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„Egy re ma ga sabb szak mai kö ve tel mé nyek nek
kell jó szín vo na lon meg fe lel nünk”

Az utób bi idõ szak ban a vám- és pén zü gyõr ség szint e tel jes meg úju lá son ment át,

az uni ós csat la ko zás kap csán „el vesz tett” fel ada tai he lyé be sok kal több újat ka pott,

ha tás kö re, te vé keny sé ge, fe le lõs sé ge je len tõ sen ki bõ vült. Alap fel ada tát, a költ ség ve té si 

be vé te lek biz to sí tá sát ki ma gas ló an tel je sí ti, mi köz ben fo lya ma tos szer ve ze ti és tech -

nikai át ala ku lás mel lett az új kö ve tel mé nyek szak mai ki hí vá sa i nak is meg fe lel.

Dr. Nagy Já nos al tá bor naggyal, a VPOP or szá gos pa rancs no ká val az ak tu á lis fel ada -

tok ról be szél get tünk.

– Mi a tit ka, hogy a VPOP az utób bi évek ben rend -
sze re sen túl tel je sí ti az egyéb ként sem ala csony be vé te li
ter ve ket? 

– A Vám- és Pénz ügy õr ség szá má ra min den év ben
a Pénz ügy mi nisz té ri um ha tá roz za meg a be vé te li irány -
za to kat. Ter mé sze te sen az ezek tel je sí té sé hez szük sé ges 
egyéb szak mai fel ada to kat is. Az utób bi két-há rom év -
ben pri o ri tást  kapott a fo gyasz tó vé de lem meg erõ sí té se
és a jö ve dé ki el len õr zé sek fo ko zá sa. Jó részt en nek az
ered mé nye a be vé te lek ked ve zõ ala ku lá sa, a túl tel je sí tés 
dön tõ en a jö ve dé ki te rü le ten re a li zá ló dott. Nagy sze re pe 
van a ma gyar– ro mán hat ár tér ség ben foly ta tott jö ve dé ki
el len õr zé se ink nek, ame lyek kü lö nö sen a ci ga ret ta csem -
pé szet vissza szo rí tá sá ban ered mé nye sek. Az uni ós csat -
la ko zás kap csán, át me ne ti idõ szak ra, Ma gyar or szág hoz

ha son ló an Ro má nia is fel men tést ka pott az uni ó ban
 kötelezõ mi ni má lis do hány jö ve dé ki adó be ve ze té se
alól. Az át me ne ti idõ szak szá munk ra az idén, Ro má nia
ese té ben 2010-ben jár le. Ez azt je len ti, hogy ad dig
„meg éri” a ci ga ret ta csem pé szet, s mi vel Ro má nia uni ós
tag sá gá val a kö zös ha tá ra in kon meg szûn tek a vám el len -
õr zé sek. Ez a vi szony lag koc ká zat men tes, szé les kör ben 
ûzött jog el le nes te vé keny ség sar kallt ben nün ket ar ra,
hogy a hat ár tér ség ben – a par la ment ál tal el fo ga dott tör -
vény nek meg fe le lõ en –, szo ros jö ve dé ki adó el len õr zé si
rend szert mû köd tes sünk. És ma már meg ál la pít ha tó,
hogy az el len õr zé sek fo ko zá sá val ki tud tuk vé de ni azt
a nyo mást, amely a szom szé dos or szág jó val ala cso -
nyabb ár szint je miatt a ma gyar ci ga ret ta-pi ac ra ne he ze -
dik. Egyéb ként nem csak a ma gyar– ro mán, ha nem a
 magyar–uk rán hat ár tér ség ben is szi go rí tot tuk az el len -
õr zé se ket. Te vé keny sé günk ered mé nyét az is mu tat ja,
hogy a ha zai do hány pi ac öt-hat szá za lék kal bõ vül min -
den év ben.

– Mi köz ben tel je sí tik a vám- és pénz ügy õr ség alap -
fel ada it, szá mos új meg bí zást is kap nak. Me lyek ezek?

– Va ló ban, egy re több fel adat nak és ma ga sabb szak -
mai kö ve tel mény nek kell meg fe lel nünk. Az egyik ilyen
új és nagy fel adat volt szá munk ra még 2007-ben a re -
giszt rá ci ós adó vissza té rí té se. Az uni ós sza bá lyok nak
meg fe le lõ en csak nem har minc ezer ügy fél szá má ra utal -
tunk vissza az unió dön tés ének meg fe le lõ en nem ke vés
pénzt, mint egy hét mil li árd fo rin tot. Volt, vagy van is
még egy 2006-ról át hú zó dó fel ada tunk: 2006. szep tem -
ber 15-ével át vet tük az adó csa lás sal kap cso la tos bûn -
cse lek mé nyek nyo mo zó ha tó sá gi jog kö rét a rend õr ség -
tõl. Öt ezer fo lya mat ban lé võ ügy  került át hoz zánk,
ame lyek kö zött van nak „nagy” – több éve el hú zó dó,
mil li ár dos ügyek is. Nem egy sze rû mind egyik nek a
 végére jár ni, jog sze rû en le zár ni õket.

– Gya kor la ti lag ho gyan tud ják meg ol da ni a ren ge -
teg ügyet? A nyo mo zó kat is át vet ték a rend õr ség tõl?

– Kez det ben va ló ban nem kis gon dot oko zott az új,
meg dup lá zó dott fel adat el lá tá sa. Meg kel lett két sze rez -
nünk a nyo mo zók lét szá mát, de ennyi em ber meg fe le lõ
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Dr. Nagy Já nos or szá gos pa rancs nok a vám- és pénz ügy õr ség új fel ada ta i ról

Dr. Nagy Já nos a VPOP or szá gos pa rancs no ka



el he lye zé sé rõl sem könnyû gon dos kod ni. Ko ráb ban az
ál lo má nyunk ban 480–490 nyo mo zó volt, most 970.
Gya kor la ti lag 450 fõ vel emel ke dett a nyo mo zói gár da,
eb bõl mint egy 120 kol lé gát vet tünk át a rend õr ség tõl,
olya no kat, akik ko ráb ban is ezen a te rü le ten dol goz tak.
A töb bi ek bûn ügyi, vagy pénz ügyi ta pasz ta lat tal ren del -
ke zõ szak em be rek, kö rül be lül a plusz lét szám fe lét
 belsõ lét szám-át cso por to sí tás sal biz to sí tot tuk.

– Ho gyan si ke rül le zár ni az ügye ket? Tet tek már
eset leg fel je len tést, vád eme lé si ja vas la tot?

– Azok ban az ese tek ben, ame lyek ben nem bi zo nyo -
so dik be a gya nú, meg szün tet jük az el já rást. De ez a ke -
ve sebb. A már fel dol go zott ügyek több sé gét vád eme lé si 
ja vas lat tal to váb bí tot tuk.

– Mi lyen fel ada tok ha tá roz zák meg az idei évet?
– Egy részt a 2007-ben meg kez dett fo lya ma tok foly -

ta tá sa, pél dá ul az elõ zõ ek re vo nat ko zó an re mé lem a
nyo mo za ti te rü let nek si ke rül az év vé gig a még fenn ál ló, 
de már ke vés hát ra lé kot  ledolgozni. A má sik na gyon
fon tos idei cél ki tû zés a  feketegazdaság el le ni fel lé pés
ha té kony sá gá nak nö ve lé se. En nek ér de ké ben rend sze -
res és idõ sza kos, il let ve a pi a co kon, vá sá ro kon al ka lom -
sze rû el len õr zé se ket vég zünk, mi köz ben foly tat juk a
sze zo ná lis ke res ke del mi egy sé gek és az ün ne pek hez
kap cso ló dó vá sá rok áru sa i nak el len õr zé sét. Ma gán sze -
mé lyek nél és gaz da sá gi tár sa sá gok nál egy aránt. A múlt
év ben új tí pu sú együtt mû kö dést ala kí tot tunk ki az el len -
õr zõ társ szer vek kel, kez det ben az APEH-hel, a Fo gyasz -
tó vé del mi va la mint a Mun ka ügyi és Mun ka vé del mi Fel -
ügye lõ ség gel vé gez tünk kö zös, raj ta üt éssze rû el len õr -
zé se ket. 2008-ban sok ol da lú vá fej lesz tet tük az együtt -
mû kö dést, a kö zös el len õr zé se ket töb bek kö zött a rend -
õr ség gel, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság gal, a Nö vény-
és az Ál lat Szak szol gá la ti Fel ügye lõ ség gel bõ ví tet tük.

– Si ke rült-e va la mi lyen mér ték ben vissza szo rí ta ni a
fe ke te gaz da sá got? Mi lyen ered ményt hoz tak a kö zös fel -
lé pé sek, a szi go rúbb ha tó sá gi el len õr zé sek?

– A fe ke te gaz da ság ter mé sze té bõl fa kad, hogy a csa -
lók min dig egy lé pés sel elõt te jár nak a bûn ül dö zõk nek.
Jó len ne meg elõz ni õket, de egye lõ re örü lünk, ha a már
fel tárt te rü le tek re össz pon to sí ta ni tud juk az erõ in ket.
Sok szor hal la ni, hogy a tár sa da lom ban nem ér zé kel he tõ
a fe ke te gaz da ság vissza szo rí tá sa. Meg bíz ha tó ada to kat
azon ban er rõl a leg több eset ben ne héz sze rez ni. A ci ga -
ret ta is mét jó pél da, e té ren – a Ma gyar Do hány szö vet -
ség rend sze res fel mé ré sé nek kö szön he tõ en – vi szony lag 
meg bíz ha tó ké pet al kot ha tunk. Esze rint fo lya ma to san
ja vul a hely zet, 2005-ben a fel mé rés 27 szá za lé kos il le -
gá lis pi a cot jel zett Ma gyar or szá gon, 2006-ban 21 szá za -
lék, 2007-ben pe dig már csak 15 szá za lék volt. Az idei
jú ni u si fel mé rés ada tai sze rint már 10 szá za lék alat ti az
il le gá lis pi ac ré sze se dé se. De ez csak egy ter mék, min -
dig fel buk kan nak újabb slá ger cik kek, ame lyek nek va la -
mi lyen ok miatt ki ala kul a fe ke te pi a cuk. Most ép pen
 bizonyos elekt ro ni kai cik kek nek van „fel fu tá sa”, de em -
lít het nék sok mást is. A fe ke te gaz da ság ese té ben már
nem csak ilyen ka te gó ri ák ban kell gon dol kod ni. Sú lyos
té ma a nagy cé gek és kap csolt vál lal ko zá sa ik kö zött – az 
adó fi ze tés elõl nagy mennyi ség ben el tün te tett áruk
ügye, ame lyek ben ne he zen fel de rít he tõ, szö ve vé nyes

mul ti na ci o ná lis kap cso la tok mû köd nek. Ez ma már
 világprobléma. A fel de rí tés rend kí vül bo nyo lult, ne héz -
kes az in for má ció gyûj tés, a hely szí ni el len õr zés, rá adá -
sul sem jo gi lag, sem anya gi lag nin cse nek meg hoz zá
a fel té te lek. Az APEH-hel kö zö sen azért tö rek szünk
ezen a fron ton is ha té ko nyab bak len ni.

– Mi lyen te vé keny sé get foly tat nak az úgy ne ve zett
mo bil cso por tok a mély sé gi el len õr zé sek so rán?

– A mo bil cso por tok lét re ho zá sa ti pi ku san az uni ós
csat la ko zás sal függ össze. Bár ko ráb ban is volt ilyen
szol gá la tunk, de mé re te i ben, ará nya i ban iga zán az uni ós 
csat la ko zás után vált je len tõs sé. A mély sé gi el len õr zé -
sek nek ugyan is má sod la gos szû rõ sze re pük van. Az
 ország bel sõ te rü le te in vé gez zük azo kat az el len õr zé se -
ket, ame lyek nem ze ti ha tás kör bõl adó dó an to vább ra is
a tes tü let fel ada tai kö zé tar toz nak. Bár a vám unió te rü le -
tén már nincs ha tár el len õr zés, azért még szük ség van
kont roll ra, hogy az or szág ba ne jö hes sen be ká bí tó szer,
mé reg, ár tal mas anyag, vagy ne le hes sen en ge dély nél -
kül ki vin ni az or szág ból vé dett mû kin cse ket, ter mé sze ti
ér té ke ket. A mo bil cso por tok nak ter mé sze te sen tel jes
kö rû fel ha tal ma zá suk van, te hát ha meg ál lí ta nak egy
jár mû vet, jö ve dé ki és vám szem pont ból is el len õriz he -
tik a szál lít má nyát.

– Mennyi re se gí ti a mun ká ju kat a ha zai és nemzet -
közi szer ve ze tek kel ki ala kí tott in for má ció cse re?

– Egy re na gyobb a je len tõ sé ge a mun kánk ban, és
öröm mel mond ha tom, hogy sok si ke res ügyünk hát te ré -
ben a társ ha tó sá gi együtt mû kö dés áll. Em lí tet tem az
APEH-hel ki ala kí tott kap cso la to kat, a rend õr ség gel kö -
zös nyo mo zó cso por to kat mû köd te tünk. Szisz te ma ti kus, 
két ol da lú adat cse ré ket hoz tunk lét re, rö vi den azt mon -
da nám, hogy a 42-es el já rás kód dal. Lé nye gé ben ar ról
van szó, hogy az uni ón be lül bár hol le het vám ke zel tet ni. 
Ve gyünk egy gya kor la ti pél dát: meg ér ke zik egy szál lít -
mány pél dá ul Kí ná ból Rot ter dam ba, ott a szál lít mány
bir to ko sai azt mond ják, hogy Szlo vá ki á ban sze ret nék az 
árut vám ke zel tet ni. To váb bít ják a szál lít mányt Szlo vá -
ki á ba, meg tör té nik az uni ós sza bad áru ba bo csá tás. Az
ügy fél azon ban ki je len ti, hogy az árut nem ott hasz nál ja
fe l, ha nem Ma gyar or szá gon, ezért az áfát is ott fog ja
meg fi zet ni. A szlo vák kol le gák el bo csát ják, viszont -
látásra, itt meg az ügy fél „el fe lej ti” be je len te ni, hogy
Szlo vá ki á ban nem fi zet te be az áfát. Ez mû köd het úgy is 
– per sze ugyan olyan ve szé lyes –, hogy még is csak
 Szlovákiában ad ják el az árut, s ter mé sze te sen az áfát se
itt, se ott nem fi ze tik meg. Az ilyen ese tek fel de rí té sé re
el sõ ként a szlo vá kok vám szer vek kel ala kí tot tunk ki
on-li ne adat cse rét, amely nek ke re té ben min den gya nus
eset rõl azon nal tá jé koz tat juk egy mást.

