter hozzájárulásával kivethető vármegyei pótadó232, amely hadi jótékonysági 

célokat szolgált. Mértéke 5 %, bár azt a jogszabály nem határozta meg, hogy ez pontosan minek 

az 5 %-a. 

 

A háborút követő intézkedések pénzügyi szempontból sikertelenek voltak. A válságból a kiutat 

a költségvetés és a kereskedelmi mérleg egyensúlyának megteremtése jelentette volna233, erre 

az ország saját erőből nem volt képes. A népszövetségi kölcsön felé vezető út azonban egy sor 

igen fájdalmas gazdasági és strukturális döntésen keresztül vezetett. 

A háború és annak következményei a társadalmi, politikai kihatása mellett teljesen 

megrendítette az államháztartás fenntarthatóságát. A háború természetes velejárója, hogy az 

államnak nagyobb terhet kellett vállalnia az arra rászorulók, sebesültek támogatásában, 

segélyezésében, ugyancsak negatívan ható tényező az állami bevételek csökkenő mértéke, 

hiszen egy háborús vereséget a hátország sem visel sértetlenül. Ezen túlmenően a trianoni 

döntés kihatásaként nemcsak az ország területe kétharmadának elcsatolásával szenvedett kárt 

nemzetünk, hanem ez a közigazgatás, így a pénzügyi igazgatási rendszer szétesésével járt, ami 

ugyancsak jelentős nehézséget gördített az állami bevételek beszedése elé. 

Az államháztartás rendbetételére bátor és radikális kísérletet tett Hegedűs Lóránt – aki 1920. 

december és 1921. szeptember között először a Tisza kormány, majd a Bethlen kormány 

pénzügyminisztere volt – egy stabilizációs tervvel. 

 

Ez az időszak rendkívüli megoldásokat és rendkívüli bevételeket kívánt meg, a pénzügyi 

kormányzat ezt rendkívüli adókkal igyekezett megoldani. Az egyik ilyen adó a hadiváltság234. 

Ez egy céladó volt, az ebből befolyt pénzből a törvény egy alapot rendelt létrehozni a 

hadiárvák, hadiözvegyek és hadirokkantak támogatására. 

 

                                                           
232 1916. évi XXXIX. törvénycikk a hadi jótékonysági célokra kivethető vármegyei pótadóról    
233 Pécsi Vera: „A nagy szanálás” Élet és Irodalom 2008.,LII. évf., 47. szám. 
234 Hadiváltságról szóló 1921. évi 13. törvénycikk 
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A törvényi szabályozás mögött egy erős kompenzációs szándék húzódott, amit a harcokban 

részt nem vevőknek kellett fizetni azok számára, akik vagy elvesztették hozzátartozójukat a 

háborúban vagy maguk is egészségkárosodást, sérülést szenvedtek el. Adót az 1865-1899. évek 

valamelyikében született minden magyar férfi állampolgár köteles volt fizetni, aki az 1914-

1918. évi világháborúban bármi okból a harcvonalon katonai vagy személyes hadiszolgálatot 

nem teljesített. Az adó mértéke egyébként arányos volt annak okával, amiért az adót fizető nem 

vett vagy nem vehetett részt a harcokban. Így például kevesebbet kellett fizetnie a nem katonai 

szolgálatot teljesítetteknek, többet azoknak, akik alkalmatlanok voltak, még többet akik 

felmentést kaptak. Ezen túlmenően hadiváltságot kellett fizetnie minden vállalatnak vagy 

munkaadónak, amely az 1914-1918. évi világháború idején valamelyik alkalmazottjának a 

katonai szolgálat alól felmentését sikerrel kérte. Az adó mértéke minden felmentett 

alkalmazottja után 2000 korona. A kormányzat rendkívüli súlyt helyezett a szankciórendszerre, 

mind a bírság, mind a büntetőjogi következmény tekintetében, mert pénzügyi és társadalmi 

célja rendkívül hangsúlyos volt. 

 

Időben némileg előrenyúlva meg kell jegyezni, hogy a hadiváltságot az 1925. évi XLVIII. 

törvény helyezte hatályon kívül, ami egyben bevezette a rokkantellátási adót. Ez az adónem 

szintén rendkívüli adó, a törvény célja gyakorlatilag megegyezik a hadiváltságéval, azonban az 

adózás stabilizálódásával ez egy szélesebb adóalanyi kört érintett és a számítása is komplexebb. 

A földadó, házadó, társulati adó, általános kereseti adó, jövedelemadó, illetőleg vagyonadó 

fizetésére kötelezetteknél az adóévben terhükre kivetett földadónak, házadónak, társulati 

adónak, általános kereseti adónak, jövedelemadónak és vagyonadónak aranykorona-értékben 

számított együttes összege alapján kellett a rokkantellátási adót az alábbi fokozatok szerint 

kivetni. Az adó egyébként progresszív, tételesen meghatározott adó volt. 

 

Hegedűs Lóránt adópolitikájának központi eleme a vagyonváltság volt, vagyis ez volt az 

extrabevétel egyik fő forrása, amelyből a magyar államháztartást stabilizálni kívánta. Ez a 

vagyonváltság két jogszabályban került bevezetésre. Az első, amit I. vagyonváltságról szóló 

törvénynek is neveznek az 1921. évi XV. törvénycikk235 volt. A törvény célkitűzését annak 

preambuluma tükrözi leginkább, miszerint „a nemzet újjászületésének és a társadalmi béke 

helyreállításának legfontosabb feltétele állami pénzügyeink rendezése és a szerencsétlen 

                                                           
235  1921. évi XV. törvénycikk a betétek, a folyószámla-követelések és a természetben elkülönítve őrzött 
készpénzletétek, továbbá a belföldi részvények és szövetkezeti üzletrészek, a külföldi pénznemek és a külföldi 
értékpapírok vagyonváltságáról 
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világháború által megrendített államháztartás terhének apasztása”. A bevezetni kívánt adó a 

vagyont adóztatta volna meg, hiszen azt „a magyar állam erőfeszítése és jogrendje védelmezte 

meg”. Ez a törvény elsősorban a pénzügyi eszközöket (betétek, a folyószámla-követelések, 

természetben elkülönítve őrzött készpénzletétek, belföldi részvények és szövetkezeti 

üzletrészek, külföldi pénznemek és a külföldi értékpapírok) tekintette adótárgynak. Adót 1000 

korona alatt nem kellett fizetni, mértéke az összeg függvényében 5 %-tól 20 %-ig terjedt. A 

váltságköteleseknek az 1921. január 19-én tulajdonukban lévő eszközökről kellett számot 

adniuk. 

 

A II. vagyonváltságról szóló törvény236 az egyéb vagyontárgyakat igyekezett adóztatni. Az 

adótárgy megegyezett a földadó szabályozásával, vagyis minden olyan földterület 

vagyonváltság alá esett, amely a földadónak tárgya volt. Fontos rendelkezése volt a törvénynek, 

hogy az adót természetben, azaz földben is lehetett teljesíteni, ezzel az állam stabil vagyonra 

tehetett szert. 

Fontos megjegyezni, hogy a vagyonváltság nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a 

vártnál sokkal kisebb bevétel származott belőle. Az államháztartás stabilizációja és ezzel együtt 

Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter programja megbukott. 

 

Hegedűs Lóránt pénzügyminiszterségének legmaradandóbb eredménye az általános forgalmi 

adó bevezetése, amely tartósan megmaradt a magyar adórendszerben és Hegedűs Lóránt 

pénzügy-politikai kudarca ellenére ennek az adónemnek a maradandósága mindenképpen 

mellette szól. Az általános forgalmi adót az őrlési és forgalmi adóról szóló 1921. évi XXXIX. 

törvénycikk vezette be. A törvényben az adó az őrlési és cukorrépa-forgalmi adó, valamint az 

állatforgalmi adó bevezetését követően a III. fejezetben foglalt helyet, holott jelentősége – 

különösen a mai bevételszerkezet fényében – talán előkelőbb helyre sorolná. 

 

Az adó alanya az a személy, aki őstermeléstől eltérő bevételszerző tevékenységet folytat. Az 

adó tárgya a maihoz hasonlóan az áruszállítás (termékértékesítés), valamint bármely más 

munkateljesítmény (szolgáltatásnyújtás). 

 

                                                           
236 1921. évi XLV. törvénycikk az ingatlanok, a felszerelési tárgyak, az áruraktárak, az ipari üzemek és egyéb 
jószágok vagyonváltságáról 
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Az általános forgalmi adó kulcsa az adóalap 1.5%-a. Ezt a későbbi években 2-3 %-ra, majd a 

második világháború alatt 4-5 %-ra emelték. Önmagában ez a mai adókulcsokkal összevetve 

nem tűnik magasnak, azonban a mai ÁFA rendszere részben más mechanizmust követ. 

Az új adónem egy közvetett, többfázisú adó, azonban nagyon fontos megkülönböztetni a mai 

általános forgalmi adótól, mivel az 1921-ben bevezetett adó nem hozzáadott-érték típusú adó. 

Ez utóbbi azt jelentené, hogy egy feldolgozási folyamatban csak az értéknövekmény lenne az 

adó alapja, amit a rendszer úgy biztosít, hogy az áru beszerzőjét vagy szolgáltatás 

igénybevevőjét megilleti az ügyletre felszámított adó levonásának a joga. Ez az adónem 

azonban minden egyes adásvételre vagy munkateljesítményre felszámítja az adót, levonás 

nélkül.  

 

Hegedűs Lóránt emellett tovább növelte a fogyasztási adók számát, amiben a korábbi adatok 

megerősítették, hiszen a fogyasztási adók jelentős bevételt hoztak a büdzsének. Ilyen új 

adónemként kerültek bevezetésre a gyufa-, szivarkahüvely- és szivarkapapír-adók. 

 

A törvényhozás 1922-ben döntött egy újabb adóreform mellett, amely lényegében nem 

változtat a Wekerle-féle adórendszer körvonalain, de érthető módon bevétel-növekedést 

igyekezett elérni. Ez a törvénycsomag nem nevezhető szerkezeti reformnak, viszont több, a 

modernizáció irányába ható intézkedés került bele. 