– Mit je len t pél dá ul az Önök szá má ra a fém- és szí -
nes fém-hul la dé kok ke res ke del mé nek meg szi go rí tá sa?

– Ké szü lünk rá, az el len õr zést hoz zánk te le píti az új
jog sza bá lyok. Két ség kí vül itt volt az ide je a fém- és
 színesfémhulladék-kereskedelem kö rül te kin tõ sza bá -
lyo zá sá nak, mert a hát te ré ben lé võ egy re na gyobb mé re -
te ket öl tõ bû nö zés hosszú ide je nö vek võ fe szült sé ge ket
okoz a tár sa da lom ban és ko moly biz ton sá gi ve szé lye ket
is je len t. A vas úti sí nek, ká be lek fel sze dé se, út jelzõ táb -
lák, csa tor na fe de lek, köz té ri szob rok, temp lo mi ha ran -
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gok és min den fé le fém al kat ré szek el lo pá sá nak és kont -
roll nél kü li ér té ke sí té sé nek gá tat kel lett szab ni. A jog -
sza bá lyok pon to sí tá sa fo lya mat ban van, a töb bi a vég re -
haj tá son és az el len õr zé sen mú lik. A vám- és pénz ügy -
õr ség szer ve ze te al kal mas ar ra, hogy in teg rál ja te vé -
keny sé gé be ezt a fel ada tot is, el sõ sor ban a jö ve dé ki el -
len õr zé si rend szer be, ám ez kap cso ló dik a vám hoz is,
mert ezek a ter mé kek – be ol vasz tás elõtt vagy után –
nem rit kán el hagy ják az or szá got.

– Mi lyen egyéb új el len õr zé si te rü le tek ke rül tek a
szer ve zet hez?

– Az idén ja nu ár 1-jé tõl vet tük át az APEH-tõl a kör -
nye zet vé del mi ter mék díj jal kap cso la tos fel ada to kat,
 illetve eb ben az év ben in dí tot tuk el a pénz mo sás sal kap -
cso la tos el len õr zé se in ket is. Szá munk ra ez szin tén új
fel adat, egy részt a mo bil szol gá lat ré sze, más részt ad mi -
niszt ra tív il let ve in for ma ti kai te en dõ ket je len t, hi szen a
gya nús tranz ak ci ók kal kap cso la tos kö te le zõ be je len té -
se ket fo gad nunk kell és az in for má ci ó kat fe l kell dol -
goz nunk. Kü lön er re a cél ra lét re hoz tunk egy pénz ügyi
in for má ci ós egy sé get, ki dol goz tuk az in for má ció áram -
lás rend sze rét, és ki ala kí tot tuk a kap cso la tot min den
olyan szer ve zet tel, ahol fel me rül het nek ilyen tranzak -
ciók.

– Nem túl sok a fö lös le ges in for má ció? Már csak
azért is, hogy a be je len tõ a sa ját fe le lõs sé gét át há rít sa,
hi szen a tör vény szi go rú an szank ci o nál ja, ha a gya nus
ügy le te ket a bank vagy más pénz ügyi szer ve zet nem
 jelenti?

– Kez det ben volt ilyen ta pasz ta la tunk. A múlt év de -
cem ber 15-e óta fut nak be hoz zánk ezek az ada tok, s az
el sõ öt-hat hó nap ban több mint négy ezer be je len tést
kap tunk, ame lye ket egyen ként meg néz ni, el len õriz ni,
nem kis mun ka. Las san ki ala kult a meg fe le lõ szin tû
együtt mû kö dés, ma már nem a fe le lõs ség há rí tás a leg -
fon to sabb szem pont, ha nem min den ki a leg jobb szak -
mai meg íté lé se sze rint, oda fi gye lés sel, pró bál ja meg
ész re ven ni gyanús dol go kat.

– Nem mel lé ke sen lát vá nyos in for ma ti kai for ra da -
lom is zaj lik a vám- és pén zü gyõr ség nél. Hol tar t az
 informatikai fej lesz tés, az uni ós rend sze rek hez va ló fel -
zár kó zás?

– Az in for ma ti ka egy re job ban át hat ja az éle tün ket.
A vám szak te rü le ten már ta valy, il let ve 2008-ban be kö -
vet ke zett az át tö rés. A bel sõ áru to váb bí tá si el já rás ban,
az úgy ne ve zett NCTS-ben már ta valy ja nu ár el se jé tõl
be ve zet tük a tel jes kö rû elekt ro ni kus ügy in té zést. Az
uni ó ban egyéb ként az ex port te rü le tén 2009. jú li us 1-jé -
tõl lesz kö te le zõ az elekt ro ni kus ügy in té zés alkalma -
zása. Büsz kén mond ha tom, hogy a ma gyar vám- és
pénz ügy õr ség nél az el sõk kö zött – a 27 tag or szág kö zül
ha to dik ként – ve zet tük be a rend szert a múlt év már -
ciusában. Elõ ször kí sér le ti jel leg gel mû kö dött, ta valy
no vem ber vé gé tõl pe dig már tel jes kör ben el ér he tõ.
 Fokozatosan bõ vül az al kal ma zók ará nya is, fél év alatt
az ügy fe lek nek kö rül be lül egy har ma da állt át az elekt ro -
ni kus ügy in té zés re. Az im port ra vo nat ko zó an még nem
tud juk  mikor lesz kö te le zõ az elekt ro ni kus el já rás be ve -
ze té se, de ná lunk már feb ru ár vé gén el in dult min den

vám hivatalnál. Egye lõ re az ügyek nek kö rül be lül 80 szá -
za lé kát fe di le ez a le he tõ ség. E te rü le ten vi szony lag
 lassú a fel fu tás, je len leg 15–20 szá za lé kos a hasz ná lók
ará nya. Azon dol go zunk, hogy mi nél von zób bá, elõ nyö -
seb bé te gyük az elekt ro ni kus el já rást az ügy fe lek szá -
má ra. Több ke res ke del mi bank kal van már mû kö dõ
meg ál la po dá sunk az elekt ro ni kus bank i át uta lá sok ra is.
Az elekt ro ni zá ció tér hó dí tá sa azon ban nem csak a vám-, 
ha nem a jö ve dé ki te rü le ten is jel lem zõ. Ma már a zár je -
gyen is vo nal kód van, ami nek alap ján a köz pon ti adat -
bá zi sunk min den  információval ren del ke zik az adott
ter mék rõl. Hely szí ni el len õr zés kor a kol lé gák egy
 note-book és vonalkód leolvasó se gít sé gé vel pil la na tok
alatt meg tud ják ál la pí ta ni, hogy az üz let pol cán ál ló ital
után meg fi zet ték-e a jö ve dé ki adót. Bí zunk ben ne, hogy
ital fron ton is át tö rés lesz és lé nye ge sen csök ken a jö ve -
dé ki vissza élés. Az in for ma ti ká val az egy sze rû sí té si
kény szer is együtt jár, ko ráb ban 42-fé le zár jegy volt, ma
már csak há rom.

– Vé gül tér jünk vissza még a vám szak te rü let hez:
a ma gyar vám ha tó ság nak ér de ke, s az unió is ösz tön zi,
hogy a nem ze ti vám szer vek mi nél több vám ke ze lést foly -
tas sa nak, és mi nél „ügy fél ba rá tabb” szol gál ta tást
nyújt sa nak. Hol tar t a ma gyar vám ha tó ság az uni ós
rang sor ban? Be vált-e az a re mény, hogy a leg ke re set teb -
bek kö zé tar toz zunk, és az, aki az uni ó ban árut aka r ér té -
ke sí te ni, min de nek elõtt Ma gyar or szá gon akar ja vá mol -
tat ni?

– Jó úton ha la dunk, sze rin tem nem is va gyunk rossz
po zí ci ó ban, bár nincs hi va ta los uni ós lis ta, hogy me lyik
vám ha tó ság a leg ver seny ké pe sebb az uni ó ban. A kö zel -
múlt ban a Vi lág bank vég zett egy fel mé rést a nemzet -
közi lo gisz ti kai szol gál ta tá sok szín vo na lá ról és eb ben
több fé le szem pont ból – vám, köz le ke dé si infrastruk -
túra, rak tá ro zás, szol gál ta tás – rang sor ba ál lí tot ta az
 országokat. Ma gyar or szág gaz da sá gi ver seny ké pes sé ge
alap ján a 35. hely re, a vám szol gál ta tás szín vo na la sze -
rint pe dig a 34. hely re ke rült. Esze rint mi egy fok kal job -
bak va gyunk, mint ál ta lá ban a ma gyar gaz da sá gi kör -
nye zet. Én ak kor len nék elé ge dett, ha két-há rom év múl -
va va la hol a 15–20. hely kö zött len nénk. Azt azért
öröm mel kons ta tál tam, hogy az új tag or szá gok kö zül el -
sõk vol tunk a rang sor ban.

– Az idén negy venéves a vám unió. Mit je len t ez a
szá munk ra?

– Az Eu ró pai Uni ó nak az egyik el sõ je len tõs vív má -
nya volt az 1968. jú li us 1-jén ha tály ba lé pett vám unió,
amely elõ ször tet te kéz zel fog ha tó vá, hogy Eu ró pá ban
egy sé ges pi ac ala kul ki. Az év for du ló ról az unió há rom
köz pon ti he lyen ren de zett ün nep ség gel em lé ke zett meg. 
Rot ter dam ban, az EU leg na gyobb ten ge ri ki kö tõ jé ben,
Frank furt ban Eu ró pa leg na gyobb lé gi ki kö tõ jé ben és
nagy büsz ke sé günk re, a köz úti, szá raz föl di át ke lõ he -
lyek kép vi se le té ben Rösz kén volt nagy sza bá sú ün nep -
ség. Ez nyil ván nem füg get len at tól, hogy az unió adó-
és vám ügyi biz to sa ma gyar, de sze rény te len ség nél kül
meg ál la pít hat juk, hogy alap ve tõ en uni ós szin tû osz tat -
lan szak mai el is me rést fe jez ki.

Os váth Sarolta
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Az e-vám bevezetése és alkalmazása
import- és exporteljárásokban

Az új közösségi vámjogszabály, a Modernizált Vámkódex tervezete értelmében a ha-

tályba lépését követõen vámáru-nyilatkozatot általános esetben csak elektronikus

úton lehet benyújtani. Aki írásbeli árunyilatkozattal szeretne indítványt tenni a vám-

kezelésre, annak erre külön engedéllyel kell rendelkeznie. Ennek megfelelõen az Euró-

pai Unió Bizottsága már megkezdte azon EU-s programok fejlesztését, amelyek a tag-

államok vámhatóságai között lehetõvé teszik az árunyilatkozatok adatainak cseréjét.

A fejlesztés elsõ lépcsõje volt az árutovábbítási el-
járásokhoz kapcsolódó árunyilatkozatok adatainak
on-line forgalma, mellyel együtt járt az ezen eljárásokra
vonatkozó árunyilatkozatok elektronikus benyújtásának
lehetõsége (NCTS). 2006. december 31-tõl az EU
összes tagállamában már csak elektronikus úton lehet
közösségi árutovábbítási eljárást kezdeményezni. Ezzel
az e-vám árutovábbítási eljáráshoz kapcsolódó fejlesz-
tése lezárult.

A második lépcsõben az export árunyilatkozatokhoz
kapcsolódó adatok tagállamok közötti átadása szerepelt,
ami 2007-ben az már az összes tagállamban (ECS) teljes
körûen megvalósult.

A harmadik lépcsõben az importeljárásokhoz kap-
csolódó árunyilatkozatok adatainak tagállamok közötti
on-line átadását alakítják ki (ICS-AIS), melynek legelsõ
tervezett idõpontja 2009 lehet.

Magyarországon, a magyar vámigazgatás verseny-
képességének növelése érdekében – a Vám- és Pénz-
ügyõrség országos parancsnokának 2006 júniusában
hozott döntése értelmében, a Közösségi Vámkódex lét-
rehozásáról szóló 2913/92/EGK Tanácsi rendelet
61. cikkének b) pontja alapján – az importvámeljárások-
nál, nemzeti fejlesztés keretében, 2008 elején bevezet-
ték az elektronikus árunyilatkozat adás lehetõségét. Az
eljárás országos szintû bevezetése elõtt, 2007 júniusá-
tól – meghatározott fõ/vámhivatalok és gazdálkodók be-
vonásával – a VPOP kísérleti projekt keretében techni-
kai és szakmai oldalról tesztelte az új elektronikus eljá-
rás alkalmazhatóságát. A kísérleti szakasz eredményei
szerint az elektronikus árunyilatkozat adás jelentõsen
meggyorsítja a normál vámkezelési eljárásokat.

Figyelemmel a hazai gazdasági érdekekre, illetve az
EU-s kezdeményezésre, indokolt volt, hogy már
2007-ben nemzeti szinten valósuljon meg az elektroni-
kus árunyilatkozat adás lehetõsége, ezzel is felkészülve
a késõbbi egységes EU-s elõírásokra.