 

Időrendben először említést tennék a földadóra vonatkozó módosításról237, amelynek egyik 

eleme az elszabadult inflációval szembeni intézkedés. Ennek keretében 1922. július 1-től a 

földadót és a földtehermentesítési járulékot búzaértékben vetik ki, a mértéke pedig úgy alakul, 

hogy az 1909. évi V. törvénycikk rendelkezése szerint megállapítandó földadó minden 

koronája 5 kilogramm búzával egyenértékű. 

 

Ugyanezen törvény másik fontos rendelkezése a jövedelem- és vagyonadókra vonatkozik, 

amelyen szintén felfedezhetők az infláció jegyei, de fontos kiemelni, hogy a törvényhozás 

kimondott követelményként emeli be a törvénybe az említett adónemek újrafogalmazása során 

a progresszivitás érvényesítését, valamint továbbra is megmarad a létminimum adómentessége, 

csupán az inflációval korrigált jövedelemnél került meghatározásra. 

 

                                                           
237  1922. évi XXI. törvénycikk a földadó kivetésének és az ezzel kapcsolatos kérdéseknek újból való 
szabályozásáról 
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Az 1922. évi XXIV. törvénycikk vezette be a társulati adót, amely lényegében a társasági adó 

elődje. A társaságok egyik csoportjánál (közkereseti társaság, betéti társaság, alkalmi 

egyesülések) az adóköteles nyereség 6-20 %-ban határozta meg az adó mértékét, a társaságok 

másik csoportjánál (részvénytársaság, szövetkezet, korlátolt felelősségű társaság, részvényre 

alakult betéti társaságok, biztosítási vállalatok stb.) az adókulcsot a nyereség saját tőkéhez 

viszonyított aránya határozta meg, amely 16-30 % volt. Látható, hogy az adó mértéke a 

korábban megszokotthoz képest magasabb, nyilvánvalóan az elsődleges adópolitikai szándék 

a mihamarabb költségvetési bevételek generálása volt. 

 

Átalakult az általános kereseti adó rendszere is. Az általános kereseti adót helyben vetik ki, az 

adó mértékét a község (város) legfeljebb 5 %-ban vetheti ki. Kifejezetten a pénzügyminiszter 

engedélyével és csak a város szükségleteinek finanszírozási nehézsége esetén az adó mértéke 

10 %-ig emelkedett. Ez az adó meghatározás nem minden jövedelemtípusra volt érvényes, így 

a munkaviszonyból, szolgálati viszonyból, egyéb járadékszerű szolgáltatásból származó 

jövedelmekre egy tételesen meghatározott progresszív adótábla vonatkozott, ahol az 

adómentesség határa 5000 korona volt, a legkisebb adómérték 2,5 %, a legmagasabb 7,5 %. 

Meg kell jegyezni, hogy a progresszív, de nem százalékosan meghatározott adósávok esetén 

nem beszélhetünk a legmodernebb adótechnikai megoldásról, hiszen az arányosság az 

adósávon belül nem érvényesül, vagyis ezen adónem esetében a havi 5001 koronát és a 8000 

koronát keresők esetében is egyaránt 20 korona az adó összege. 

 

Újraszabályozásra került a házadó238, ami a korábbi rendszerhez képest egy egyszerűsítést 

tartalmaz, a házadó alapja bérbe adott épületeknél az épület és az esetleg hozzátartozó házi kert 

után az adóévet megelőző utolsó negyedévben járó bérjövedelemnek egy teljes évre átszámított 

összege. A bérbe nem adott épületek adóalapja a ténylegesen bérbe adott ingatlanokkal történt 

összehasonlítás útján megbecsült haszonérték. 

 

A fizetendő adó mértékét az ingatlan elhelyezkedése határozta meg, így az Budapesten 24%, 

törvényhatósági joggal felruházott és rendezett tanácsú városokban és engedélyezett 

gyógyfürdőhelyeken 20%, egyéb helyeken 15%. 

 

                                                           
238 1922. évi XXII. törvénycikk a házadóról és a fényűzési lakásadóról 
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A világháború utáni gazdasági stabilizáció önerőből nem valósulhatott meg, Magyarország 

kizárólag a Népszövetség segítségében bízhatott, azonban az ilyen típusú kölcsönöknek mindig 

ára van. Ennek keretében került elfogadásra az államháztartás egyensúlyának helyreállításáról 

szóló 1924. évi IV. törvény, amely lényegében két jegyzőkönyvben rögzítette azokat a 

gazdasági kötelezettségeket, amelyek a Népszövetség elvárásai voltak a pénzügyi segítség 

fejében. Mindezt természetesen annak hangsúlyozásával, hogy Magyarország megőrzi 

szuverenitását és önállóságát. 

 

A törvénybe foglalt kötelezettségvállalás jelentős kiadáscsökkentő és bevételnövelő 

intézkedéseket tartalmaz. A bevétel növekedést főként az adók emelésével kívánja elérni. 

Ennek keretében a törvény a földadó kulcsát 1924. évi július hó 1-jétől a kataszteri tiszta 

jövedelem 25%-ára emelte fel. A kataszteri jövedelem 25%-ára emelt földadó aranykorona 

értékben megállapítottnak tekintendő. 

 

Fontos előrelépés történt a jövedelemadót illetően is. Az adómentesség határa 8000 

aranykorona, azonban jelentős változás, hogy a korábbinál sokkal határozottabb 

progresszivitás került beépítésre. A jövedelemadó mértéke a háztartásban eltartott két családtag 

esetén 500 aranykorona értékű jövedelemnél 1%, a legmagasabb tétele 200,000 aranykorona 

értéknél 40%. Az eltartottak ebben a rendszerben is kedvezményt jelentettek, azaz minél több 

eltartott tartozott egy háztartáshoz, annál nagyobb volt az igénybe vehető kedvezmény mértéke. 

 

A vagyonadó legkisebb mértéke 4000 aranykorona adóalapnál 0.1%, ez tehát az adómentesség 

határa legmagasabb tétele pedig 16.000,000 aranykorona adóalapnál 1%. A jövedelemadó 

mellett tehát a progresszivitás egy fontos szemponttá vált a vagyonadó tekintetében is. 

 

Ugyancsak egy fokozatos progresszivitás figyelhető meg a társulati adót illetően. Az adó alapja 

a nyereség, az adósávok 5.000 aranykorona értékben kerültek meghatározásra, az alsó kulcs 5 

%, majd lépcsőzetesen 50.000 aranykorona nyereségnél 15 %. 

 

Mindezek az intézkedések kevésnek bizonyultak a helyzet pénzügyi stabilizációjához. A 

fentebb vázolt adók nem hoztak elegendő költségvetési bevételt, körvonalazódott már az a 

tény, hogy az ország egyedül nem tud úrrá lenni a helyzeten. Ennek egyik jelentős előidéző 
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oka, hogy az adófizetési morál rendkívül alacsony volt. Pogány Ágnes 239  tanulmányában 

kiemeli, hogy a szintén vesztes Németországban a lakosság 55 %-a fizetett jövedelemadót, 

addig Magyarországon csak 4-5 % volt az adófizetők aránya 1928-ban, tehát 10 évvel a háború 

vége után. Jelentős volt tehát az adóeltitkolás mértéke és az adóhivatali szervezetrendszer sem 

volt elég hatékony az adótörvények betartatásához. 

 

Ettől függetlenül vitathatatlan tény, hogy az adórendszer, a közvetett adók súlya még mindig 

nagyobb volt, de az egyenes adók aránya 16-ról 35 %-ra nőtt 1924 és 1932 között és ezzel 

majdnem beérte a 38 %-os bevételi arányt képviselő közvetett adókat. 

1938-ban összesen 72 adójogcímen 1,2 milliárd pengő adóbevétele volt az országnak, ebből 

42,8 %-a volt az egyenes adók, 16,3 % a forgalmi adók, 13,4 % az illetékek, 12,3 % a 

fogyasztási adók, 10,1 %-a jövedékek, 5,1% a vámok részaránya. 

 

A világháborúnak még egy rendkívül fontos hatása volt az adópolitikára és a költségvetésre. A 

már említett fokozódó igény (különösen a társadalombiztosítás területén) az állami kiadások 

terén egyre növekedő ütemben hatott a bevételekre, ami azt eredményezte, hogy a költségvetés 

főösszege az addig megszokottnál magasabb volt, ez természetszerűleg azt jelentette, hogy az 

állami elvonás és újraelosztás mértéke nagyobb lett mint korábban, nagyobb állami 

újraelosztást pedig csak megnövelt adóterheléssel lehet elérni. Ezt a folyamatot támasztja alá a 

kivetett adók összegének jelentő növekedése, 1913 és 1928 között az egy főre jutó közterhek 

összege 60 % körüli mértékkel növekedett240.  

 

A pénzügyi rendszer vonatkozásában fontos dátum az 1925-ös év, amikor sikerült 

megteremteni a költségvetés egyensúlyát, természetesen nem önerőből. Az gazdasági és 

pénzügyi válságot végül a népszövetségi kölcsön oldotta meg. Ez a kölcsönfelvétel 250 millió 

korona értékű hitelt biztosított Magyarország részére húszéves lejáratra241. Ugyan minden 

megállapodás biztosította hazánk pénzügyi függetlenségét, hazánk pénzügyeinek ellenőrzésére 

egy biztost delegált, akinek döntési joga volt a kölcsön folyósítása felett, azaz csak abban az 

esetben engedélyezte az esedékes összegek felhasználását, ha Magyarország megfelelő 

intézkedéseket tesz a pénzügyi stabilitás irányába. Az első világháborút hazánknak nem 

                                                           
239 Pogány im.: 73. o. 
240 Pogány im.: 74. o.  
241 Ormos Mária: „A népszövetségi kölcsön” Rubicon, 2012/6 
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sikerült segítség nélkül kiheverni pénzügyi szempontból, következtetésként megállapítható, 

hogy az adópolitika ennek a folyamatnak fontos, de végső soron nem döntő tényezője lett. 
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Vesszős Gergely: Gondolatok virtuális fizetőeszköz-

rendszerekről 

 

Absztrakt 

 

A modern technológiáknak köszönhetően akár az okosóránkkal is fizethetünk számos 

szolgáltatásért, és még ez a fajta fizetési mód is szabályozottabb keretek között működik a 

virtuális fizetőeszközök piacánál. A virtuális fizetőeszközök világszerte elterjedtek, egyre 

többen használják, az általuk nyújtott anonimitás pedig sokszor kapcsolódik a bűnelkövetői 

körökhöz. Felismerve a virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatos veszélyeket, az Európai Unió 

Bizottsága akciótervet fogadott el a probléma megoldása céljából, amely alapján az Európai 

Unió tagállamainak hamarosan be kell szabályozniuk ezen eszközöket. A tanulmányomban 

megkíséreltem ismertetni és kategorizálni a virtuális fizetőeszközöket, megmagyarázni az 

ismert definíciókat, valamint meghatározni a virtuális fizetőeszközök jelenlegi jogi helyzetét 

Magyarországon. 