I. Elektronikus import- és exporteljárásba vonható
eljárásmódok és eljáráskódok

Az import e-vám alkalmazásának elsõ szakaszában
(2008. évben) az új eljárás a normál eljárásban benyúj-

tott, szabad forgalomba bocsátás vámeljárásokhoz kap-
csolódó vámkezelésekre terjed ki, illetve ezen vámeljá-
ráson belül csak a meghatározott eljáráskódok vonat-
kozásában alkalmazható. Ezek az eljáráskódok a követ-
kezõk:

Eljáráskód Megnevezés

4000000 Vám- és adójogi szempontból történõ
szabad forgalomba bocsátás, megelõzõ
vámjogi rendeltetés nélkül. Általános
eset.

4000C07 Vám- és adójogi szempontból történõ
szabad forgalomba bocsátás, megelõzõ
vámjogi rendeltetés nélkül. Elhanyagol-
ható értékû küldemények.

4000C08 Vám- és adójogi szempontból történõ
szabad forgalomba bocsátás, megelõzõ
vámjogi rendeltetés nélkül. Magánsze-
mély által magánszemélynek küldött
csomagküldemények.

4000C37 Vám- és adójogi szempontból történõ
szabad forgalomba bocsátás, megelõzõ
vámjogi rendeltetés nélkül. Szállításuk
ideje alatt az árucikkek rakodásához és
védelméhez használt segédanyagok.

4071000 Vám- és adójogi szempontból történõ
szabad forgalomba bocsátás vámraktá-
rozást követõen. Általános eset.

Az export e-vám alkalmazásának elsõ szakaszában az
új eljárás a normál és egyszerûsített eljárásban benyúj-
tott, kiviteli (EK1) és újrakiviteli (EK3) eljárásokhoz
kapcsolódó vámkezelésekre terjed ki, az exportvissza-
térítéssel járó kiviteli vámeljárások kivételével. Egysze-
rûsített eljárásban csak a Közösségi Vámkódex végre-
hajtására kiadott 2454/93/EGK Bizottsági rendelet
285. cikk (2) bekezdése szerinti helyi kiviteli egyszerû-
sített eljárásra vonatkozó engedéllyel rendelkezõ ügyfél
nyújthat be elektronikus vámáru-nyilatkozatot.
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II. Elektronikus import és export árunyilatkozatot
fogadó fõ/vámhivatalok

Az importáru (manuális vagy elektronikus) vám elé
állítását követõen (a vám elé állítás nyilvántartási szá-
mának elektronikus árunyilatkozaton történõ feltünte-
tésével), az elektronikus vámáru-nyilatkozat (továb-
biakban: e-árunyilatkozat) benyújtására – 2008. ja-
nuár 28-ától – 0–24 óráig azon regisztrált ügyfélnek van
lehetõsége, aki

– a Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló
2454/93/EGK Bizottsági rendelet (a továbbiakban: Bi-
zottsági rendelet) 14a. cikke szerinti AEO-tanúsít-
vánnyal, vagy

– a Bizottsági rendelet 253. cikk (2)–(3) bekezdése
szerinti – szabad forgalomba bocsátás, vagy gazdasági
vámeljárásra vonatkozó – egyszerûsített vámkezelési
engedéllyel, vagy

– a közösségi vámjog végrehajtásának részletes sza-
bályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továb-
biakban: Rendelet) 72/A. § szerinti, vámáru-nyilatkozat
ellenõrzés nélküli elfogadására vonatkozó státusszal
rendelkezik (fentiek együtt a továbbiakban: speciális
ügyféli kör).

A speciális ügyféli körön kívül esõ regisztrált ügy-
felek 2008. február 15-tõl nyújthatják be importeljárás-
ban az e-árunyilatkozatot – az importáru (manuális
vagy elektronikus) vám elé állítását követõen (a vám elé
állítás nyilvántartási számának e-árunyilatkozaton tör-
ténõ feltüntetésével) –, a címzett fõ/vámhivatali hely-
szín hivatalos nyitvatartási idején belül.

Az e-árunyilatkozatot – a Vám- és Pénzügyõrségrõl
szóló törvény végrehajtására kiadott 24/2004. (IV. 23.)
PM rendelet 15–16. §-aiban, valamint a 3. számú mel-
lékletben foglalt különös, illetve kizárólagos illetékes-
ségi szabályok sérelme nélkül – ahhoz a fõ/vámhivatal-
hoz kell benyújtani, ahol az áru vám elé állítása megtör-
tént. Fõ/vámhivatalonként meghatározott helyszínre
[a testület internetes honlapján elérhetõ, a vám- és pénz-
ügyõrség országos parancsnoka által, a 8001/2008.
(02. 04.) számon kiadott tájékoztatóban szereplõ vám-
hivatali kódra] lehet e-árunyilatkozatot benyújtani.

Az exporteljárásokban az e-árunyilatkozat benyúj-
tására a fõ/vámhivatalhoz 0–24 óráig van lehetõsége
a nyilatkozattevõnek. Fõ/vámhivatalonként meghatáro-
zott helyszínre [a testület internetes honlapján elérhetõ,
a vám- és pénzügyõrség országos parancsnoka által,
a 8004/2008. (03. 18.) számon kiadott tájékoztatóban
szereplõ vámhivatali kódra] lehet e-árunyilatkozatot be-
nyújtani. Egyszerûsített eljárásban az e-árunyilatkoza-
tot a vonatkozó engedélyben meghatározott fõ/vámhi-
vatalhoz (megjelölt vámhivatali kódra) kell benyújtani.

III. A regisztráció technikai végrehajtása

Az e-árunyilatkozat adás elsõ lépéseként az e-vámel-
járásban részt venni kívánó ügyfélnek regisztráltatnia
kell magát bármely fõvámhivatalnál. Amennyiben a
regisztráció az export elektronikus árunyilatkozat adás

(AES_HU) kapcsán már megtörtént, úgy az import
elektronikus árunyilatkozat adáshoz (AIS_HU) nem
kell külön, még egyszer a regisztrálást elvégezni
(ugyanez természetesen fordítva is igaz). Ügyfélnek
tekintendõ a VPID számmal rendelkezõ

– gazdálkodó,
– egyéni vállalkozó,
– természetes személy.
A Rendelet 66/A. § (2) bekezdése alapján e-árunyi-

latkozatot az nyújthat be, aki a fõvámhivatalnál regiszt-
ráltatta magát. A rendelet alapján az e-árunyilatkozatot
a regisztrált személy – a testület internetes honlapján
elérhetõ, a vám- és pénzügyõrség országos parancsnoka
által – a 8001/2008. (02. 04.), vagy a 8004/2008.
(03. 18.) számon kiadott tájékoztatók szerint nyújthatja
be. A regisztrációra az e-árunyilatkozatot beküldõ ter-
mészetes személy azonosítása érdekében van szükség.
A regisztráció során tulajdonképpen a VPID számmal
rendelkezõ ügyfélhez hozzárendelik azokat a természe-
tes személyeket, akik jogosultak lesznek az adott VPID
számmal rendelkezõ ügyfél nevében e-árunyilatkozatot
benyújtani.

A Vám- és Pénzügyõrség új ügyfelei részére a VPID
szám kiadásakor is van lehetõség regisztrálásra bármely
fõvámhivatalnál. A regisztrációs eljárás elsõ lépcsõjé-
ben az ügyfelek által a fõvámhivatalhoz személyesen
benyújtott „BEJELENTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓS
ADATLAP”-on (az ADATLAP a Vám- és Pénzügyõr-
ség internetes honlapjáról tölthetõ le) megadott adatokat
az Egységes Ügyfélcímtárba /EÜC/ rögzítik (az ADAT-
LAP letöltéséhez szükséges ABEV2006 program szin-
tén elérhetõ a testület internetes honlapján keresztül).

Az ADATLAP-on szereplõ adatok alátámasztásra be
kell mutatni az ügyfél azonosításához szükséges doku-
mentumokat. Ezek:

– Nem természetes személy ügyfél esetében:
= Az e-árunyilatkozatot benyújtani kívánó nem

természetes személy (ügyfél) nevében eljáró
bejelentõ érvényes megbízását/meghatalmazá-
sát, illetve a bejelentõ azonosításához szüksé-
ges iratokat (például személyi igazolvány, lak-
címkártya, adóigazolvány, útlevél stb.),

= A megbízást/meghatalmazást adó aláírási jogo-
sultságát igazoló okmányt (pédául aláírási cím-
példány másolatát.)

– Természetes személy ügyfél esetében az azonosí-
táshoz szükséges iratokat (például személyi igazolvány,
lakcímkártya, adóigazolvány, útlevél stb.).

Ezt követõen tudja az ügyfél a fõvámhivataltól kapott
aktivációs kódjával létrehozni az elsõdleges és másod-
lagos felhasználókat az interneten elérhetõ Külsõ Kom-
munikációs Központ (KKK) web-es felületén
(https://kkk.vam.gov.hu/eles/2/web/), akik jogosultak
lesznek e-árunyilatkozat beküldésre. Az aktiválásra az
ügyfélnek 30 nap áll rendelkezésére. Amennyiben az
aktiválás az elõírt határidõn belül nem történik meg, az
ügyfél regisztrációs adatait a rendszerbõl automatikusan
törlik. A törlést követõen ismételt regisztráció szük-
séges a rendszer használatához.
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A vám- és pénzügyõrség (a továbbiakban: VP) hon-
lapján keresztül az aktivációs kód felhasználásával az
ügyfélnek kell regisztrálnia az elsõdleges felhasználót.
Az elsõdleges felhasználó létrehozásáról az ügyfél iga-
zoló e-mail üzenetet kap. Az elsõdleges felhasználó lét-
rehozását követõen az aktivációs kód a továbbiakban
nem használható fel.

Az elsõdleges felhasználói jogosultsággal további
részjogosultságokkal rendelkezõ felhasználókat lehet
létrehozni (másodlagos felhasználó), illetve a korábbi
felhasználókat törölni. A felhasználók létrehozása során
nem adhatóak hamis, elavult vagy félrevezetõ informá-
ciók. Az adatok hitelességéért az elsõdleges felhaszná-
lói jogosultságokkal rendelkezõ személy felel.

A felhasználó a kapott azonosítót és jelszót köteles
bizalmasan kezelni. A VP nem vizsgálja az azonosítót
és a jelszót használó használatra vonatkozó jogosult-
ságát, illetve a használat körülményeit. Az aktivációs
kódért valamint a jelszóért, illetve annak bizalmas keze-
léséért az ügyfél felel, az illetéktelen használattal végre-
hajtott visszaélésekbõl származó kárért a VP felelõs-
séget nem vállal. Amennyiben a fel nem használt akti-
vációs kód vagy az elsõdleges felhasználó azonosítója,
illetve jelszava elveszik, illetve azok jogosulatlan sze-
mély birtokába kerülnek, azt a jogosult haladéktalanul
köteles a regisztrálást elvégzõ hatóságnak bejelenteni
(személyesen, postai úton, faxon, telefonon vagy elekt-
ronikus levélben). A bejelentés kézhezvételét követõen
a hatóság haladéktalanul letiltja az elsõdleges felhasz-
náló és az általa létrehozott valamennyi másodlagos fel-
használó jogosultságát, illetve törli a fel nem használt
aktivációs kódot.

A letiltott elsõdleges felhasználó jogosultságának is-
mételt létrehozásához új aktivációs kódot kell kérni. Az
új elsõdleges felhasználó ezt követõen ellenõrizheti az
ügyfél további másodlagos felhasználóit, és azok letil-
tását feloldhatja, vagy törölheti a nem szükséges azono-
sítókat.

Az elsõdleges felhasználó azonosítója illetve jelsza-
va, valamint a másodlagos felhasználó(k) azonosítójá-
nak illetve jelszavának elvesztésébõl, a jogosult által
más személy használatba adásából, valamint a harmadik
személy által történõ jogosulatlan felhasználásból eredõ
károk az ügyfelet terhelik, ezekért a VP nem vállal fele-
lõsséget.

Az ügyféli adatokon kívül – a VPOP internetes hon-
lapján letölthetõ – ügyfél által aláírt „FELHASZNÁLÓI
ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT”-ot is be kell
nyújtani a fõvámhivatali regisztrációs bejelentkezés
során.

IV. E-vám felhasználóira vonatkozó szakmai
és adatvédelmi követelmények

Az e-vámrendszeren keresztül az ügyfél (EV 14. ro-
vat szerinti nyilatkozattevõ) elektronikus úton nyújthat
be az áruk vámkezelésére vonatkozó kérelmeket. Az
e-vámrendszer használata során az árunyilatkozat be-
nyújtása kizárólag elektronikus úton történik. Az elekt-

ronikus úton benyújtott árunyilatkozat mellékletéül
szolgáló dokumentumokat az ügyfél (amennyiben a nyi-
latkozattevõ a vámadós, úgy az eredeti példányokat;
amennyiben a nyilatkozattevõ nem vámadós képviselõ,
úgy a megbízó vámadós eredetiben és a nyilatkozattevõ
képviselõ másolatban) köteles megõrizni és azokat a
fõ/vámhivatal felszólítására bemutatni. Amennyiben a
vámhatósági felszólítás ellenére nem történik meg a be-
mutatás – ideértve az okmányok elvesztését, megsem-
misülését is – a fõ/vámhivatalnak úgy kell eljárni, mint-
ha az okmányok nem léteznének. Az e-árunyilatkozat
adás idõpontjában nem létezõ okmányokra hivatkozás
esetén a vonatkozó jogi szabályozás (különösen: BTK,
SZTV) rendelkezései szerint jár el a fõ/vámhivatal.

Az e-vámrendszeren keresztül benyújtott árunyilat-
kozat visszavonására, módosítására és érvénytelenítésé-
re vonatkozó kérelem csak személyesen, írásban tehetõ
meg a fõ/vámhivatalban, a vámjogszabályokban meg-
határozott rendelkezések szerint.

Az e-vámrendszer valamennyi elküldött árunyilatko-
zatot – adattartalom azonossága esetén is – külön-külön
kezeli, így azonos kérelmek többszörös elküldése esetén
a rendszer az azokkal kapcsolatos eljárásokat (például
biztosítéklekötés) valamennyi esetben lefolytatja. Azo-
nos kérelmek többszörös elküldésbõl fakadó károk az
ügyfelet terhelik, azokért a VP felelõsséget nem vállal.

A VP az elektronikusan benyújtott árunyilatkoza-
tokat – a rendszer karbantartási idejének kivételével –
folyamatosan fogadja. A VP a rendszerek karbantartásá-
nak idejére részben vagy egészben korlátozhatja a fel-
használók KKK-hoz és az e-vámrendszerhez történõ
hozzáférését. A VP az érintett rendszer karbantartásá-
nak idõpontjáról és annak várható idõtartamáról elõze-
tesen elektronikus úton tájékoztatja a felhasználókat. Az
e-vámrendszer a felhasználok adatforgalmára vonat-
kozó információkat rendszeresen naplózza. A KKK és
az e-vámrendszer elõre nem látható, technikai okokból
történõ leállásáról, hibáról és a leállás megszûnésének
és a hiba kijavításának várható idõpontjáról haladékta-
lanul tájékoztatja az ügyfeleket. Ilyen esetekben az áru-
nyilatkozatok papír alapon nyújthatóak be a vámhiva-
talba.

Tiltó rendelkezések

Tilos a VP rendszerein tárolt adatok jogosulatlan
megszerzése és az erre irányuló magatartás.

Tilos a KKK és az e-vámrendszer rendeltetésszerû
mûködésének indokolatlan gátlása, a mûködés megaka-
dályozása, a KKK és az e-vámrendszer szándékos túl-
terhelése valamint a KKK és az e-vámrendszer lerombo-
lása, megváltoztatása, illetve az ezekre irányuló maga-
tartás. A fenti szabály vonatkozik a KKK-n és az e-vám-
rendszeren keresztül a VP egyéb rendszereihez történõ
hozzáférés eseteire is.

Tilos a KKK-ba illetve az e-vámrendszerbe vagy
azon keresztül a VP egyéb rendszereibe szándékosan
számítógépes vírust, férget vagy más egyéb, a rendelte-
tésszerû mûködést veszélyeztetõ számítógépes progra-
mot bejuttatni. A szándékos számítógépvírus beküldé-
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sébõl keletkezett esetleges kár utáni – Ptk. illetve Pp.
szerinti – kártérítési felelõsség azt az ügyfelet terheli,
akinek bizonyíthatóan felróható a cselekmény.

Tilos a KKK-n és az e-vámrendszeren keresztül a VP
egyéb rendszereihez illetve magához a KKK-hoz és az
e-vámrendszerhez történõ illetéktelen hozzáférés, vala-
mint az erre irányuló magatartás. Tilos továbbá meg-
gátolni más felhasználót abban, hogy a KKK-t és az
e-vámrendszert rendeltetésszerûen használja.

Az ügyfél jogutód nélküli megszûnése (természetes
személy ügyfél esetében annak hatósági iratokkal bizo-
nyított halála) esetén a regisztrálást végzõ hatóság az
ügyfélhez köthetõ elsõdleges felhasználót valamint az
összes másodlagos felhasználót törli. Szervezetek egye-
sülése esetén – amennyiben az elsõdleges felhasználók
száma meghaladja az egyet – az ügyfélnek kezdemé-
nyezni kell a feleslegessé váló elsõdleges felhasználók
törlését. Amennyiben a gazdasági társasággal szemben
a cégbíróság megszüntetési eljárás megindításáról vég-
zést bocsát ki, a hatóság haladéktalanul törli az elsõd-
leges, valamint a másodlagos felhasználókat a rendszer-
bõl.

Az e-vámrendszert használó ügyfeleknek, a haszná-
latban részt vevõknek, felhasználóknak a számítógépes
hálózat használata során be kell tartania a KKK és az
e-vámrendszer mûködésére vonatkozó általános szabá-
lyokat. A KKK és az e-vámrendszer oly módon történõ
használata, amely sérti ezen szabályokat, az ügyfél illet-
ve a felhasználó e-vámrendszerbõl történõ kizárást von-
hatja maga után. Az e-vámrendszerbõl történõ kizárást,
a VP az összes körülmény figyelembevételével állapítja
meg. A kizárást követõen az ügyfél illetve a felhasználó
az e-vámrendszer használatára maximum egyéves idõ-
tartamig nem kaphat jogosultságot.

A VP a KKK és az e-vámrendszer használata során
illetve az azzal összefüggésben szerzett adatokat a
közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény szerint vámtitokként kezeli és tartja
nyilván a vámra és az adóra vonatkozó elévülési ideig.
A VP az adatokhoz történõ hozzáférést a Vámtörvény
16. §-a szerint teszi lehetõvé. A VP a személyes adato-
kat a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû ada-
tok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény sze-
rint tartja nyilván, illetve ad tájékoztatást ezen adatok-
ról.

V. Feldolgozási folyamat

Értelmezõ rendelkezések:

Feldolgozás típusai:
– Elektronikus eljárás (továbbiakban: e-eljárás) –

a CDPS AIS ágán történõ feldolgozás.
– Manuális eljárás – e-eljárásból kiterelt, a CDPS au-

tomatikus vagy kézi ágán történõ feldolgozás, papír ala-
pú árunyilatkozat benyújtása nélkül.

– Normál eljárás – a CDPS automatikus vagy kézi
ágán történõ feldolgozás, írásbeli árunyilatkozat be-
nyújtásával és a mellékletek csatolásával.

Elektronikus ügyfél (a továbbiakban: e-ügyfél): Egy-
séges Ügyfélcímtárban regisztrált EÜC jogosultsággal
rendelkezõ, az elektronikus árunyilatkozat (továbbiak-
ban: e-árunyilatkozat) 14-es rovatában bejelentõként
szereplõ személy.

„B” típusú elektronikus ügyfél: a kiviteli normál eljá-
rás keretében e-árunyilatkozatot benyújtó személy
(EV 14. rovat), mely tekintetében a feldolgozás a revi-
zori döntést követõen, csak manuális ágon történhet.

„E” típusú elektronikus ügyfél: a kiviteli egyszerûsí-
tett eljárás keretében e-árunyilatkozatot benyújtó sze-
mély (EV 14. rovat), esetében a feldolgozás e-eljárásban
történik, ha a revizor nem tereli át „manuális ágra”.

Visszaadás: Az e-árunyilatkozat elfogadását megelõ-
zõen a CDPS automatikus ellenõrzési folyamatának
(sémaellenõrzés; automatizált folyamat ellenõrzés;
szintaktikai, összefüggés-, kitöltöttség- és TARIC ellen-
õrzés) eredményeképpen hibásnak talált e-árunyilat-
kozatról elektronikus üzenet visszaküldése a hiba meg-
jelölésével.

Visszautasítás: A feldolgozási folyamatért felelõs
revizor azon döntése, aminek következményeként az
e-vámeljárási rend nem alkalmazható, és a továbbiak-
ban a feldolgozás a normál vámeljárási rend szerint, az
ügyfél részérõl írásbeli árunyilatkozat és mellékletek
benyújtásával történik.

Idõzítõ, timer (késleltetõ funkció): Az e-vámeljárási
feldolgozási folyamatba épített olyan ellenõrzési me-
chanizmus, amely az automatikus feldolgozási folyama-
tot – elõre meghatározott idõtartamig – megszakítja és a
feldolgozásért felelõs revizor számára biztosítja, hogy
az automatikus folyamatba beavatkozva döntést hozzon
akkor is, ha a feldolgozás automatikus úton történõ vég-
rehajtásának egyébként nincs akadálya.

Ideiglenesen megszakított e-feldolgozási folyamat
(a továbbiakban: parkolópálya): Az elektronikus úton
benyújtott árunyilatkozatok feldolgozásának felfüg-
gesztése addig az idõpontig, amíg a feldolgozási folya-
matért felelõs revizor döntést hoz, vagy az idõzítõ által
meghatározott idõtartam le nem telik.

Váróterem: Az elektronikus úton benyújtott árunyi-
latkozatok átmeneti tárolása szolgál, az alatt az idõtar-
tam alatt, amíg a feldolgozási folyamatért felelõs revizor
által meghatározott intézkedések – okmánybekérés;
vámvizsgálat; EV adatának javítása, módosítása; EBIR
kezelés; „B” típusú ügyfél esetén elfogadás – meg nem
történnek.

A „manuális ágra terelés” értelmezése a következõ:
ha az elektronikus feldolgozási folyamatot valamilyen
ellenõrzési mechanizmus következményeként a revizor
megállítja, az árunyilatkozat úgynevezett „parkolópá-
lyára” jut. Lekérdezõ programmal a pénzügyõr számára
listázhatók ezen azonosítók, megtekintheti az árunyilat-
kozat adatait valamint az elektronikus feldolgozás meg-
valósult cselekményeit. Az azonosítókhoz a végkimene-
telt tekintve a következõ döntések kapcsolódhatnak:
továbbirányítás kézi, automatikus (manuális), vagy
vissza elektronikus ágba. Abban az esetben, ha a pénz-
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ügyõr a manuális ágat választotta (például árunyilat-
kozat elfogadás utáni adatmódosítás esetén), akkor a to-
vábbi feldolgozás során már nem lesz lehetõség vissza-
térni az elektronikus folyamatba. Amennyiben az elekt-
ronikus ágat választotta, a következõ megállításkor is-
mét választhat, hogy a feldolgozás manuális ágon, vagy
az elektronikus folyamatban folytatódjon.

1. Elektronikus import árunyilatkozat feldolgozás

Az elektronikus úton benyújtott import árunyilatko-
zat feldolgozási folyamata az alábbi egyszerûsített fo-
lyamatábrán követhetõ:

Jelmagyarázat:
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A feldolgozási folyamat egyes „állomásainak” bemu-
tatása:

KKK (VP Külsõ Kommunikációs Központja)

Az E-vám rendszerben az e-árunyilatkozat benyújtá-
sa két módon történhet:

– Ügyfélszoftverrel (Webservice-s)
Az ügyfélszoftverrel történõ e-árunyilatkozat be-

nyújtása során a felhasználó az árunyilatkozat adatait
a „saját” rendszerében/bõl rögzíti be vagy állítja elõ, és a
program az elõre meghatározott módon automatikusan
megküldi a vámhatóság részére. A felhasználónak nem
kell a külsõ kommunikációs központhoz külön csatla-
kozni.

Az ügyfélszoftveres e-árunyilatkozat-benyújtás elõ-
nyei:

– az e-árunyilatkozat beküldése, a KKK2 rendszer-
rel történõ kommunikáció automatikus,

– az e-árunyilatkozathoz tartozó üzenetek letöltése
automatikusan zajlik, a letöltött üzeneteket automatiku-
san törli,

– az e-árunyilatkozathoz tartozó adatokat, üzenete-
ket kronológia szerint a rendszer összefûzi.

– Web-es felületen
A webes felületen történõ e-árunyilatkozat-benyújtá-

sa során a felhasználó az árunyilatkozat adatait a „saját”
rendszerében/bõl rögzíti be vagy állítja elõ és menti le.
Majd a felhasználó manuálisan csatlakozik a külsõ kom-
munikációs központhoz és kitallózza, majd feltölti a
lementett XML-t, melyet ily módon küld meg a vámha-
tóság részére.

A webes felületen történõ árunyilatkozat-benyújtás
elõnyei:

– ügyfélszoftver-kapcsolati hiba esetén bárhonnan
(internet) használható.

Mindkét esetben a feltöltött XML-nek meg kell felel-
nie az aktuálisan érvényes xml sémának. Az alkalmaz-
ható xml sémák megtekinthetõk a KKK2 webes felüle-
tén az „XML séma letöltés” menüpont alatt.

Az ügyfelek a KKK rendszerbe a kijelölt fõ/vámhiva-
talnak címezve küldik az elektronikus árunyilatkozatot
tartalmazó üzenetet. Ehhez a benyújtónak rendelkeznie
kell a vonatkozó ügyfél-azonosítóval (EÜC azonosító).
Ha képviselet útján nyújtja be az árunyilatkozatot, akkor
– függetlenül a képviselet típusától – a képviselõnek
(14. rovat), ha nincs képviselet, akkor a Címzettnek
(8. rovat) kell rendelkeznie az azonosítóval. Az elektro-
nikus feldolgozás minden esetben a benyújtónak küld
vissza válaszüzenetet. Az e-árunyilatkozat beküldése-
kor a vámhatósági rendszer ellenõrzi, hogy a 14. rovat-
ban feltüntetett személy (saját jogon importáló, köz-
vetlen vagy közvetett képviselõ) regisztrálása megtör-
tént-e az EÜC rendszerben, illetve a regisztrált ügyfél-
hez (VPID számhoz) hozzárendelt jogosulttól érkezett-e
az e-árunyilatkozat. Az, hogy a regisztrált ügyfélhez
milyen felhasználókat (e-árunyilatkozat benyújtására
jogosultakat) rendelnek hozzá, illetve törölnek, a re-
gisztrált ügyfél felelõssége, így az Õ VPID száma alatt
(14. rovat) benyújtott e-árunyilatkozathoz kapcsolódó

kötelezettségekért Õ vállal felelõsséget, a képviseleti
szabályokat is figyelembe véve.