 

Abstract 

 

Thoughts about virtual currency schemes 

Thanks to innovative technologies we can pay for many services with our smartwatch, and even 

this type of payment is more regulated in the European Union than the whole market of the 

virtual currencies. Virtual currencies are world wide spread, more and more people use it, and 

because they granted anonymity they are often bonded to criminals. The European Commission 

recognized the danger and create an action plan, thus the member states of the European Union 

need to regulate these assets soon. In my thesis I tried to introduce and categorise the virtual 

currencies, explain the avowed definitions and define the current legal position of the virtual 

currencies in Hungary. 
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Bevezetés 

 

Napjainkban számos módon tudjuk helyettesíteni a 

készpénzt – használhatunk bankkártyát, fizethetünk a 

telefonunk segítségével, vagy akár okosórával is. A 

legújabb fizetési módszerek között továbbá egyre 

nagyobb teret kapnak a virtuális fizetőeszközök is, 

hiszen a futurisztikus név és a működési mechanizmus 

mögött sokan a bankrendszer alternatíváját vélik 

felfedezni, ezáltal az évek során széles körben váltak 

elfogadottá. A legismertebb, és egyben legnagyobb 

értékkel rendelkező virtuális fizetőeszköznek a 2009-

ben létrehozott Bitcoin 242  tekinthető, köszönhetően a 

dollárral szembeni értékének, 243  amellyel kapcsolatban felmerül a kérdés: valódi pénznek 

számít-e a virtuális fizetőeszköz? A kérdés jogosságát alátámasztja, hogy számos olyan tőzsdét 

találunk az interneten, amelynél monitorozható a különböző virtuális fizetőeszközök árfolyama, 

találunk bitcoinnal kereskedő brókereket is, valamint már Magyarországon is tudunk bitcoinnal 

fizetni számos étteremben, számítástechnikai boltban,244 vagy akár taxiban245 is. A virtuális 

fizetőeszközök a piaci bizalomnak köszönhetően alternatív pénzként viselkednek, annak 

ellenére, hogy szemben a hagyományos fizetőeszközökkel, semmilyen fedezet nem áll ezen 

rendszerek mögött. Kiemelendő ugyanakkor, hogy a virtuális fizetőeszköz-rendszerek 

fokozatos elterjedése, az egyre több elfogadóhely, valamint az a tény, hogy anonim módon lehet 

értékkel rendelkező dologgal kereskedni, nem csak az átlagfelhasználók érdeklődését keltik fel, 

hanem a bűnözői érdekcsoportok figyelmét is, amelyre mind a jogalkotóknak, mind a 

jogalkalmazóknak szükséges volt reagálniuk. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnüldözési és 

nyomozóhatósági feladatok ellátásáért felelős helyettes államtitkár felügyelete alá tartozó 

Pénzmosás Elleni Információs Iroda munkatársai már 2014-ben felhívták a figyelmet a virtuális 

fizetőeszközök veszélyeire, amely munkaanyag érdemeit külön kiemeli, hogy a benne foglalt 

                                                           
242 A Bitcoin rendszer nagybetűvel, a bitcoin – mint elszámolási-, vagy fizetési egység – pedig kisbetűvel került 
megjelölésre a tanulmányban. 
243 Az árfolyama 2013-ban kicsit több mint egy hónap leforgása alatt a négyszeresére ugrott, és azóta is biztosan 
tartja az 500-600 dollár körüli értéket. Az árfolyam nyomon követéséhez lásd: 
http://bitcoincharts.com/markets/currency/USD.html (Letöltés ideje: 2016. 09. 08.) 
244 A teljesség igénye nélkül. További hazai elfogadóhelyekért lásd: http://bitcoin.bolt.hu (Letöltés ideje: 2016. 
augusztus 23.) 
245  Forrás: https://www.cryptocoinsnews.com/budapest-take-taxi-pay-bitcoin/ (Letöltés ideje: 2016. augusztus 
23.) 
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megállapításokra jutott az Európai Unió Bizottsága is 2016. július 05-én, amikor a terrorizmus 

visszaszorítására irányuló program keretében a Pénzmosás Elleni Irányelv kiegészítésével a 

virtuális fizetőeszközök tagállamok általi beszabályozására tett javaslatot. A javaslat a 

terrorizmus finanszírozásának visszaszorításával összefüggésben került elfogadásra, amely 

álláspont egybecseng a Pénzügyi Akció Munkacsoport 246  2015-ben kiadott jelentésével, 

melyben a terrorizmus finanszírozásának egy új kihívásaként értékelik a virtuális 

fizetőeszközöket.247 

 

A fogyasztók és a pénzügyi szektor eltávolodása – a virtuális fizetőeszközök iránti bizalom 

hátteréről 

 

A 2008-as világgazdasági válság kialakulásának okai annyira újszerűen hatottak a 

közgazdaságtan tudományára, hogy a témakör legkiválóbb elméi között kialakuló egyet nem 

értés következtében a hagyományos közgazdaságtani elméletek képviselőivel szemben állva 

New York városában azzal a nem titkolt céllal jött létre az Institute of New Economic Thinking 

elnevezésű nonprofit szervezet, 248  hogy tagjai új doktrínák létrehozásával adjanak 

magyarázatot a válsághoz vezető folyamatokra. Az effajta kezdeményezések üdvözlendőek,249 

azonban a fogyasztók a gazdasági válság kitörését követően lényegesen nagyobb figyelmet 

fordítottak a munkahelyek megszűnésére, a piaci bizonytalanságra, valamint az eltérő – és ebből 

adódóan sokszor kiszámíthatatlan – válságkezelő intézkedésekre, mint a szakemberek 

állásfoglalásaira. A pénzügyi szektorral szembeni bizalmatlansággal a világsajtó is kiemelten 

foglalkozott, emellett a kapitalizmussal szembeni ellenállásra felszólító Occupy London és 

Occupy Wall Street250 mozgalmak tüntetései rávilágítottak arra is, hogy a bankszektor általános 

                                                           
246 Financial Action Task Force. A továbbiakban: FATF. 
247 FATF: Emerging Terrorist, Financing Risks. 2015, 35. oldal 
248 A nonprofit szervezet elnevezést érdemes kiegészíteni az angol nyelvterületeken használt „think tank” kifejezés 
magyarázatával, amely egy olyan, jellemzően alapítványi alapon működő szervezetet jelent, ahol a tagok az 
aktuálpolitika és/vagy valamilyen közéleti tevékenység elemzésével, értékelésével foglalkoznak. A fenti szervezet 
is egy ilyen „think thank”, amelyet a 2008-as világgazdasági válság értékelésére hoztak létre 2009-ben. A szervezet 
megalakulásával kapcsolatban részletesen lásd: https://ineteconomics.org/about/history (Letöltés ideje: 2016. 
július 23.) 
249 Magyarországon is ismert ilyen kezdeményezés, a Magyar Nemzeti Bank ugyanis az újfajta közgazdasági 
elméletek megteremtése érdekében 2014-ben indította el a Pallas Athéné Közgondolkodási Programot. 
250  A felsorolt mozgalmak által szervezett tüntetések 2011-ben kezdődtek és a kapitalista gazdaság és a 
bankszektor ellen irányultak. Részletesen lásd: GIUGNI, Marco and GRASSO, Maria – Austerity and Protest: 
Popular Contention in Times of Economic Crisis. 2016, Routledge, p. 171-178. 
A mozgalmak honlapjai: http://occupylondon.org.uk/ (Letöltés ideje: 2016. július 23.) és http://occupywallst.org/ 
(Letöltés ideje: 2016. július 23.) 
A világgazdasági válság előtt is voltak hasonló mozgalmak, részletesen lásd: PENUEL K. Bradley, STATLER 
Matt, HAGEN Ryan – Encyclopedia of Crisis Management. 2014, SAGE Publications, p. 764. 
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társadalmi megítélése jelentősen romlott a világgazdasági válság kitörését követően. A fenti 

közvélekedést támasztja alá a 2013-ban Közgazdasági Nobel-emlékdíjjal elismert Robert 

Shiller értékezése is, és bár némilég elhamarkodottan a fenti mozgalmak eltűnését 

prognosztizálta, azt kiemeli, hogy a mozgalom öröksége, az emberek dühe és a bankkritikus 

szemlélet jelen lesz még a társadalomban.251 

A pénzügyi szektorral szembeni bizalmatlanság hozományának tekinthető a tüntetéseken túl a 

különböző, bankok megkerülése céljából létrejött kreatív megoldások megjelenése és 

elterjedése is. A hagyományos fizetőeszközök mellett az amerikai PayPal és a szintén amerikai 

AmazonCoin mellett a kínai AliPay is olyan alternatív online fizetőeszközként funkcionál, 

amely „belső kereskedelme” a bankszektor nélkül zajlik, ezáltal a felsorolt zárt hálózatokban 

történő tranzakciók végrehajtásához nem szükséges banki közreműködés. A fizetőeszközök 

tekintetében fennálló problémákat az Európai Központi Bank Igazgatóságának tagjaként Yves 

Mersch a bankszektort fenyegető kihívásként értékelte, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy 

a bankszektornak meg kell nyernie ezt a küzdelmet.252 A felsorolt fizetőeszközök azonban 

valamely nemzet elektronikus fizetőeszközökre vonatkozó jogi kereti között működnek, ezáltal 

betöltik a pénz közgazdaságtani értelemben vett funkcióit, 253  valamint szoros 

együttműködésben állnak a pénzügyi szektorral. A szabályozás megléte a hatóságok számára 

is lényeges, ugyanis az elektronikus pénzeszközök és a bankok számára előírt nemzetközi és 

állami szintű előírásoknak köszönhetően az elektronikus pénzeszközök tulajdonosairól 

rendelkezésre állnak személyes adatok, amelyek felhasználásával mind nyomozás, mind 

adóellenőrzés lefolytatható. 