Az import e-árunyilatkozatot csak ahhoz a fõ/vám-
hivatalhoz lehet beküldeni, ahol az árunyilatkozattal
érintett áru (manuális vagy elektronikus) vám elé állí-
tása történt. A vám elé állítás nyilvántartási számát
(MRN) az EV okmány 40. rovatában kell feltüntetni az
alábbiak szerint:

a) 4000 000, 4000 C07, 4000 C08, 4000 C37 EK-ok
esetén a vám elé állítás nyilvántartási számának meg-
adása kötelezõ az EV okmány 40. rovatában (Melléklet-
típus: „B”, altípus: „0191”, adat: MRN). Amennyiben
a rovatban nem került feltüntetésre az elõzményadat,
úgy az e-árunyilatkozat hibaüzenettel kerül visszakül-
désre a tétel javítása céljából;

b) 4071 EK esetén nem kötelezõ a megelõzõ vámke-
zelés adat megadása;
vezetékes/csõvezetékes szállítás esetén (Melléklettípus:
B0141) – eljárás kódtól függetlenül – szintén nem köte-
lezõ a megelõzõ vámkezelés adat megadása.

Sémaellenõrzés

A KKK-tól CDPS-be érkezett xml üzenetet elõször
az XML séma alapján kell ellenõrizni. Hiba esetén:
Válaszüzenet a beküldõnek a visszaadásról.

XML betöltés, átvétel

Hibátlan séma ellenõrzést követõen az xml-ben
beadott árunyilatkozat adatai bekerülnek az adatbázis-
ba. Ezzel egyidejûleg megtörténik az árunyilatkozat
átvétele, mely vámigazgatási cselekményként rögzítve
bekerül az adatbázisba.

Automatizált folyamat-ellenõrzés

Az elõzõ pontokban foglalt cselekményeket az „auto-
matizált folyamat ellenõrzése” vizsgálat követi:

– A beküldõ és az árunyilatkozaton szereplõ ügyfél
ellenõrzése (a 14. rovatban szereplõ VPID rendel-
kezik-e EÜC azonosítóval, valamint azonos-e a bekül-
dõvel?)

– Az adott vámáru-nyilatkozat a továbbiakban elekt-
ronikusan feldolgozható-e?

Hiba esetén: az átvételrõl és a visszaadásról (a hiba
megjelölésével) válaszüzenet megy a beküldõnek. A hi-
ba javítása után a tételt újra be kell küldeni új azonosító-
számon (KOT_AZON), melyre az árunyilatkozat-fel-
dolgozó rendszer új nyilvántartási számot (CDPS_ID-t)
fog adni.

Kitöltöttség, szintaktikai, összefüggés
TARIC-ellenõrzés

Hibátlan automatizált folyamat-ellenõrzés esetén a
következõ ellenõrzési csomagok futnak:

– Kitöltöttség ellenõrzése: a rendszer automatikusan
ellenõrzi, hogy az EV kitöltési útmutatójának megfele-
lõen megadtak-e minden kötelezõen kitöltendõ rovat-
hoz tartozó adatot (a vámeljáráshoz szükségtelen adato-
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kat törli a rendszer, errõl értesítést kap a beküldõ, de
emiatt nem szakad meg az eljárás).

– Szintaktikai összefüggés-ellenõrzés: a rovatokban
megadott adatok helyességének és az EV rovatainak
összefüggés-vizsgálata az adott egyedi tételtõl függõen.

– TARIC ellenõrzés: a TARIC-ban szereplõ adatok
(tarifaszám, ÁFA-kód, stb.) egyeztetése az EV vonatko-
zó rovatában megadott adattal (létezõ-e, érvényes-e?).

Hiba esetén: az átvételrõl és a visszaadásról (a hiba
megjelölésével) válaszüzenet megy a beküldõnek. A hi-
ba javítása után a tételt újra be kell küldeni új azonosító-
számon (KOT_AZON), melyre az árunyilatkozat-fel-
dolgozó rendszer új nyilvántartási számot (CDPS_ID-t)
fog adni. Hibátlanul kitöltött import e-árunyilatkozat
esetén a beküldõ az átvételrõl és az elfogadásról kap
értesítést.

Elfogadás

Hibátlan automatizált folyamat valamint kitöltöttség,
szintaktikai, összefüggés-, TARIC ellenõrzés esetében
megtörténik az árunyilatkozat elfogadása (megvalósul
az árunyilatkozat elfogadása és a hozzá kapcsolódó
vámigazgatási cselekmény adatbázisban való tárolása).
Az elfogadás alapjául szolgáló ellenõrzések az átvételt
követõen történnek, ezért az ellenõrzéskor aktuális el-
lenõrzési szempontok, szûrõk (mint például TARIC
ellenõrzés) az átvétel idõpontjához kapcsolódnak.
Ennek megfelelõen, ha az árunyilatkozat az elvégzett el-
lenõrzések alapján hibátlan és így elfogadásra kerül, az
átvétel dátuma meg fog egyezni az árunyilatkozat-elfo-
gadás cselekmény dátumával. Az ügyfél értesítést kap
az átvételrõl és elfogadásról.

Feltételvizsgálat, kedvezmény feltételvizsgálat
ellenõrzés

Az elfogadást követõen a feltételvizsgálat, kedvez-
mény feltételvizsgálat következik. Parkoló pályára
kerül a feldolgozás, ha:

– a feltételvizsgálat megállapítja, hogy a vámkeze-
léshez a TARIC-ba integrált okmány (engedély, igazo-
lás...) benyújtása szükséges,

– és az okmány nem szerepel a melléklet adatok kö-
zött, akkor az automatikus folyamat megáll. A pénz-
ügyõr döntése alapján

– a kérelmet vissza kell utasítani (manuális ág);
– az „okmánypótlás” után a feldolgozás manuális

úton elvégezhetõ,
– és az okmány szerepel a melléklet adatok között,

akkor az automatikus folyamat megáll. A pénzügyõr
döntése alapján a folyamat folytatható (elfogadás), illet-
ve idõzítõ alkalmazásával folytatódik. Az idõzítõ
– azért, hogy az elektronikus árunyilatkozat-feldolgozás
minél rövidebb idõt vegyen igénybe – központilag leg-
feljebb 10 percre állítja meg a folyamatot;

– az intézkedés feltételvizsgálat megállapítja, hogy
a vámkezelni kívánt termékkel kapcsolatban korlátozó
intézkedés van érvényben, de okmány benyújtása nincs
elõírva, akkor a folyamat megáll. A pénzügyõr döntése
alapján

– a folyamat folytatható (feltételes elfogadás);
– a kérelmet vissza kell utasítani (manuális ág);
– amennyiben a kedvezmény feltételvizsgálat meg-

állapítja, hogy a kedvezmény alkalmazásához okmány
(engedély, igazolás...) benyújtása szükséges,

– és az okmány nem szerepel a melléklet adatok
között, akkor az automatikus folyamat megáll. A pénz-
ügyõr döntése alapján

– kérelemtõl eltérõen a feldolgozás manuális úton
elvégezhetõ,

– az „okmánypótlás” után a feldolgozás manuális
úton elvégezhetõ.

Az elektronikus folyamat megállításáról minden
esetben üzenetet kell küldeni a beküldõnek, melyben fel
kell szólítani, hogy vegye fel a kapcsolatot a vámhiva-
tallal. Az eljáró pénzügyõr ügyféli kapcsolatfelvétel
nélkül is tovább engedheti a folyamatot az „elfogadás”,
illetve a „feltételes elfogadás” eseteiben, melyrõl értesí-
tés nem készül.

Fontos követelmény az e-árunyilatkozat benyújtásá-
hoz, hogy az adott vámeljárás elvégzésének feltétele-
ként – jogszabályban meghatározott – csatolandó okmá-
nyokkal (például számla, származási igazolás, import
engedély, egyéb hatósági engedély, adott TARIC intéz-
kedéshez kapcsolódó nyilatkozatok stb.) az e-árunyilat-
kozatot beküldõ nyilatkozattevõnek, a beküldés idõ-
pontjában rendelkeznie kell. Az elektronikus úton be-
nyújtott árunyilatkozat mellékletéül szolgáló dokumen-
tumokat az ügyfél (amennyiben a nyilatkozattevõ a
vámadós, úgy az eredeti példányokat; amennyiben a
nyilatkozattevõ nem vámadós, úgy neki a másolatot,
míg a vámadósnak természetesen az eredeti példányo-
kat) köteles megõrizni az elévülési ideig és azokat a
fõ/vámhivatal felszólítására bemutatni. Ezen túlmenõen
az adott import vámkezeléshez kapcsolódó – kedvezõbb
vámtétel alkalmazásához megkövetelt – eredeti szárma-
zási okmányt a határozat átvételekor be kell nyújtani az
eljáró fõ/vámhivatalhoz. A benyújtott okmányon az
azonosítás érdekében fel kell tüntetni a vonatkozó
e-árunyilatkozat CDPS_ID számát.

Kockázatkezelés

A kedvezmény feltétel vizsgálatot követõen a rend-
szer kockázatelemzõ modulja, illetve a Vám- és Pénz-
ügyõrség Központi Ellenõrzési Parancsnoksága állomá-
nyába tartozó „központi e-revizor” (összefoglalva: koc-
kázatelemzés) javaslatot tesz az áru-, illetve az okmány-
vizsgálatra vonatkozóan, mely alapján a fõ/vámhivatali
revizor az alábbiak szerint intézkedhet:

1. A javasolt áruvizsgálati mód részleges vagy teljes.
A revizornak az alábbi lehetõségei vannak:

– vámvizsgálat nélkülire módosítani (folytatás) a
mindenkori hatályos „Vámszakterület kockázatelemzé-
si tevékenységérõl” szóló VPOP utasítás alapján, felül-
bírálat szerint, vagy

– megjelölni az áruvizsgálat tervezett helyét és idõ-
pontját.
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2. A kockázatelemzés okmányvizsgálatot jelez.
A revizornak az alábbi lehetõségei vannak:

– lehetõsége van áruvizsgálatot (teljes vagy részle-
ges) elrendelni,

– az okmányt ellenõrzésre bekérni,
– felülbírálatot végezhet, a mindenkori hatályos

„Vámszakterület kockázatelemzési tevékenységérõl”
szóló VPOP utasítás alapján.

3. A kockázatelemzés szerint nincs kockázat. A
rendszer itt késleltetett funkciót alkalmaz. A késleltetés
letelte elõtt a revizornak az alábbi lehetõségei vannak:

– lehetõsége van áruvizsgálatot (teljes vagy részle-
ges) elrendelni,

– az okmányt ellenõrzésre bekérni,
– elfogadva a rendszer javaslatát, vámvizsgálat nél-

küli döntést hozni.
Okmányellenõrzés: az eljáró fõ/vámhivatal elektro-

nikus üzenetben megadja, hogy mely okmányokat,
milyen határidõig kell a részére rendelkezésre bocsátani
(az okmányok e-mail, vagy telefax útján is benyújtha-
tóak, de az okmányok eredeti példányban történõ bemu-
tatását is elõírhatja).

Áruvizsgálat: az eljáró fõ/vámhivatal elektronikus
üzenetben megadja, hogy mely helyszínen, milyen idõ-
pontban kívánja megtartani az áruvizsgálatot (az áru-
vizsgálat helyszíne lehet az ügyfél telephelye [házi-
szemle], vámudvar, vagy fõ/vámhivatal ingatlanja).

A „parkolópályára” terelés esetén a kockázatkezelés
kimenetérõl azonnal értesítést kell küldeni a beküldõ-
nek. A címzett vámhivatal nyitvatartási idején belül van
vámhatósági közremûködés (vámhivatallal kapcsolat-
felvétel, okmány benyújtás, áruvizsgálat megtartása).
Amennyiben az okmányellenõrzés, vagy az áruvizsgálat
nem állapít meg eltérést, biztosítani kell, hogy az elekt-
ronikus folyamat a pénzügyõr döntése alapján folyta-
tódjon. Az eljáró pénzügyõr ügyféli kapcsolatfelvétel
nélkül is tovább engedheti a folyamatot, melyrõl értesí-
tés nem készül.

Számfejtés, vámbiztosíték-kezelés

Az elektronikus feldolgozás a számfejtési és biztosí-
tékszámítási modul meghívásával folytatódik.

Megvalósul az engedélyezett fizetési mód ellenõr-
zése (elõre fizetés [vámletét], halasztott fizetési enge-
dély, kezesség). Amennyiben a fizetési mód nem elõre
fizetés (vámletét), halasztott fizetési engedély vagy
kezesség és elõírt vámtartozás van, az elektronikus
folyamat megáll és a feldolgozás manuálisan folytatha-
tó (egyedi biztosíték mellett az áru kiadható).

Az elektronikus feldolgozás csak az alábbi esetben
folytatható:

– ha a fizetési mód vámletét, halasztott fizetés vagy
kezesség,

– a fizetési mód készpénz, de a számfejtés nem álla-
pított meg fizetési kötelezettséget.

Amennyiben a fizetési mód alapján a vámbiztosí-
ték-lekötés lehetséges, de nincs elegendõ keret, az

elektronikus folyamat megáll és a tétel parkolópályára
kerül. Errõl az ügyfél értesítést is kap. Ha az ügyfél az
üzenet hatására idõközben feltöltötte a keretét, akkor
folytatható a folyamat, ha továbbra sincs elegendõ keret,
akkor manuális ágra kell átirányítani.

Amennyiben a fentiektõl (halasztott, vámletét vagy
kezesség) eltérõ fizetési módot jelölt meg az ügyfél,
a tétel parkolópályára kerül és a feldolgozás manuális
ágon folytatódhat, a beküldõ értesítése mellett.

Kezesség esetén az import e-árunyilatkozat feldolgo-
zása ideiglenesen felfüggesztésre kerül, az ügyfelet fel-
szólítják a kezességi nyilatkozat bemutatására (papír
alapon, fax útján, e-mail útján), majd ezt követõen az
e-feldolgozás tovább folytatódhat, automatikus kezes-
ségi lekötéssel. Abban az esetben, ha az e-árunyilatko-
zatot adó közvetlen képviselõ (EV 14. rovat) és a kezes-
séget adó (EV 50. rovat) megegyezik, az e-feldolgozási
folyamat – EBiR-ben történõ lekötés mellett – automa-
tikusan folytatódik tovább.

Árukiadás

Sikeres lekötést követõen az ügyfél elektronikus üze-
netet kap, hogy az árut kiadták, szabadon felhasznál-
ható. A nemzeti AIS alkalmazásának elsõ szakaszában
a határozat kiadása a jelenlegi normál eljárási rend sze-
rint történik, azzal a különbséggel, hogy a rendszeres
elektronikus árunyilatkozatot adó elõre egyeztetheti a
fõ/vámhivatallal, hogy milyen módon és milyen idõkö-
zönként juthat hozzá a manuális határozathoz.

Határozathozatal

A jelenlegi jogi szabályozás ugyan már lehetõvé teszi
az elektronikus határozat kiadását, az erre vonatkozó
fejlesztés 2008. év végéig tervezett megvalósulásáig
minden esetben manuális ágon folytatódott a folyamat.
A revizornak az alábbi lehetõségei vannak:

– az EV, a határozat és/vagy az információs lap ada-
tainak megtekintésére, és jóváhagyás esetén a határozat-
hozatal, vagy

– manuális ágon történõ újrafeldolgozásra visszairá-
nyítani, abban az esetben, ha a feldolgozási eljárásban
rendellenességet tapasztal.
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Elektronikus import árunyilatkozatok számának
alakulása az összes import árunyilatkozat tükrében



2. Elektronikus export árunyilatkozat feldolgozás

Az elektronikus úton benyújtott import árunyilatko-
zat feldolgozása az alábbi egyszerûsített folyamatábrán
látható:

Jelmagyarázat:
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Elektronikus import árunyilatkozatok tétel-
és tételsorszámának aránya az összes import

árunyilatkozat tétel- és tételsorszámának tükrében



KKK (VP Külsõ Kommunikációs Központja)

Az e-árunyilatkozat beküldésekor a vámhatósági
rendszer ellenõrzi, hogy a 14. rovatban feltüntetett
nyilatkozattevõ (saját jogon exportáló, közvetlen- vagy
közvetett képviselõ) regisztrálása megtörtént-e az EÜC
rendszerben, illetve a regisztrált ügyfélhez (VPID szám-
hoz) hozzárendelt jogosulttól érkezett-e az e-árunyilat-
kozat. Az, hogy a regisztrált ügyfélhez milyen felhasz-
nálókat (e-árunyilatkozat benyújtására jogosultakat)
rendelnek hozzá, illetve törölnek, a regisztrált ügyfél-
nek a felelõssége, így az Õ VPID száma alatt (14. rovat)
benyújtott e-árunyilatkozathoz kapcsolódó kötelezett-
ségekért Õ vállal felelõsséget, a képviseleti szabályokat
is figyelembe véve.

Sémaellenõrzés

A KKK-tól CDPS-be érkezett xml üzenetet elõször
az XML séma alapján kell ellenõrizni. Hiba esetén:
Válaszüzenet küldése a beküldõnek a visszaadásról.

Üzenettartalmi elõellenõrzés

A sémaellenõrzést az XML üzenet root element ada-
tainak ellenõrzése követi (vámhivatali kód, ügyfél által
megadott egyedi azonosító ellenõrzése). Hiba esetén
válaszüzenet küldése a beküldõnek a visszaadásról és
a hiba okáról.

XML betöltés, átvétel

Hibátlan séma ellenõrzést követõen az xml-ben be-
adott árunyilatkozat adatait be kell tölteni az adatbázis-
ba. Ezzel egyidejûleg megvalósul az árunyilatkozat
átvétele, melyhez le kell tárolni az átvétel vámigazgatási
cselekményt az adatbázisban.

A beküldõ és az árunyilatkozaton szereplõ
ügyfél ellenõrzése

Az elõzõ pontokban foglalt cselekményeket a követ-
kezõ vizsgálat követi:

– A beküldõ és az árunyilatkozaton szereplõ ügyfél
ellenõrzése (a 14. rovatban szereplõ VPID rendel-
kezik-e EÜC azonosítóval, valamint azonos-e a bekül-
dõvel)

Hiba esetén: az átvételrõl és a visszaadásról (a hiba
megjelölésével) válaszüzenet megküldése a beküldõ-
nek.

Kitöltöttség, szintaktikai, összefüggés
TARIC ellenõrzés

Hibátlan automatizált folyamat ellenõrzés esetén az
alábbi ellenõrzéscsomagok futtatása következik:

– Kitöltöttség ellenõrzése: a rendszer automatikusan
ellenõrzi, hogy az EV kitöltési útmutatójának megfe-
lelõen minden kötelezõen kitöltendõ rovathoz tartozó
adatot megadtak-e (a kért vámeljáráshoz szükségtelen
adatot törli a rendszer, melyrõl értesítést kap a beküldõ,
de emiatt nem áll meg a folymamat).

– Szintaktikai, összefüggés-ellenõrzés: a rovatokban
megadott adatok helyességének és az EV rovatainak
összefüggés-vizsgálata az adott egyedi tételtõl függõen.

– TARIC ellenõrzés: a TARIC-ban szereplõ adatok
(tarifaszám, ÁFA-kód stb.) egyeztetése az EV vonatko-
zó rovatában megadott adattal (létezõ-e, érvényes-e?).

Hiba esetén: az átvételrõl és a visszaadásról (a hiba
megjelölésével) válaszüzenet megy a beküldõnek. A hi-
ba javítása után a tételt újra be kell küldeni új azonosító-
számon (KOT_AZON), melyre a feldolgozó rendszer új
nyilvántartási számot (CDPS_ID-t) fog adni. Hibátlanul
kitöltött import e-árunyilatkozat esetén a beküldõ az
átvételrõl és az elfogadásról kap értesítést.

Ügyféltípus ellenõrzése

Az exportõr típus megállapítás („E” vagy „B” típusú
ügyfél). Az exporteljárásokban benyújtott e-árunyilat-
kozat feldolgozására attól függõen kerül sor, hogy nor-
mál („B” típusú ügyfél) vagy egyszerûsített eljárásban
(„E” típusú ügyfél) nyújtották-e be. „B” típusú ügyfél
részérõl hibátlanul kitöltött export e-árunyilatkozat ese-
tén a beküldõ az átvételrõl kap értesítést, mely alapján
30 napon belül az e-árunyilatkozatot fogadó fõ/vám-
hivatalnál kérheti a kiviteli vámeljárás vagy újrakiviteli
eljárás lefolytatását az érintett szállítmány bemutatása
mellett, de már manuális eljárásban. A kiviteli vámeljá-
rás vagy újrakiviteli eljárás lefolytatását követõen a
szállítmány kiléptetésének megtörténtérõl az e-árunyi-
latkozatot beküldõ automatikusan elektronikus üzenetet
kap.

Elfogadás

„E” típusú ügyfél, illetve a TARIC intézkedés típu-
sok alapján NEM kizárt termékek, valamint nem kizárt
eljáráskódok, továbbá hibátlan kitöltöttség, szintaktikai,
összefüggés, TARIC ellenõrzés esetében megtörténik
az árunyilatkozat elfogadása. A TARIC intézkedés típu-
sok alapján kizárt termékekre, illetve a kizárt eljáráskó-
dokra vonatkozó árunyilatkozat esetén a feldolgozás
manuális ágon folytatódhat az „E” típusú ügyfél esetén
is (ebben az esetben az „E” típusú ügyfelet ugyanúgy
kell kezelni, mint a „B” típusú ügyfeleket). Az elfoga-
dás alapjául szolgáló ellenõrzések az átvételt követõen
történnek, ezért az ellenõrzéskor aktuális ellenõrzési
szempontok, szûrõk (mint például a TARIC ellenõrzés)
az átvétel idõpontjához kapcsolódnak. Ennek megfele-
lõen, ha az árunyilatkozat az elvégzett ellenõrzések
alapján hibátlan és így elfogadható, az átvétel dátuma
meg fog egyezni az árunyilatkozat elfogadás cselek-
mény dátumával. Az ügyfél értesítést kap az átvételrõl
és az elfogadásról.

Feltételvizsgálat

Ha a TARIC-ban elõírt okmány meglétét jelezte az
ügyfél (az okmánykód szerepel a mellékletek között):
idõzítõ alkalmazásával, pénzügyõri beavatkozás nélkül
folytatódik az elektronikus folyamat. A késleltetés letel-
te elõtt a revizornak lehetõsége van:
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– TARIC-on kívüli feltételt megjelölni (manuális ág),
– elfogadni az okmánycsatolás tényét (folytatás), vagy
– a megjelölt okmányt bekérni az okmánykód és ha-

táridõ megjelölésével (Ebben az esetben az ügyfél érte-
sítést kap az okmánybekérésrõl és annak határidejérõl).

Ha a TARIC-ban elõírt okmány meglétét nem jelezte
az ügyfél (az okmánykód nem szerepel a mellékletek
között) és a TARIC-ban elõírt korlátozás nem okmány-
hoz kötött: ezekben az esetekben a revizornak lehetõsé-
ge van TARIC-on kívüli feltételt megjelölni, vagy az
árunyilatkozatot visszautasítani (manuális ág), feltétele-
sen elfogadni az okmánycsatolás hiányát (folytatás).

Ha a TARIC-ban nincs feltétel meghatározva: idõzítõ
funkció, a késleltetés letelte elõtt a revizornak lehetõ-
sége van

– TARIC-on kívüli feltételt megjelölni (manuális ág),
– vagy beavatkozás nélkül folytatni a folyamatot.
Az elektronikus folyamat megállításáról minden

esetben értesítést kap a beküldõ.

Kockázatkezelés

A feltételvizsgálatot követõen a rendszer kockázat-
elemzõ modulja javaslatot tesz az áru-, illetve az ok-
mányvizsgálatra vonatkozóan, mely alapján a fõ/vámhi-
vatali revizor az alábbiak szerint intézkedhet:

1. A javasolt áruvizsgálati mód részleges vagy teljes.
A revizornak az alábbi lehetõségei vannak:

– vámvizsgálat nélkülire módosítani (folytatás) a
mindenkori hatályos „Vámszakterület kockázatelemzé-
si tevékenységérõl” szóló VPOP utasítás alapján felül-
bírálat szerint, vagy

– megjelölni az áruvizsgálat tervezett helyét és idõ-
pontját.

2. A kockázatelemzés okmányvizsgálatot jelez.
A revizornak az alábbi lehetõségei vannak:

– lehetõsége van áruvizsgálatot (teljes vagy részle-
ges) elrendelni,

– az okmányt ellenõrzésre bekérni,
– felülbírálatot végezhet, a mindenkori hatályos

„Vámszakterület kockázatelemzési tevékenységérõl”
szóló VPOP utasítás alapján.

3. A kockázatelemzés szerint nincs kockázat.
A rendszer itt késleltetett funkciót alkalmaz. A késlel-
tetés letelte elõtt a revizornak az alábbi lehetõségei
vannak:

– lehetõsége van áruvizsgálatot (teljes vagy részle-
ges) elrendelni,

– az okmányt ellenõrzésre bekérni,
– elfogadva a rendszer javaslatát, vámvizsgálat nél-

küli döntést hozni.
Okmányellenõrzés: az eljáró fõ/vámhivatal elektro-

nikus üzenetben megadja, hogy mely okmányokat, mi-
lyen határidõig kell a részére rendelkezésre bocsátani
(az okmányok e-mail, vagy telefax útján is benyújtha-
tóak, de az okmányok eredeti példányban történõ bemu-
tatását is elõírhatja);

Áruvizsgálat: az eljáró fõ/vámhivatal elektronikus
üzenetben megadja, hogy mely helyszínen, milyen idõ-
pontban kívánja megtartani az áruvizsgálatot (az áru-
vizsgálat helyszíne lehet az ügyfél telephelye [házi-
szemle], vámudvar, vagy fõ/vámhivatal ingatlanja);

A „parkolópályára” terelés esetén a kockázatkezelés
kimenetérõl azonnal értesítést kell küldeni a beküldõ-
nek. A címzett vámhivatal nyitvatartási idején belül van
vámhatósági közremûködés (vámhivatallal kapcsolat-
felvétel, okmánybenyújtás, áruvizsgálat megtartása).
Amennyiben az okmányellenõrzés, vagy az áruvizsgálat
nem állapít meg eltérést, biztosítani kell, hogy az elekt-
ronikus folyamat a pénzügyõr döntése alapján folyta-
tódjon. Az eljáró pénzügyõr ügyféli kapcsolatfelvétel
nélkül is tovább engedheti a folyamatot, melyrõl értesí-
tés nem készül.

ÁRUREG részére adatátadás

A kockázatkezelést követõ lépés a határozatszám
technikai képzése és az automatikus adatátadás az
ÁRUREG-nek. Az ÁRUREG továbbítja a kiviteli ada-
tokat az ECN+-nek. Az ECN+ visszaadja az ÁRU-
REG-nek az MRN azonosítót.

Indítási engedély visszajelzése

A CDPS feldolgozási folyamat lezárása ECN+ tól ka-
pott IE501-es üzenet érkezése esetén az ÁRUREG kez-
deményezésre történik.