A pénzügyi szektorral történő szembefordulásnak köszönhetően a felsoroltakon túl olyan 

szolgáltatások is megjelentek, amelyeknél a pénzforgalmi tranzakciók mellett a pénzteremtés 

is teljesen függetlenül történik az állami és a pénzügyi szektortól, emellett kellő körültekintés 

esetén teljesen anonim maradhat a felhasználó – az ezen szolgáltatásokat biztosító platformok 

virtuális fizetőeszköz-rendszerként,254 vagy kriptovalutaként kerültek elnevezésre. A virtuális 

                                                           
251 SHILLER, Robert J. : Finance and the Good Society (with a new preface by the author). 2012, Princeton 
University Press, p. 1. 
252 Forrás: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2015/html/sp151112_1.en.html (Letöltés ideje: 2016. július 
23.) 
253 Az általános közgazdaságtani értelmezés szerint a pénz funkcióit tekintve forgalmi-, fizetési-, megtakarítási- és 
értékmérőeszköz, minden olyan jószág, amely megfelel a felsoroltaknak, pénznek tekinthető, a szakirodalomban 
ismert azonban másfajta megközelítés is. Vö.: MEGYERI Krisztina – A pénzfunkciók és a gazdaságszerkezet 
kapcsolata az elméleti közgazdasági modellezésben. 2006, PhD értekezés, p. 13-15. 
254 A jelentősebb angol nyelvű forrásokban, így az IMF, az FATF, valamint az Európai Unió intézményeinek 
munkaanyagaiban a jelen írásban taglalt témakör „virtual currencies schemes” elnevezéssel található meg, 
amelynek tükörfordítása a „virtuális valuták rendszere” elnevezést is indokolná. Álláspontom szerint azonban a 
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fizetőeszközök elterjedése – hasonlóan a már ismertetett fizetőeszközök iránti bizalomhoz – a 

világgazdasági válságra vezethető vissza, és bár a pénz funkcióit képesek lehetnek betölteni, az 

elektronikus fizetőeszközökkel ellentétben jelen tanulmány írásakor még nem létezik rájuk 

vonatkozó egységes szabályozás az Európai Unióban. 

 

A virtuális fizetőeszköz-rendszerek kategorizálása 

 

A virtuális fizetőeszközök 

kategorizálására számos elmélet 

létezik, a szerző álláspontja szerint a 

gyakorlati használatukat tekintve 

alapvetően két csoportra érdemes 

sorolni őket. Léteznek olyan virtuális 

fizetőeszközök, amelyek kizárólag a 

kibocsátó által megteremtett, 

felügyelt, és szabályozott virtuális 

környezetben rendelkeznek értékkel, 

ebből a virtuális környezetből kiszakítani őket egyrészt nem lehet, másrészt nem is volna 

értelme – a kontrollált virtuális térből kilépve ezen eszközök nem képviselnek már értéket. A 

másik kategóriája a virtuális fizetőeszközöknek az a csoportja, amely tagjai nem csak, hogy 

alkalmasak a kibocsátó által teremtett virtuális térből történő kilépésre, de kifejezetten ezzel a 

céllal is jöttek létre – értelemszerűen az utóbbi virtuális fizetőeszközök tekintetében szükséges 

a fokozott hatósági ellenőrzés megteremtése. 

 

A virtuális fizetőeszköz-rendszerek fogalmi meghatározására és az eltérő működési elvekkel 

rendelkező virtuális fizetőeszközök csoportosítására az Európai Központi Bank, az FATF és a 

Nemzetközi Valutalap255 is készített tanulmányokat, amelyek azonban nem feltétlenül állnak 

összhangban egymással – ezzel is alátámasztva a kérdéskör komplexitását. A Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda munkatársai az előbbi két szervezet 

állásfoglalásaival már 2014-ben részletesen foglalkozott, és tekintettel arra, hogy az IMF 2016-

ban kiadott tanulmányán kívül más, nemzetközileg elismert szervezet álláspontja nem 

                                                           
valuta általánosan elfogadott közgazdaságtani fogalmával jelen cikk írásakor még összeegyeztethetetlen a virtuális 
fizetőeszközök működése, tekintettel arra, hogy nem minősülnek egyik ország fizetőeszközének sem. 
255  A szervezet angol nyelvű elnevezése: International Monetary Fund, a továbbiakban: IMF. 
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tekinthető teljesen a kérdéskörbe illeszkedőnek, jelen fejezet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Pénzmosás Elleni Információs Iroda munkaanyagán, valamint az IMF állásfoglalásán alapul. 

 

Az Európai Központi Bank állásfoglalása 

 

Az Európai Központi Bank 2012-ben „Virtuális fizetőeszköz-rendszerek" címmel jelentetett 

meg tanulmányt256 a kérdéskör tekintetében, amelyben a jelenség meghatározása mellett be is 

kategorizálta a virtuális fizetőeszközöket. A tanulmányban foglaltak alapján a virtuális 

fizetőeszköz egy olyan, speciális virtuális közösség tagjai által elfogadott és használt 

szabályozatlan digitális pénznek tekinthető, amely a fejlesztője által kerül kibocsátásra és 

ellenőrzésre.257 

 

Az Európai Központi Bank tanulmányában rámutat, hogy számos rendszer ismert a 

témakörben, és kiemeli, hogy az általuk készített csoportosítás a virtuális pénz és valódi pénz, 

valamint a reálgazdaság kölcsönhatásaira fókuszál. A tanulmány szerint a kölcsönhatás 

monetáris- és reálfolyamatok során is fennállhat; a monetáris folyamatnál a fizetőeszközök 

átváltása vizsgálandó, a reálfolyamatnál pedig a valódi áruk és szolgáltatások vásárlásának 

lehetősége a mértékadó. A felsorolt szempontok figyelembevételével a virtuális 

fizetőeszközöket az alábbi három típusba sorolta az Európai Központi Bank: 

 

− Zárt virtuális fizetőeszköz-rendszerek: szinte soha nem kapcsolódnak a 

reálgazdasághoz, ezért ún. „játékon belüli” rendszereknek tekinthetőek, ugyanis a 

virtuális fizetőeszközök csak egy meghatározott, online játéktéren belül szerezhetőek 

meg és kizárólag ezen játéktérben is lehet fizetni velük, ezáltal alkalmatlanok a virtuális 

platformon kívüli kereskedelemre. Példaként a World of Warcraft számítógépes 

játékban megszerezhető „aranyat” hozza fel a tanulmány. 

− Virtuális fizetőeszköz-rendszerek egyirányú pénzáramlással: olyan virtuális 

fizetőeszköz-rendszerek, ahol a virtuális fizetőeszköz a rendszer tulajdonosa által 

meghatározottak alapján megvehető valós pénzzel, ezáltal a virtuális fizetőeszköz 

rendelkezik a valódi pénzhez viszonyított árfolyammal is, viszont a virtuális 

fizetőeszköz nem váltható vissza valódi pénzre. Jellemzően a rendszerhez kapcsolódó 

                                                           
256  European Central Bank: Virtual Currency Schemes. 2012. Forrás: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf (Letöltés ideje: 2016. július 26.) 
257 European Central Bank – i.m. p. 14. 
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virtuális termékek és szolgáltatások vásárlására használhatóak fel ezen rendszerek, de 

kivételes esetekben valós termékek és szolgáltatások is elérhetőek a felhasználásukkal. 

Példaként a Facebook krediteket és a Nintendo pontokat említi a tanulmány. 

− Virtuális fizetőeszköz-rendszerek kétirányú pénzáramlással: olyan virtuális 

fizetőeszköz-rendszerek, ahol a virtuális fizetőeszköz a valódi devizákhoz hasonló 

árfolyammal rendelkezik, ezáltal oda-vissza válthatóak a virtuális fizetőeszközök és a 

valódi devizák. A felhasználó a virtuális javak mellett reáljavak és valódi szolgáltatások 

vásárlására is felhasználhatja a virtuális fizetőeszközét. Példaként hozza fel az értekezés 

a Second Life számítógépes játékban megjelenő „hársfa dollárt”.258 

 

Az FATF állásfoglalása 

 

Az FATF 2014-es vitaanyagában 259  a virtuális fizetőeszközt olyan digitális értékmérőnek 

tekinti, amely alkalmas a csere- és fizetési eszköz, az elszámolási eszköz és az értékmegőrző 

funkciók betöltésére, azonban a jogszabályi szabályozás hiányában nem minősül törvényes 

fizetőeszköznek egy joghatóság alatt sem. 

 

Az FATF továbbá az alábbi szempontok alapján osztályozza a virtuális fizetőeszközök típusait: 

 

− Konvertibilis (vagy nyílt) virtuális fizetőeszközök: ezen virtuális eszközök értéke valós 

pénzben is kifejezhető, valamint oda-vissza is válthatóak. Ilyen rendszer a Bitcoin, az 

e-Gold, a Liberty Reserve, a Second Life Linden Dollár, és a Webmoney. 

− Nem-konvertibilis (vagy zárt) virtuális fizetőeszközök: azon fizetőeszközök, amelyek 

egy speciális domain tartományhoz, avagy virtuális környezethez kapcsolódnak, ilyen 

például az online szerepjátékok virtuális világa, vagy az Amazon fizetési rendszere. 

Jellemzőjük továbbá, hogy nem válthatóak valós pénzre, ezáltal kizárólag egy adott 

virtuális térben rendelkeznek értékkel, abból nem képesek kilépni. A tanulmány 

példaként a Project Entropia Dollárt, a Q-Coint, és a World of Warcraft aranyát említi.  

 

Kiemelendő az FATF fenti osztályozásával kapcsolatban, hogy nem tesz különbséget a virtuális 

fizetőeszközök között abban a tekintetben, hogy milyen célból jöttek létre; emiatt hiába minősül 

                                                           
258 European Central Bank – i.m. p. 14-15. 
259 Az egész fejezet a vitaanyagban leírtakat dolgozza fel, illetve azt egészíti ki. 
Forrás: FATF Risk, Trends and Methods Group: Discussion Paper on Virtual Currencies, 



 

171 
 

a kategorizálás alapján konvertibilis virtuális fizetőeszköznek a Second Life játékban értékkel 

bíró Linden Dollár, ez a virtuális fizetőeszköz a működéséből adódóan teljesen eltér az azonos 

kategóriába sorolt Bitcoin rendszertől. A Linden Dollár ugyanis kizárólag egy adott virtuális 

térben rendelkezik értékkel, a Bitcoin és a hasonló működésen alapuló rendszerek pedig 

kifejezetten abból a célból kerültek megalkotásra, hogy valódi javakra tudjuk elcserélni őket. 

 

A virtuális fizetőeszközöket továbbá centralizált vagy decentralizált típusú fizetőeszközökre 

bontja az állásfoglalás, amellyel kapcsolatban érdemes az alábbiakat kiemelni. A centralizált 

fizetőeszközök a bankrendszerekhez hasonló központi kibocsátóval – adott esetben 

adminisztrátorral – rendelkeznek, akik egyszerre tölthetnek be quasi jegybanki- és 

kereskedelmi banki szerepet is. Ezáltal az ilyen fizetőeszközök árfolyama központilag 

szabályozható, és gyakorlatilag kizárólag a kibocsátón múlik, hogy milyen árfolyamot határoz 

meg – gondoljunk csak a játékon belül megszerezhető „pénzekre”. A decentralizált virtuális 

fizetőeszközök egy meghatározott algoritmus szerint működnek, emiatt nem rendelkeznek 

adminisztrátorral – hiszen nincs is rá szükség –, nyílt forráskódúak, matematikai alapon 

működnek és a fájlmegosztó alkalmazásokhoz hasonlóan peer-to-peer technológiát 

alkalmaznak. 

 

Az FATF tanulmánya nem említi, de a lényeges különbség a két rendszer között továbbá az is, 

hogy a centralizált fizetőeszközök esetén az adminisztrátor, azaz a kibocsátó képes lehet 

befagyasztani, vagy akár leállítani is az egész hálózat működését, szemben a decentralizált 

működési elven futó hálózattal, ahol erre gyakorlatilag nincsen mód, hiszen a peer-to-peer 

technológia működéséből adódóan a rendszer működtetéséhez – azaz az algoritmus 

futtatásához – szükséges adatállomány minden egyes felhasználónál megtalálható, aki 

csatlakozott a Bitcoin rendszerhez. Ténykérdés ugyanakkor, hogy a decentralizált virtuális 

fizetőeszköz elértéktelenedhet a piac, vagy a felhasználók nagyobb részének bizalmatlansága 

esetén – elég csak a legelterjedtebb virtuális fizetőeszköz, a Bitcoin kezdeti volatilitására 

gondolni.260 A leírtakból adódóan adódik az is, hogy a centralizált virtuális fizetőeszközök 

esetében fokozattan fennáll a veszélye az ún. piramisjátéknak, emiatt mind a kategória esetében 

fontos a hatósági felügyelet megteremtése. 

 

                                                           
260 Különösen jól példázza hektikus árfolyamingadozást a 2013. december - 2014. májusi időszak, amikor a 
Bitcoin dollárral szembeni árfolyama 429 $ és 1100 $ között mozgott. 
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Az FATF vitaanyaga a decentralizált virtuális fizetőeszköz szinonimájaként használja a 

kriptodeviza fogalmat. Ezen „devizák” alatt a Bitcoin rendszert nevesíti, amely matematikai 

számításokon alapú, decentralizált és konvertibilis virtuális fizetőeszköz a tanulmány 

csoportosítása szerint. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda 

munkaanyagában 70 db, Bitcoinhoz hasonló működésű virtuális fizetőeszköz kerül nevesítésre, 

jelen tanulmány írásakor pedig az egyik legnépszerűbb virtuális fizetőeszközzel foglalkozó 

oldal adatbázisa szerint több mint 700 hasonló virtuális fizetőeszköz létezik napjainkban.261 

Ebből is látható, hogy a virtuális fizetőeszközök piaca folyamatosan növekszik, hiszen közel 

két év alatt megtízszereződött az elérhető virtuális fizetőeszközök száma. 

 

Az IMF állásfoglalása 

 

A Nemzetközi Valutalap 2016 januárjában kiadott tanulmányában a virtuális fizetőeszközt 

olyan digitálisan megjelenő értékként jelöli meg, amely privát fejlesztőktől származik, és saját 

elszámolási egységgel fejezhető ki. A virtuális fizetőeszközöket elektronikus úton lehet 

megszerezni és tárolni, valamint a hozzáférés és a tranzakció is csak így valósulhat meg.262 

 

A tanulmány egyedileg is csoportosítja a digitális térben megjelenő fizetőeszközöket az 

alábbiak szerint: a digitális fizetőeszközök a legnagyobb csoport, ezek az érték digitális 

megjelenítésére alkalmasak, ezen belül helyezkedik el például az elektronikus pénz, vagy a 

PayPal is. A virtuális fizetőeszközök a fenti csoporton belül találhatóak, utóbbit két csoportra 

bontja a tanulmány: konvertibilis és nem-konvertibilis virtuális fizetőeszközökre, amely 

elnevezés ugyanazon az elven alapul, mint a már idézett FATF állásfoglalás. A konvertibilis 

virtuális fizetőeszközöket centralizált és decentralizált részekre bontja az IMF, és a 

decentralizált virtuális fizetőeszközökön belül kerülnek feltüntetésre az ún. kriptovaluták.263 

 

Az IMF tanulmánya továbbá kiemeli, hogy a virtuális fizetőeszközök nem felelnek meg a 

közgazdaságtan szerinti pénz kritériumának, amelyet a magas volatilitással, a korlátozott 

elfogadhatósággal, valamint az elszámolási egység hiányával indokolnak a szerzők.264 

 

                                                           
261 Forrás: http://coinmarketcap.com/all/views/all/ (Letöltés ideje: 2016. szeptember 02.) 
262 Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations. IMF Staff Discussion Note, 2016. p. 7. 
263 IMF Staff Discussion Note: i.m. p. 7-8. 
264 IMF Staff Discussion Note: i.m. p. 17. 
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Összegzés 

 

Az állásfoglalások alapján látható, hogy a virtuális fizetőeszköz nem azonos az elektronikus 

pénzzel, amely a központi bank által engedéllyel kibocsátott pénz digitális megfelelője és 

szabályozott jogi háttérrel rendelkezik.265 

 

A felsoroltak miatt a virtuális fizetőeszközöket rendkívül nehézkesen lehetne az elektronikus 

pénz szabályozása alá vonni. A szerző álláspontja szerint azonban bizonyos virtuális 

fizetőeszközök a piaci bizalomnak köszönhetően alkalmasak arra, hogy – az IMF álláspontjával 

szemben – megfeleljenek a pénz közgazdaságtani kritériumainak, ezt támasztja alá a pénzügyi 

szektor kiemelt érdeklődése a virtuális fizetőeszközökbe történő befektetések iránt, 266  az 

árfolyam fokozatos megszilárdulása, valamint a hatósági szabályozás előkészítése is. 

Ugyanakkor tény, hogy a pénzügyi szektorra vonatkozó jogszabályok és az ellenőrzési, 

felügyeleti előírások – a jelenlegi jogszabályi környezetben – nem alkalmazhatóak a virtuális 

fizetőeszközökre, emiatt sajátos, ex lex jogi helyzet áll fenn a virtuális fizetőeszközök 

vonatkozásában – ez az állapot azonban a Pénzmosás Elleni Irányelv kiegészítését követően, 

várhatóan már 2017 januárjában módosulni fog. 
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Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes: Az 1924-es Autonóm és 

Szerződéses Magyar Vámtarifa a korabeli hírek tükrében 

 

Absztrakt 

 

Az 1924. évi XXI. törvénycikkel létrehozott Autonóm és Szerződéses Magyar Vámtarifa 

jelentős lépés volt hazánk vámpolitikájának történetében. Az ezt megelőző időszakban 

Magyarországnak nem volt önálló, elsősorban a magyar érdekeket előtérbe helyező 

vámtarifája, az addig alkalmazott vámtarifa elsősorban az osztrák ipar érdekeit szolgálta.  

Éppen ezért nem volt könnyű feladat a vámtarifa kidolgozása, melyről rendszeresen jelentek 

meg sajtócikkek, tanulmányok. Ezekből szemezgetve próbál összefoglaló képet adni a 

vámtarifa létrehozásáról az alábbi tanulmány. 

 

Abstract 

 

Autonomous and Conventional Hungarian Customs Tariff stipulated by Article XXI of 1924 

Law was a major step in the history of the Hungarian Customs Policy. For the preceding period 

Hungary had not had independent customs tariff particularly focusing on the Hungarian 

interests but till that period the tariff applied had primarily served the interests of the Austrian 

industry. 

Therefore it was not an easy task to develop a new customs tariff and from this fact newspaper 

articles and studies had regularly appeared.  

The following study is trying to give an overall picture of the establishment of the customs tariff 

extracting from the mentioned articles and studies. 

 

 

Azok, akik már tanultak, olvastak valaha a magyarországi vámtarifák történetéről, biztosan nem 

cseng ismeretlenül az „Autonóm és Szerződéses Magyar Vámtarifa” elnevezés, amelyet az 

1924. évi XXI. törvénycikkel, 1925. január 1-ével vezettek be, és amely rendkívüli jelentőségű 

a Magyarországon alkalmazott vámtarifák történetében.  