CDPS csatorna (áru kiadása, kiléptetési üzenet
megküldése)

Az ismertetett ellenõrzések sikeres lezárását köve-
tõen az e-árunyilatkozatot beküldõ helyi egyszerûsített
eljárás engedélyese az áru kiadásáról a Kiviteli Kísérõ
Okmány (KKO) elektronikus üzenet formájában érte-
sül. A kiviteli vámeljárás vagy újrakiviteli eljárás
lefolytatását követõen a szállítmány kiléptetésének
megtörténtérõl az e-árunyilatkozatot beküldõ (mind az
„E”, mind a „B” típusú ügyfél) automatikusan elektro-
nikus üzenetet kap.
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Elektronikus export árunyilatkozatok számának
alakulása az összes export árunyilatkozat tükrében



VI. Import E-VÁM ( AIS_HU) további fejlesztése

A már megkezdett fejlesztésben az egyik legfonto-
sabb továbblépés, hogy az elektronikus import vámke-
zelés folyamata az elektronikus ágon végig tudjon men-
ni, vagyis a vámkezelési eljárás utolsó mozzanata, a ha-
tározathozatal is elektronikus üzenet formájában jusson
el az e-árunyilatkozatot benyújtó részére. Ekkor már

nem kell bemenni a fõ/vámhivatalhoz a határozat átvé-
teléért, mert azt a benyújtó ügyfél a KKK-n létrehozott
tárházból, a határozat kiadásától számított öt napig le-
töltheti. Amennyiben ezt nem teszi meg, a határozatot öt
nap után kiveszik a tárházból és a fõ/vámhivatal postán
elküldi a nyomtatott határozatot.

Az elektronikus feldolgozási folyamat teljességéhez
hozzátartozik még, ha a vámkezelési folyamat azonnali
fizetési mód esetén is végig tud menni a határozat kiadá-
sáig. Ehhez az szükséges, hogy a vám és egyéb nemzeti
adókat és díjakat lehessen elektronikus úton is befizetni.
Az ehhez kapcsolódó fejlesztés már elkészült és öt
bankkal sikerült is megállapodni, hogy kapcsolódnak a
vámhatóság e-vámfizetési rendszeréhez, az EBÜK-höz.
Az öt bank közül az OTB Bank NyRt.-vel már sikeresen
kiépült a rendszerkapcsolat. Az e-vámfizetés folyamata
szerint az e-határozat megküldését követõen, az e-hatá-
rozatban megállapított fizetési kötelezettségeit az ügy-
fél a szerzõdött bankokon keresztül át tudja utalni. A
bank az átutalási megbízás feldolgozását követõen
elektronikus üzenetet küld a vámhatóság EBÜK rend-
szerébe arról, hogy az átutalási megbízást visszavonha-
tatlanul elfogadta. Ennek alapján az EBÜK automatikus
üzenetet küld a CDPS-nek, hogy az áru kiadható. Az
elõzõekbõl kiderül, hogy az e-határozattal párhuzamo-
san az e-vámfizetés is lehetségesé vált az elektronikus
import árunyilatkozat adás (AIS) során.
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Elektronikus export árunyilatkozatok tétel-
és tételsorszámának aránya az összes export

árunyilatkozat tétel- és tételsorszámának tükrében

Prioritást kapott a szabad forgalomba bocsátásra vo-
natkozó eljáráskódok körének bõvítését szolgáló fej-
lesztés. Az eddigi öt eljáráskódon kívül leginkább alkal-
mazott 49* EK (Áruk adójogi szempontból történõ sza-
bad forgalomba bocsátása a Közösség és az olyan orszá-
gok közötti áruforgalom keretében, melyekkel a Közös-
ség vámuniót alkot, például török A.TR-es áruk) kerül

be az AIS-ben feldolgozható eljáráskódok közé. Szintén
2008. évi fejlesztés az egyszerûsített eljárásban benyúj-
tott kiegészítõ árunyilatkozatok feldolgozásának bevo-
nása az AIS_HU rendszerbe.

Buzási Tibor

� � � � �



A fel de rí té sek si ke re jó részt az együtt mû kö dé sen,
és az em ber i té nye zõn mú lik

„Tu do má sul kell ven ni
a kém nek és a csem pész nek,

csa k a bu ká sa it is mer jük.
A si ke re i ket nem”

(Dirk Le e man, hol land vám tiszt vi se lõ)

Már ré gen túl lép tünk az ez red for du lón, vi lá gunk gyors, ri deg, sze mély te len. Ami

 mindent meg ha tá roz, az a pénz, szint e mind egy mi bõl (hi szen nincs sza ga), mind egy

hon nan szár ma zik – cél a pro fit. Glo ba li zá ló dik a drog ke res ke de lem is, mely tu laj don -

kép pen egy faj ta gaz da sá gi te vé keny ség. De nagy baj van ve le, csak rész ben vo nat koz -

nak rá a köz gaz da sá gi tör vé nyek, sa ját tör vé nyek sze rint mû kö dik.

Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek szakbizott -
ságai év rõl év re összeg zik a nem zet kö zi ká bí tó szer-ke -
res ke de lem és -fo gyasz tás ala ku lá sát. Min den egyes
 jelentésbõl ki emel ke dik, hogy a dro gok kal va ló vi lág -
mé re tû vissza élés az em be ri ség alap ve tõ és sú lyos prob -
lé má ja. A ká bí tó szer-je len sé get kí sé rõ bû nö zés, erõ szak 
és kor rup ció ve szé lyez tet he ti a tár sa dal mak po li ti kai és
gaz da sá gi alap ja it, in téz mény rend sze rét, ér tel met len
em ber vesz te sé ge ket okoz, és je len tõs kör nye ze ti ká rok -
hoz is ve zet.

A vám- és pénz ügy õr ség leg gyak rab ban az ország -
határokon ta lál ko zik a ká bí tó szer rel vissza élés bûn cse -
lek ménnyel, leg több ször a nagy for gal mú ha tár át ke lõ -
he lye ken. Mind ez nem azt je len ti, hogy vám hi va ta lo kat
a ve szé lyez te tett, il let ve ke vés bé ve szé lyez te tett kate -
góriába le het ne so rol ni.

Az or szág ha tár az a pont, ahol min den át ke lõ jár mû -
vet, sze mélyt és árut va la mi lyen szint en, el len õriz nek.

Azt hi het nénk, hogy ez zel a prob lé ma meg is van old -
va, hi szen a ha tá ron fel de rí tik a bûn cse lek ményt, és
a rosszak el nye rik mél tó bün te té sü ket. Saj nos azon ban
ez nem min dig tör té nik így, mi vel a vissza élés ká bí tó -
szer rel bûn cse lek mény el kö ve tõi is a pro fiz mus vilá -
gában él nek. El le nük csak ha son ló pro fiz mus sal le het
ered ményt el ér ni. Bû nö zõi ol da lon ko moly tech no ló gi á -
kat és szer ve zett sé get vo nul tat nak fe l, emi att van olyan,
nem is túl szkep ti kus vé le mény, mely sze rint a Nyugat-
 Európába irá nyu ló ká bí tó szer-for ga lom nak csak kö rül -
be lül az egy ti zen ket ted ré szét si ke rül fel tar ta ni. Vagy is
a ká bí tó szer-szál lí tó út vo na la kon szol gá la tot tel je sí tõ
ren dé sze ti szer vek nek éven te át la go san csak egy hó nap -
ra si ke rül ko mo lyabb za vart kel te ni a drog pi a con.
 Bõven van te hát még fel ada tunk.

Mi is az a ká bí tó szer?

A ká bí tó szer fo gal mát a Btk. nem ha tá roz za meg.
A ká bí tó szer nek mi nõ sü lõ anya gok fel so ro lá sát a ká bí -
tó szer ter me lé sé nek, gyár tá sá nak, fel dol go zá sá nak, for -
ga lom ba ho za ta lá nak, rak tá ro zá sá nak és hasz ná la tá nak
sza bá lyo zá sát az 1/1968. (V. 12.) BM–EüM együt tes
ren de let mel lék le té ben köz zé tett jegy zé kek tar tal maz -
zák. A Btk. 286/A. §-a ér tel mé ben ká bí tó sze ren a
vissza élés szem pont já ból ve szé lyes pszi cho trop anya -
got is ér te ni kell. A pszi cho trop anya gok lis tá ja a
4/1980. (VI. 24.) EüM–BM együt tes ren de let mel lék le -
tét ké pe zõ I–V. jegy zék ben ta lál ha tó.

A ká bí tó szert köz na pi ér te lem ben az aláb bi de fi ní ció
ha tá roz za meg leg job ban:

„Ká bí tó sze rek nek ne vez zük azo kat az anya go kat,
ame lyek a szer ve zet be ke rül ve kel le mes ér zést, eu fó ri át, 
szí nes ál mo kat, csa pon gó gon do la to kat, ér zék csa ló dá -
so kat idéz nek elõ.”

Más meg fo gal ma zás ban a ká bí tó szer – le gyen ter mé -
sze tes ere de tû, vagy mes ter sé ge sen úton elõ ál lí tott –,
 õsidõk óta ar ra szol gál, hogy az em ber idegrendsze -
rének vagy ér zék szer ve i nek egy vagy több funk ci ó ját
meg vál toz tas sa.

Je len leg, az ame ri kai pi a cok te lí tett sé ge miatt – a for -
ga lom egy re in kább Eu ró pá ba te re lõ dik át, ahol jó val
na gyobb a kí ná lat, mint a ke res let. Ma nap ság jó val
 töményebb dro gok ke rül nek pi ac ra, en nek kö vet kez té -
ben fo gyasz tá suk ár tal ma sabb az egész ség re. Míg ko -
ráb ban a „kis ke res ke del mi” for ga lom szá má ra ki sze relt
he ro in tisz ta sá gi fo ka 10 szá za lék kö rül moz gott, ma
már el éri akár a 15–20 szá za lé kot is.

A ká bí tó sze re ket cso por to sít hat juk:
– ha tás me cha niz mus sze rint (dep resszán sok, sti mu -

lá ci ós sze rek, hal lu ci no gé nek);
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– alap anya ga ik sze rint (ter mé sze tes, szin te ti kus
 szerek);

– jo gi meg íté lé sük sze rint (ká bí tó sze rek és pszi cho -
trop anya gok);

– és a fo gyasz tás mód ja sze rint (szív ják, be lé leg zik,
in jek ci óz zák stb.).

Ter mé sze te sen még na gyon sok le he tõ ség lé te zik
a cso por to sí tás ra.

A jog al ko tót a ká bí tó sze rek kel kap cso la tos vissza élé -
sek meg aka dá lyo zá sa, csök ken té se cél já ból több kö rül -
mény is ve zér li. Egy részt tár sa dal mi igény a ká bí tó sze -
rek kel va ló vissza élé sek de fi ni á lá sa és szank ci o ná lá sa,
más részt Ma gyar or szá got nem zet kö zi szer zõ dé sek kö -
te le zik a ká bí tó sze rek kel va ló vissza élé sek kel szem be ni
fo ko zott fel lé pés re.

A ma ast rich ti szer zõ dés ered mé nye kép pen lét re jött
Eu ró pai Unió há rom pil lé re kö zül az el sõ és a har ma dik
tar tal maz ká bí tó szer üggyel kap cso la tos ren del ke zést.
Az el sõ pil lér 129. cik ke, a ká bí tó szer kér dést a köz -
egész ség ügy tárgy kö ré be so rol ja és ki eme li a preven -
ciót, mint a ká bí tó szer-vissza élés el le ni küz de lem kö -
zös sé gi szint en pre fe rált te rü le tét. A bel- és igaz ság ügyi
együtt mû kö dés sel kap cso la tos har ma dik pil lér cik ke -
lyé nek 4. és 9. pont ja az együtt mû kö dés ke re té be esõ
 területek kö zött em lí ti a ká bí tó szer-füg gõ ség el le ni küz -
del met és a rend õri, ren dé sze ti szer vek kö zöt ti együtt -
mû kö dést az il le gá lis ká bí tó szer-ke res ke de lem meg elõ -
zé se és le küz dé se ér de ké ben.

Vissza élés ká bí tó szer rel bûn cse lek mény

A Bûn te tõ Tör vény könyv a köz rend el le ni bûn cse -
lek mé nyek kö zé so rol ja és négy sza kasz ra bont ja a
vissza élés ká bí tó szer rel bûn cse lek mény el kö ve té si
 magatartásait és el kö ve tõ it. Ide kap cso ló dik még a
283. §, mely meg ha tá roz za azok kö rét, akik ugyan meg -
va ló sí tot ták a 282. §-ban, il let ve 282/A., 282/B.,
282/C. §-ban meg ha tá ro zott, vét ség ként mi nõ sí tett,
 valamely el kö ve té si ma ga tar tást, azon ban cse kély
mennyi sé gû ká bí tó szer re kö vet ték el a cse lek ményt,
 illetve ká bí tó szer füg gõ sze mé lyek és a cse lek mé nyük -
kel kap cso la tos bün te tõ el já rás alatt, az el sõ fo kú íté let
meg ho za ta lá ig ok irat tal iga zol ják, hogy leg alább ha t
 hónapig fo lya ma tos, ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó
ke ze lés ben, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás -
ban ré sze sül tek.

A vám- és pénz ügy õr ség, a vissza élés ká bí tó szer rel
bûn cse lek mény el kö ve té se ese tén, ak kor ren del ke zik
nyo mo za ti jog kör rel, ha azt az or szág te rü le té re va ló be -
ho za tal lal, az or szág te rü le té rõl ki vi tel lel, va la mint az
or szág te rü le tén va ló át vi tel lel kö ve tik el. Ez jel lem zõ en 
a 282. § (1) bek.-be n meg ha tá ro zott cse lek mé nyek re,
 tehát a szál lí tás ra vo nat ko zik, egyéb eset ben ak kor nyo -
moz hat, ha a bûn cse lek ményt a vám- és pénz ügy õr ség
ész le li, vagy a fel je len tést a tes tü let nél te szik meg.