A korabeli hírek egyrészről várakozással, másrészről aggodalommal írnak az új vámtarifa 

bevezetéséről, mely aggodalom érthető is, hiszen egy olyan új vámtarifát kellett megalkotni, 

amely Magyarország számára megfelelő védelmet biztosít.  
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Az önálló vámtarifa megalkotásának folyamata igen nagy érdeklődésre tartott számot, amelyet 

az is mutat, hogy számos újságcikk, értekezés, egyéb szakirodalmi forrás lelhető fel a 

témakörrel kapcsolatban ebből az időszakból. Ez az érdeklődés nem meglepő, hiszen a 

vámtarifa nem csupán árubesorolási rendszer, hanem a vámpolitika legfontosabb fegyvere egy 

ország kezében. Matlekovits Sándor 267  erről így fogalmazott 1922-ben: „A vámtarifa 

tulajdonképp az ország követendő közgazdasági politikájának programja, mert a vámtarifában 

az ország pénzügyi, mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi törekvéseinek a külfölddel szemben 

való érvényesítése nyer kifejezést.”268 

 

Az 1924. évi XXI. törvénycikkel bevezetett vámtarifát megelőző időszakban Magyarországnak 

nem volt önálló, elsősorban a magyar érdekeket előtérbe helyező vámtarifája. Az 1906-tól 

alkalmazott vámtarifa ugyan címében „autonóm”, viszont ez az osztrák- magyar vámterület 

közös vámtarifája volt, amely elsősorban az osztrák ipar érdekeit szolgálta.  

 

Az 1906. évi III. törvénycikk értelmében az előkészített új vámtarifa, mint autonóm magyar 

vámtarifa lépett életbe és Ausztriával fennállott vámszövetség helyébe vámszerződés került. 

Ezzel szemben azonban a kiegyezésről szóló 1908. évi XII. törvénycikk kimondta, hogy 

érvényének tartama alatt semmiféle vám nem szedhető Ausztria és Magyarország között.269 

A trianoni békeszerződés arra kötelezte Magyarországot, hogy 1922. január 26-ig a győztes 

államok minden ide irányuló árucikkére egyoldalúan, - viszonosság nélkül - a háború előtt 

bármely országnak adott legkedvezőbb szerződés vámtételeit alkalmazza, vagyis a kormány a 

legalacsonyabb vámokat fél évig nem emelhette. Ebből az következett, hogy az új autonóm 

vámtarifa kidolgozására csak 1922-ben, míg törvénybe iktatására1924-ben kerülhetett sor. 

Addig is a külkereskedelmi forgalmat a Monarchiából fennmaradt vámtételekkel, valamint 

széles körben alkalmazott kiviteli és behozatali tilalmakkal szabályozták.270 

                                                           
267Matlekovits Sándor (Pest, 1842. okt. 12. – Bp., 1925. nov. 30.): közgazdasági író, az MTA tagja. Jogot végzett. 
1865-ben a budapesti egyetemen a nemzetgazdaságtan és pénzügytan magántanára. 1867-ben az akkor szervezett 
földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi min. fogalmazója, a vámügyek előadója. 1878-ban min. tanácsos, 1889-
ben államtitkár. 1881-től 1889-ig és 1894-től 1902-ig szabadelvű párti országgyűlési képviselő. Nagy része volt 
az iparfelügyelői intézmény, a gyakorlati ipari szakoktatás, a kultúrmérnökség, a selyemtenyésztés és a 
Kereskedelmi Múzeum megszervezésében. Nevéhez fűződik az ipar-, vízjogi és bányatörvény megalkotása is. Az 
Országos Iparegyesület, a Magy. Közgazdasági Társ. elnöke Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000–1990  
268Részlet Matlekovits Sándor bevezetőjéből a „Magyar Közgazdasági Társaság tanácskozmánya”-ból „Az uj 
autonom vámtarifa” címmel. Közgazdasági Szemle 1922. XLVI. évfolyam, 64. kötet, 627.o. 
269Naményi Ernő: Külkereskedelmünk Ausztriával és a vámpolitika. Közgazdasági Szemle, 1923., 480.o. 
270 Honvári János: A gazdaság a két világháború között In.: Honvári János (szerk.): Magyarország 
gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Aula Kiadó, Budapest, 1997., 356.o 
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Az új autonóm magyar vámtarifa kidolgozásakor éles vita folyt a különféle érdekcsoportok 

között arról, hogy milyen ágazatokat oltalmazzon a vám. A két fő irányvonal a védővám hívei 

és a szabadkereskedelmi irányzat voltak.  

Ferenczi Izsó271, és Lengyel Géza272 az iparvédelmet, hazai ipar támogatását tartotta a magyar 

vámrendszer fő feladatának. Álláspontjuk konklúziója az volt, hogy „Ha egyáltalán csinálunk 

kereskedelempolitikai célokra használható vámtarifát, ha egyáltalán van értelme annak, hogy 

legyen vámtarifánk – annak iparvédelmi jellege kell, hogy legyen”273 

 

Az új vámtarifa alapvetően magasabb vámtételeket tartalmazott, mint a korábbi, de ugyanakkor 

előrelépést is jelentett a behozatali tilalmak csökkentésében. Az önálló vámterület felállításakor 

ugyanis mind a kivitel, mind a behozatal engedélyhez volt kötve. Később azután egyre több 

árut vettek ki az engedélyezési körből, ezek az ún. szabadlistára kerültek. 

A behozatal és kivitel felszabadítása már a vámtarifa hatálybalépése előtt elkezdődött, amelyről 

így ír Lengyel Géza, a Budapesti Hírlap 1925. január 1-jei számában megjelent „Vám- és 

kereskedelem- politika” című cikkében: 

„… a behozatal felszabadítása fokozatosan történt az elmúlt év második felében, egymástkövető 

rendeletekben s valahányszor egy-egy cikk behozatala szabaddá vált, ugyanakkor életbeléptette 

a kormán a szóbanlevő árura az uj vámtarifában megszabott tételt. A felszabadítások sorozata 

julius 12-én indult meg a kávéval, teával és borssal.  

A forgalomra nézve sokkal fontosabb cikkek behozatalát tette azonban szabaddá a julius 26-iki 

5601. számú kormányrendelet, a mely a rizsen, főzelékféléken, növényolajokon kívül törölte a 

tilalmi jegyzékről egyebek között a kisforgalmú számára kiszerelt fonalakat, tehát a varró- és 

kötőcérnákat, a kötöttszövött és kötött árukat, az automobilokat. különböző vegyészeti cikkeket 

és így tovább.  

 Újabb, fontos árukategóriákat tett szabaddá az augusztus 18-iki 5990. számú 

kormányrendelet: a kalapokat, a bársonyszöveteket; a legkülönbözőbb kikészített bőröket és 

bőrárukat; bőröndöket. cipőket; szerszámokat, vegyészeti cikkeket és stb. Október 3-án 

                                                           
271 Ferenczy Izsó (Temesvár, 1881. júl. 19. – Bp., 1958. jan. 19.): kereskedelmi államtitkár, iparpolitikus. A 
Horthy-rendszerben az iparpolitikai törvényhozás és az önálló vámtarifatörvény kidolgozója. 1946-ban a Magyar 
Textilgyárosok Egyesületének elnöke. Forrás: MAGYAR ÉLETRAJZI LEXIKON 1000–1990 
272 Lengyel Géza (Heves, 1881. jan. 4. – Bp., 1967. nov. 12.): író, újságíró, kritikus. A Gyáriparosok Országos 
Szövetségének (GYOSZ) titkára és a Magyar Vámpolitikai Központ Igazgatójaként közgazdasági kérdésekkel is 
foglalkozott. Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000–1990 
273 Honvári János: A gazdaság a két világháború között In.: Honvári János (szerk.): Magyarország 
gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Aula Kiadó, Budapest, 1997., 357.o. 
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felszabadultak a fonalak, a különböző szövetek, viaszkos vásznak és ezzel az összes fontos textil- 

cikkek forgalma szabaddá vált. 274  

Később tovább folytatódott az áruforgalom felszabadítása, novemberben például a 

kaucsukáruk, majd november közepén többek között a déligyümölcsök, hangszerek 

következtek. A folyamat 1924. december 15-én, a 8250. számú kormányrendelettel zárult, mely 

1925. január 1-től kezdődően megszüntette az összes, még fennálló korlátozást is. Ettől az 

időponttól kezdődően az importáruk kapcsán csak a békében is szokásos, valamint a béke-

szerződésből következő korlátozások maradtak fenn. Export esetében is csak nagyon szűk 

körben maradtak a korlátozások, csak néhány stratégiailag fontos ipari nyersanyag tekintetében 

(például üvegcserép, vashulladék, gömbölyűfa stb.). Ezek esetében sem kellett illetéket fizetni, 

azonban kivitelük engedélyhez kötött maradt.  

A korlátozások fokozatos lebontásával egyidejűleg, a felszabadított cikkekre vonatkozóan 

azonban, még a vámtarifa tényleges hatálybalépését megelőzően, már az új tarifa jóval 

magasabb „aranyvámjait” léptette életbe. Ezt sokan, elsősorban a mezőgazdasági érdekeltségbe 

tartozó, illetve a kereskedők ellenérzéssel fogadták, mert úgy ítélték meg, hogy az új vámtételek 

bizonyos árucikkek esetében kvázi behozatali tilalomként fognak működni, ellehetetlenül azok 

importja. Nem volt ez másként a fogyasztók részéről sem, hiszen a vámok emelése sok olyan 

fogyasztási cikket is érintett, amely mindenki számára érezhetővé tette az emelést. Ezt mutatja 

az alábbi újságcikk részlet is, amely kissé pikírten fogalmazva kritizálja a vámtarifát: 

„A gyermekjáték és a karácsonyfadísz vámját nagyon felemelték. A finánc megragadja Jézuska 

ajándékot osztó kezét és visszahúzza a karácsonyfától. Mi tagadás benne: sok gyereknek 

karácsonykor nem lesz játéka. És csak azért, mert a nagyok uj játékot kaptak: az autonom 

vámtarifát.”275 

A korlátozások feloldása során az árukör meghatározása a vámtarifaszámok alapján történt, 

tehát kiemelt jelentősége volt ebben a tekintetben is a pontos besorolásnak. Ahogy ma is, úgy 

annak idején is jelentős hibába eshetett az, aki nem kellő mélységben ismerte a vámtarifa 

szabályait. 1924. július 24-én a Budapesti Hírlapban „Narancs cáfolat” címmel megjelent 

újságcikk jól példázza, hogy a közvélemény sokszor kritikusan és értetlenül szemlélte a 

vámtarifa szabályait (ahogy az sokszor manapság is előfordul a tarifával kapcsolatban). 

„A félhivatalos Magyar Távirati Iroda hivatalosan közli a következő kormánynyilatkozatot, 

vagy ha úgy tetszik, kormánycáfolatot:  

                                                           
274 Vám- és kereskedelem-politika. Budapesti Hírlap 1925. Január 1. 13. o. 
275 Sugár Ottó: Egy fogyasztó naplójából (részlet) Budapesti Hírlap, 1924. november 16., 13.o.  
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A kormánynak a behozatali tilalmak egy részének megszüntetésére, illetve több cikk 

behozatalának szabaddá tételére vonatkozólag a múlt vasárnapon, augusztus 3-án megjelent 

rendeletével kapcsolatban egyes napilapokban olyasféle kommentárok láttak napvilágot, 

mintha a narancs behozatalát is szabaddá tette volna a kormány.  

Tévedések elkerülése végett illetékes helyről felhívják a közönség figyelmét arra a körülményre, 

hogy a rendelet tényleg csupán a vámtarifa 13. száma alá tartozó sósvizbe rakott narancs, 

valamint az éretlen apró narancs és narancshéj behozatalát teszi szabaddá, ellenben az érett 

narancs, a melyre a feni említett hirek vonatkoznak, mely a vámtarifa 12. száma alá tartozik, 

ezután is csak külön engedelemmel kerülhet behozatalra.  

A gyászhirnek is beillő cáfolat kétségtelenül illúziókat rombol. A törvénytisztelő fogyasztók 

tehát a jövőben legföljebb sós- vizbe áztatott narancsot, éretlen apró narancsot 

szopogathatnak, vagy (uraságoktól meghagyott) narancshéjat rágcsálhatnak. A lazább 

erkölcsüek ellenben ezentúl is bizalmas sugdosásba lesznek kénytelenek ereszkedni azokkal a 

sötétben bujkáló alakokkal, kik az utcasarkokon ránklesve sokat- mondóan mormogják 

fülünkbe, hogy „narancs!“ Ezeknek piszkos zsebéből lesznek kénytelenek a törvénytipró 

gurmandok továbbra is vásárolni az érett narancsot A kereskedelmi szabadság, a 

szabadforgalom, vagy ha úgy tetszik, az eddig is annyira bevált valutapolitika nevében.”276 

 

Az új vámtarifa megalkotása roppant összetett és bonyolult feladat volt, elkészítése közel három 

évig tartott. Szerkezete, fogalmazása más volt, mint az 1906-tól alkalmazott előző vámtarifáé, 

habár bizonyos részek tartalmilag nem módosultak jelentősen. Az 1906-os vámtarifa 51 

osztályához képest, az új tarifa 37 osztályba rendszerezte az árukat, és az áruk is részletesebb 

bontásban szerepeltek, a korábbi 600 tétellel szemben közel 1000 tételben. A 

vámtarifaszámokon belül további bontást (részletezést) találhatunk, ami megfelel a mai 

alszámos bontásnak.277 

 

Egyrészről tehát a vámtarifa kissé részletesebbé, bonyolultabbá vált, másrészről ez azt is 

jelentette, hogy a legfontosabb árukat oly módon határozták meg, ami egyszerűbbé tette a 

pontos besorolást. 

„Igen lényegesen tér el a ma érvényes tarifától a faiparra vonatkozó rész. Az eltérések azonban 

kivétel nélkül világosabbá és használhatóbbá teszik a tételeket. Így például a régi autonóm 

                                                           
276 Narancs cáfolat. Budapesti Hírlap 1924.  Augusztus 6. 9.o. 
277Horváthné-Zsámbokiné: A Kombinált Nómenklatúra I. Jegyzet, munkafüzet és gyakorlókönyv. Rendőrtiszti 
Főiskola, 2011., 20. o. 
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tarifában a bútor egyáltalában nem szerepelt, hanem azok a tételek, a melyek alatt a különböző 

anyagú és minőségű bútorokat keresni kellett, külön meg nem nevezett faárukról“ szóltak. Ezzel 

szemben az uj tarifában külön föl vannak sorolva s már a tarifában igen érthetően és pontosan 

elkülönítve a hordók, a háztartási, gazdasági és ipari eszközök, a hajlított bútorok, ülőbútorok 

és egyéb bútorok, még periig külön a fenyőfa- bútorok, külön a tömörkeményfa-butorok és külön 

a furnirozott fabútorok.”278 

 

Az új vámtarifa létrehozása, osztályainak, részletezettségének meghatározása során számos 

szempontot figyelembe vettek a készítők. Annak érdekében, hogy az ipari termékek besorolása 

minél fejlettebb legyen, a helyszínen vizsgálták meg a nagyobb üzemeket, gyárakat. Erről 

tanúskodik az alábbi rövid hír is: 

 „Nemzetgyűlési képviselők látogatása a Weiss Manfréd-gyárban.  

Az uj autonóm vámtarifa helyes megállapithatása érdekében tudvalévén a nemzetgyűlési 

képviselők sorban megtekintik a főváros nagy gyárüzemeit. Az első ilyen látogatás ma délelőtt 

volt, a mikor is a csepeli Weiss Manfréd-gyártelepet keresték fel a nemzetgyűlés tagjai 

Szcitovszky Béla házelnök és Karafiáth Jenő dr. háznagy vezetésével. A gyártelepen Weiss Jenő 

és Alfonz bárók, a gyártelep tulajdonosai és az igazgatóság vezetőtagjai fogadták a 

képviselőket. A telepek megszemlélése után a kaszinóban ebéd volt, a melyen Weiss Jenő báró 

üdvözölte a vendégeket.”279 

A vámok alapvetően súlyvámok (mai szóhasználattal élve mértékvámok) voltak, de az új 

vámtarifában már értékvámok is megjelentek. 

Érdekes momentum, hogy akkoriban ún. mérlegpénz fizetési kötelezettség is terhelte az 

importálót, melyről az 1924. évi XXI. törvénycikk 9. §-a így rendelkezett: 

„9. § A súlyvám alá eső árúknak vámhivatali mérlegeken történő leméréséért mérlegpénzt kell 

fizetni. A mérlegpénz a lemért árú teljsúlyának minden 100 kilogrammja után 10 (aranyértékű) 

fillér. A mérlegpénz kiszámításánál 50 kilogrammon aluli súlymaradvány figyelmen kívül 

marad, 50 kilogramm és ennél nagyobb súlymaradvány pedig száz kilogrammnak kell 

számítani. Ha az árú összes súlya ötven kilogrammnál kisebb, öt (aranyértékű) fillér 

mérlegpénzt kell fizetni.” 

 

A vámok a vámtarifa elődjéhez hasonlatosan az új vámtarifában is aranyban vannak 

megállapítva: 

                                                           
278 Az uj vámtarifa életbeléptetése. Budapesti Hírlap,1924. December 21.,17. o. 
279 Nemzetgyűlési képviselők látogatása a Weiss Manfréd-gyárban. Budapesti Hírlap, 1924. február 1., 10. o. 
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„8. § A vám és a mérlegpénz (9. §) aranyra szól és ezeket aranyban kell fizetni, a vámpótlékokat 

(7. §) pedig a kiszabás alapjául szolgáló fogyasztási adó, illetőleg kincstári részesedés fizetési 

módozatai szerint.” 

 

A vámtarifához kapcsoló magyarázat a pontos áruosztályozás legnagyobb segítségnyújtó 

eszköze napjainkban is, de nem volt ez másként az 1924-es vámtarifával kapcsolatban sem. Az 

1924. évi XXI. törvénycikk mellékleteként kiadott magyarázat a maihoz hasonlóan tartalmazott 

minden áruosztályt és az azokon belüli fontosabb árukra vonatkozó részletes meghatározásokat. 

A magyarázatot viszont nem sikerült a vámtarifa hatályba lépésének időpontjára teljes 

mértékben elkészíteni, erre csak később került sor.  

 

A magyarázat mellett új eszközökkel is segítették a tarifa számaiban történő eligazodást, 

megjelent az újdonságnak számító árulajstrom, és a betűrendes útmutató, melyek első ízben 

kerültek összeállításra az áruosztályozás segítségeként. 

„A legfontosabb körülmény azonban, a mely az átmenet zavarain nyilván át fog segíteni az, 

hogy újévkor a vámkezelő személyzet két kitűnő segítőeszközt kap, a mely eddig teljesen 

hiányzott. Az egyik a rendszeres árulajstrom, a mely a vámtarifa sorrendjében, de a szorosan 

vett vámtarifa szövegénél sokkal bővebben felsorolja mindazokat az árucikkeket, a melyek az 

illető vámtétel alatt legtöbbször elő szoktak fordulni. A másik segítő eszköz pedig a 

vámtarifának, illetőleg az árulajstromnak minden egyes árucikket magába foglaló betűrendes 

tárgymutatója.”280  

„Egy példa legjobban megmutatja az uj vámtarifa és az árulajstrom használhatóságát és 

szerepét. A fából készült különböző háztartási és gazdasági eszközök a régi tarifában három-

négy tételben és igen sok altételben voltak szétszórva. Ezzel szemben az uj tarifa 475/2. b. 

Tételében a tarifa szövege szerint együtt vannak a következők: „Háztartási, gazdasági és ipari 

eszközök és szerszámok fából, továbbá másutt nem említett' esztergályozott faáru, más 

.anyaggal kapcsolatban is, festve, fényezve vagy egyébként megmunkálva, kaptafák nyersen is.“ 

Ha ez a vámtétel maga még nem beszél elég világosan, az árulajstromnak hozzátartozó része 

rendkívül bőven felsorolja, hogy idetartoznak: Mosóteknők, sütőteknők, főzőkanalak, fűszer- és 

sótartó bödönök, húsvágó deszkák. nyújtódeszkák, nyújtófák, fatálak, fa-fedők és igy tovább és 

igv tovább még vagy pár hasonló árucikk. Mindezek az árucikkek külön-külön szerepelnek a 

betűrendes árulajstromban is, tehát gyakran és könnyen tarifálhatók.”281 

                                                           
280 Az uj vámtarifa életbeléptetése. Budapesti Hírlap, 1924. December 21., 17. o. 
281 Az uj vámtarifa életbeléptetése. Budapesti Hírlap, 1924. December 21., 17. o. 
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Az új tarifa rendszerének megismerése még ezekkel a korszerű segítő eszközökkel sem volt 

könnyű feladat. Maga vámtarifa is, és a hozzá tartozó magyarázatról már nem is beszélve több 

száz oldalra rúgó joganyag volt, amely elsajátítása nehéz feladat volt nem csak a 

vámtisztviselők, hanem az alkalmazó kereskedők, iparosok számára is. Napjainkban az Európai 

Unió területén igen jól működő jogintézmény áll rendelkezésünkre a besorolási kétségek 

kiküszöbölésére, mégpedig a Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF) rendszere.282Abban az 

időben Magyarországon nem működött ilyen rendszer, de az alábbi újságcikk részletből arra 

találhatunk utalást, hogy más európai országokban már létezhetett ennek a rendszernek az 

elődje, és arra is, hogy nem maradtak teljesen hivatalos segítség nélkül az áruosztályozási 

nehézségekbe ütközők hazánkban sem. 

„Felvilágosítás vámügyekben.  

Az uj vámtarifa sorozatos életbeléptetésével kapcsolatban úgy az ipari, mint a kereskedelmi 

importőrök igen gyakran vannak abban a helyzetben, hogy egyes vámtételek tekintetében 

közelebbi fölvilágosításra van szükségük. A hivatalos és kötelező vámfelvilágosítás rendszere, 

mely némely országban be van vezetve, nálunk — sajnos — ismeretlen. Felhívjuk azonban az 

érdekeltek figyelmét arra, hogy a Magyar Vámpolitikai Középpont (V., Alkotmány-utca 8.) a 

vámtarifát és a vámjogot illető összes kérdésekben, sőt a szomszédos államok vámtarifáiról is 

díjtalanul ad fölvilágosítást minden vállalatnak, mely közvetlenül, vagy szakegyesülete révén 

kötelékébe tartozik”.283 

Az új vámtarifa abból a szempontból is újdonság volt, hogy ennek a vámtarifának már nem kell 

magába foglalnia a vámjog szabályozásáról szóló rendelkezéseket, mivel azok is önállóan 

jelentek meg. 284 

 

Az új Autonóm és Szerződéses Magyar Vámtarifával kapcsolatban összességében 

elmondhatjuk, hogy a maga nemében egyedülállóan nagy teljesítmény volt a létrehozása, és az 

is kijelenthető, hogy a vámtarifák fejlődéstörténetében is igen jelentős szerepet játszott, hiszen 

nagy hatással volt a későbbi vámtarifák megalkotására is.  

 

                                                           
282 European Binding Tariff Information: EBTI 
283 Felvilágosítás vámügyekben. Budapesti Hírlap, 1924. november 30., 18. o. 
284 A vámjogot az 1924. évi XIX. törvénycikkel léptették életbe, ugyancsak 1925. január 1-jei hatállyal. 
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A II. világháború befejezését követően 1951-ig nem szerkesztettek új vámtarifát, így egészen 

eddig az időpontig az 1924. évi Autonóm és Szerződéses Vámtarifát alkalmazták Magyarország 

vámtarifájaként. 
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1.sz melléklet: Részletek az 1924-es vámtarifából (1942. évi kiadás) 

(Forrás: saját készítésű képek a Pénzügyőr Múzeumban) 
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2. sz. melléklet: 1906-os és az 1924-es vámtarifa osztályai: 

 

Az 1907. évi LIII. Törvénycikkel bevezetett 

vámtarifa áruosztályai 

 Az 1924. évi XXI törvénycikkel bevezetett 

vámtarifa áruosztályai 

Osztály   Osztály  

I. Gyarmatáruk285  I. Élő állatok. 

II. Füszerek 
 

II. 
Állati nyerstermékek élelmezési 

célokra. 

III. Déli gyümölcs 
 

III. 
Élő növények; levágott friss és 

szárított növények. 

IV. Cukor  IV. Gyarmatárúk és fűszerek. 

V. Dohány  V. Gabona, hüvelyesek és magvak. 

VI. 
Gabona; maláta; hüvelyesek; liszt és 

őrlemények; rizs 

 

VI. 

Gyümölcsök (déli gyümölcsök is), 

vetemények, zöldségek és más 

növényi nyerstermékek élelmezési és 

élvezeti célokra. 

VII. 
Gyümölcs, főzelék, növények és 

növényrészek 

 
VII. Italok. 

VIII. Vágó és igás állatok 
 

VIII. 
Az élelmezési és élvezeti ipar más 

termékei. 

IX. Más állatok 
 

IX. 
Az italok készítésének és az 

élelmezési iparnak hulladéktermékei. 

X. Állati termékek 
 

X. 
Állati eredetű nyersanyagok és 

hulladékok. 

XI. Zsiradékok  XI. Az erdőgazdaság termékei. 

XII. Zsiros olajok 
 

XII. 
Más növényi eredetű nyersanyagok 

és hulladékok. 

                                                           
285 A kakaóbab és kakaóhéj, valamint a kávé és a tea tartozott ebbe a körbe. 
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XIII. Italok 
 

XIII. 
Ásványok és ércek, ásványi és 

fémtartalmú hulladékok. 

XIV. Eledelek 
 

XIV. 
Savak, alkáliák, sók, cseppfolyósított 

gázok; mesterséges trágyák. 

XV. Fa, szén és tőzeg 

 

XV. 

Szén, tőzeg, aszfalt, ásványolaj, 

továbbá ezeknek, valamint a fának 

lepárolt és kivont termékei. 

XVI. Esztergályos és faragó anyagok 
 

XVI. 
Zsírok, olajok, viaszok, gyanták és 

ezek termékei. 

XVII. Ásványok 
 

XVII. 
Keményítő, fehérje, enyv és 

termékeik; ragasztószerek. 

XVIII. Gyógyszer- és illatszeranyagok 
 

XVIII. 
Robbantó, gyújtó- és világítóipari 

készítmények; műanyagok. 

XIX. Festő- és cserzőanyagok 
 

XIX. 
Cserző- és csávázókészítmények; 

festőkészítmények és festékek. 

XX. Mézgák és gyanták 

 

XX. 

Illó olajok, illat- és zamatanyagok, 

esszenciák, illatszerek kozmetikai 

készítmények. 

XXI. 
Ásványolaj, továbbá barnaszén- és 

palakőkátrány 

 
XXI. 

Finomított vegyi készítmények és 

azok nyersanyagai. 

XXII. 

Pamut, pamutfonalak és pamutáruk, 

más növényi fonóanyagokkal 

vegyesen is, de gyapju vagy selyem 

nélkül 

 

XXII. A faipar termékei. 

XXIII. 

Len, kender, juta és más külön meg 

nem nevezett növényi fonóanyagok, 

az ezekből készült fonalak és áruk, 

pamut, gyapju vagy selyem nélkül 

 

XXIII. 
A papiros- és sokszorosító-ipar 

termékei. 
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XXIV. 

Gyapju, gyapjufonalak és 

gyapjuáruk, más fonóanyaggal 

vegyesen is, azonban selyem nélkül 

 

XXIV. 
A fonás-, kefekötő- és szitakötőipar 

termékei. 

XXV. 
Selyem és selyemáruk, egyéb 

fonóanyagokkal vegyesen is 

 
XXV. A textilipar termékei. 

XXVI. Confectionált áruk 
 

XXVI. 
Textilanyagokból konfekcionált 

cikkek. 

XXVII. Kefekötő- és szitakötő-áruk  XXVII. Szőrme- és szűcsárúk. 

XXVIII. 

Más osztályokban meg nem nevezett 

áruk szalmából, nádból, háncsból, 

szilánkból és efélékből 

 

XXVIII. A bőr- és bőrfeldolgozóipar termékei. 

XXIX. Papiros és papirosáruk  XXIX. A kaucsukipar termékei. 

XXX. 
Kaucsuk és guttapercha s az azokból 

való áruk 

 
XXX. 

Az üveg-, agyag-, cement- és kőipar 

termékei. 

XXXI. Viaszos vászon és az ebből való áruk  XXXI. A vas és fémipar termékei. 

XXXII. Bőr és bőráruk  XXXII. A gép- és villamossági ipar termékei. 

XXXIII. Szücsáruk  XXXIII. Járóművek. 

XXXIV. 
Faáruk; áruk esztergályos és faragó 

anyagokból 

 
XXXIV. Műszerek, hangszerek, órák. 

XXXV. Üveg és üvegáruk 

 

XXXV. 

A nemesfém-feldolgozás termékei; 

drága- és féldrágakövek s az ezekből 

készült árúk. 

XXXVI. 

Kőáruk, azaz áruk kövekből, nem 

égetett földből, czementből és 

kőgyuradékból 

 

XXXVI. 
Az eddigi tarifaosztályokban meg 

nem nevezett árúk. 

XXXVII. Agyagáruk 

 

XXXVII. 

Nemesfémek; ércpénz és más 

értékek. 
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XXXVIII. Vas és vasáruk  

XXXIX. 
Nemtelen fémek és ezekből való 

áruk 

 

XL. 

Gépek, készülékek és ezek 

alkatrészei fából, vasból vagy 

nemtelen fémekből, a XLI. és XLII. 

osztályba tartozók kivételével 

 

XLI. 
Villamos gépek és készülékek; 

elektrotechnikai szükségleti tárgyak 

 

XLII. Járművek  

XLIII. 

Nemes fémek, drága- és 

féldrágakövek és az ezekből készült 

áruk; érczpénz 

 

XLIV. Mű- és hangszerek; órák  

XLV. Konyhasó  

XLVI. 
Vegyészeti segédanyagok és 

vegyészeti termékek 

 

XLVII. 
Firniszek (kenczék), festő-, gyógy- 

és illatszerek 

 

XLVIII. Gyertya, szappan és viaszáruk  

XLIX. Gyujtószerek  

L. Irodalmi és műtárgyak  

LI. Hulladékok     
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3. sz. melléklet: Részletek az 1924-es vámtarifa magyarázatból 

(Forrás: saját készítésű képek a Pénzügyőr Múzeumban) 
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