Meg kell je gyez ni azon ban, hogy a vám- és pénz ügy -
õr ség, a Köz pon ti Jár õr szol gá lat el len õr zõ jár õrei és
a „bel te rü le ten” mû kö dõ vám hi va ta lok, fõ vám hi va ta lok 
jár õrei ré vén egy re ki ter jed tebb és ha té ko nyabb el len õr -

zé se ket vé gez az or szág tel jes te rü le tén, így igen nagy az 
esély a ter jesz tõi-ke res ke dõi tí pu sú ká bí tó szer rel va ló
vissza élé sek fel de rí té sé re is. Je len leg az úgy ne ve zett
mély sé gi el len õr zés ki ter jesz té se a vám- és pénz ügy õr -
ség fej lesz té si pri o ri tá sai kö zött sze re pel.

A vissza élés ká bí tó szer rel bûn cse lek mény fõ ele mei:
1. Ká bí tó szer-elõ ál lí tás, -szál lí tás, az ezek hez szük -

sé ges tár gyi és anya gi esz kö zök biz to sí tá sa (elõállító-
 szállító tí pu sú ká bí tó szer rel va ló vissza élés). Pon tos
meg ha tá ro zá sát a Btk. 282. § ad ja meg.

2. Ká bí tó szer ter jesz té se, ke res ke del me, ezek hez
 való elõ ké szü let (ke res ke dõi-ter jesz tõi tí pu sú vissza élés 
ká bí tó szer rel), me lyet a Btk. 282/A. § ha tá roz meg.

3. Vissza élés ká bí tó szer rel gyer mek vagy fi a tal ko rú
fel hasz ná lá sá val – Btk. 282/B. §. Itt ma ga az el kö ve tõi
ma ga tar tás ha so nul az elõ zõ két pont ban em lí tet tel,
azon ban az el kö ve tõk kö re egé szen más.

4. Ká bí tó szer füg gõ sze mély ál tal el kö ve tett vissza -
élés ká bí tó szer rel bûn cse lek mény Btk. 283/C. §.
A 282/C. §-ban le írt el kö ve té si ma ga tar tá sok ugyan -
olya nok, mint a 282. §-ban le írt „elõ ál lí tó-szál lí tó”,
 illetve a 282/B. §-ban le írt „ke res ke dõi-ter jesz tõi”,
azon ban a 282/C. §-ban spe ci á lis a bûn cse lek ményt
 elkövetõ  személy – mi vel ká bí tó szer füg gõ.

5. Aki nem bün tet he tõ ká bí tó szer rel vissza élés miatt, 
a ká bí tó szer füg gõk re vo nat ko zó spe ci á lis sza bá lyok –
Btk. 283. §. A Bün te tõ Tör vény könyv e sza ka sza szo ro -
san össze függ a vissza élés ká bí tó szer rel bûn cse lek -
ménnyel. Itt lát szik, hogy a ká bí tó szer füg gõ sze mélyt
a tár sa da lom be teg em ber nek te kin ti. Eb ben a sza kasz -
ban a Bün te tõ Tör vény könyv olyan rit ka ki té te lé re ta lál -
ha tunk pél dát, ami kor nem so rol fe l va la mely, egyéb -
ként bün te ten dõ cse lek mény re bün te tést, ami nek fel té -
te le, hogy az elõ ál lí tói-szál lí tói el kö ve té si ma ga tar tást
– és csak azt! – cse kély mennyi sé gû ká bí tó szer re, ká bí -
tó szer füg gõ sze mély va ló sít sa meg, va la mint meg ha tá -
ro zott fel té te lek mel lett ves se alá ma gát gyógy ke ze lés -
nek.

A pre kur zo rok ról

A vissza élés ká bí tó szer rel bûn cse lek mény ha tá ron
tör té nõ fel de rí té sé nél nem ke rül het jük ki a pre kur zor
anya gok kal va ló vissza élést, amit a Btk. 283/A. § ne ve -
sít „Vissza élés ká bí tó szer elõ ál lí tá sá hoz hasz ná la tos
anyag gal” – cí men.

A ká bí tó szer-ke res ke de lem glo bá lis sá vá lá sa miatt
ma már nem zet kö zi szer zõ dé sek ha tá roz zák meg, mely
anya gok szük sé ge sek a ká bí tó sze rek ipar i szin tû elõ ál lí -
tá sá hoz. Ezek az anya gok nem mi nõ sül nek ká bí tó sze -
rek nek, de azok elõ ál lí tá sá hoz nél kü löz he tet len vegy -
sze rek, se géd anya gok, me lye ket az ipar, vegy ipar más
cé lok ra is fel hasz nál hat. Eze ket az anya go kat pre kur zo -
rok nak (ace ton, só sav, efed rin, er go ta min stb.) ne vez -
zük.

A vám ha tó ság a pre kur zo rok moz gá sát is fo lya ma to -
san fi gye li. Ezen anya gok azo no sí tá sá ra a vám ta ri fa -
szám (TA RIC kód) szol gál, mely nem zet kö zi leg köte -
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lezõ áru azo no sí tá si kód rend szer. Ez a vám szak ma
 alapja.

A mai kor sze rû nek tar tott vám-elekt ro ni kai rend sze -
rek be in teg rált koc ká zat elem zé si mo du lok jel zik, ha
ilyen anya go kat kí ván nak meg fe le lõ en ge dé lyek, hoz -
zá já ru lá sok nél kül in do ko lat lan cél lal vagy mó don szál -
lí ta ni.

A Btk. 283/A. § bün tet ni ren de li a pre kur zo rok kal,
mint nem zet kö zi leg el len õr zött anya gok kal en ge dély
nél kül vég zett, gya kor la ti lag bár mi lyen te vé keny sé get
(elõ ál lí tás, meg szer zés, tar tás, szál lí tás, ke res ke de lem,
fel hasz ná lás).

Nem bün tet he tõ azon ban ezen cse lek mé nyek miatt az 
a sze mély, aki e te vé keny sé gét a ha tó sá gok nak je len ti,
az ilyen anya go kat a ha tó ság nak át ad ja, il let ve együtt -
mû kö dik a ha tó sá gok kal a ká bí tó szer-elõ ál lí tás ban részt 
ve võ sze mé lyek fel de rí té sé ben (te vé keny meg bá nás).

Ká bí tó szer-fel de rí tés az ál lam ha tá ron

Az ál lam ha tá ro kon két fegy ve res, el len õr zést vég zõ
tes tü let dol go zik: a rend õr ség ha tár õri ze ti szer vei (gya -
kor la ti lag mi ni má lis kü lönb ség gel a nem rég meg szûnt
ha tár õr ség tõl), va la mint a vám- és pénz ügy õr ség.
(A köz tu dat ban és a mé di ák ban gyak ran össze mo só dik
a két szer ve zet, pe dig tel je sen más a te vé keny sé gi
 körük.)

A ha tár el len õr zést vég zõ rend õr ség el sõ sor ban az
em be rek kel fog lal ko zik, az ál lam ha tá ron át sza bá lyo -
san, vagy tör vény sér tõ mó don át kel ni ké szü lõ ma gyar
és kül föl di ál lam pol gá rok kal. Ká bí tó szer rel jel lem zõ en
ak kor ta lál koz nak, ha te vé keny sé gük so rán egy-egy tör -
vény sér tõ sze mély, sze mé lyes el len õr zé se (mo to zá sa)
köz ben ta lál nak ná la. Ez azon ban szint e min dig sa ját
 fogyasztásra szol gál. A ká bí tó szer-fel de rí tés mun ká ját
in kább a ha tár kö ze li te le pü lé se ken vég zett in for má ció -
szer zés sel, te rü let biz to sí tás sal se gí tik.

A vám- és pénz ügy õr ség ká bí tó szer-el le nes
te vé keny sé ge

A vám- és pénz ügy õr ség (to váb bi ak ban pénzügy -
õrség) egye bek kö zött az ál lam ha tá ron ke resz tül zaj ló
utas- és te her for ga lom el len õr zé sé vel fog lal ko zik, így
je len van a nem zet kö zi ví zi utak mel lett (ha jó zás) és
a nem zet kö zi re pü lõt ere ken is (lé gi for ga lom). E te rü le -
te ken a leg gyak rab ban a vissza élés ká bí tó szer rel bûn -
cse lek mény 282. §-ban le írt el kö ve té se for dul elõ.
Vagy is: „Aki ká bí tó szert ter meszt, elõ ál lít, meg sze rez,
tar t, az or szág ba be hoz, on nan ki visz, vagy az or szág te -
rü le tén át visz” – amit a „vá mo sok” egy sze rû en ká bí tó -
szer csem pé szet ként aposzt ro fál nak. 

El vi leg ta lál koz ha tunk a vissza élés ká bí tó szer rel
bûn cse lek mény to váb bi sza ka sza i ban le írt el kö ve té si
ma ga tar tá sá val is, ezek ál lam ha tá ron va ló fel de rí té se
azon ban nem jel lem zõ.

Meg jegy zés: Volt azon ban olyan eset, ami kor ká bí -
tó szer füg gõ sze mély va ló sí tot ta meg a Btk. 282/C. §

sza kasz ban le írt el kö ve té si ma ga tar tást. Nem kis ri a dal -
mat kel tett a ve le szem ben el já ró pénz ügy õrök kö zött,
mi vel ki hall ga tá sa so rán rosszul lett, el vo ná si tü ne tek
je lent kez tek ná la. Na gyobb baj csak azért nem lett a
 dologból, mert gép ko csi já nak egyik rej tek he lyé rõl elõ -
ke rült „uta zó cso mag ja” és ez zel se gí te ni tu dott ma gán.

A vám- és pénz ügy õr ség ál lam ha tá ron vég zett te vé -
keny sé gé nek lé nye ge az or szág ból va ló ki- és be lé põ
áru for ga lom el len õr zé se, s mi vel a ká bí tó szer ma ga is
egy faj ta „áru”, mun ká juk fo lya mán gyak ran ta lál koz nak 
 vele. Ez a ta lál ko zás egyik fél nek sem kel le mes.

A pénz ügy õr ség a „rend szer vál tás” után kez dett ko -
mo lyab ban fog lal koz ni a ká bí tó szer-csem pé szet tel, elõ -
ször szint e csak „ma gán szor ga lom ból”, né hány lel kes
fõ tiszt tá mo ga tá sá val és irá nyí tá sá val.

Ma már a Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti Bûn ül dö -
zé si Pa rancs nok ság kü lön osz tá lya fog lal ko zik a ká bí tó -
szer-fel de rí tés ko or di ná ci ó já val. A ki lenc ve nes évek
kö ze pé tõl a kri ti ku sabb ha tár sza ka szo kon, a hor vát,
szerb, ro mán, uk rán ha tár sza ka szo kon, kép zett (né há -
nyuk kül föl dön is) szak em be rek kel el lá tott ku ta tó cso -
por tok vég zik a ká bí tó szer-fel de rí té si mun ka dan dár ját.

A pénz ügy õr is ko lán és rend õr tisz ti fõ is ko lán kü lön
tan tárgy a drog is me ret és a ká bí tó szer-fel de rí tés.

A vám- és pénz ügy õr ség nek 2007-ben a kü lön bö zõ
ha tár át ke lõ he lye ken és bel te rü le ten si ke rült nö vel ni a
le fog lalt ká bí tó szer-mennyi sé gét.

Öröm re azon ban nincs túl sok ok, mi vel brit számí -
tások sze rint az „Arany fél hold” or szá ga i ból na pon ta
 körülbelül 100 ki log ramm ká bí tó szer (he ro in) „in dul”
Nyu gat-Eu ró pá ba. Ez azt je len ti, hogy há rom–négy na pi
szük ség le tet „ál lí tot tunk” meg. A ká bí tó szert Tö rök or -
szá gon és a Bal ká non ke resz tül szál lít ják, és az út vo nal -
ba be le esik ha zánk is. 

Ma gyar or szág a kö zép sõ bal ká ni út vo na lon fek szik,
hoz zánk Ro má ni án és Szer bi án ke resz tül ér ke zik a ká bí -
tó szer. Út köz ben Bul gá ri á ban, Ro má ni á ban, Szer bi á ban 
át cso ma gol ják és fõ leg ka mi on ba, sze mély gép ko csi ba
rej tik.

Az „Arany fél hold” és a bal ká ni út vo nal

Ha zánk kö rül be lül fél úton he lyez ke dik el az „Arany -
fél hold” or szá gai, Af ga nisz tán, Irán és Pa kisz tán kö zött. 
Ezek ben az or szág okban la bi lis a po li ti kai hely zet,
gyen ge a gaz da ság és az ipa ro so dás. A for ron gó po li ti -
kai hely zet miatt szük sé gük van fegy ver re és más nyu -
ga ti ipar cik kek re, de nincs olyan – ha gyo má nyos ér te -
lem ben vett – gaz da sá gi ere jük, ami le he tõ vé ten né
e cik kek be szer zé sé nek fi nan szí ro zá sát. A meg ol dás a
mák-, il let ve a ká bí tó szer-, ezen be lül a he ro in ter me lés.
A he ro in ter me lés ezek ben az or szá gok ban a fõ leg kur -
dok lak ta te rü le tek re kon cent rá ló dik, mi vel õk hosszú
ide je vív ják füg get len sé gi har cu kat, és en nek pénz ügyi
hát te rét szint e ki zá ró lag a ká bí tó szer-ter me lés ad ja.

Az „Arany fél hold” or szá ga i ból több út vo na lon ke -
resz tül jut el a ká bí tó szer Nyu gat-Eu ró pá ba.

1. Az észa ki út vo nal: a ká bí tó szer Af ga nisz tán ból és
Irán ból a volt szov jet tag köz tár sa sá go kon ke resz tül jut

18

Mûhely Ellenõrzési Figyelõ 2008/2. szám
A

 G
Á

 S
K

O
 N

S
C

N
A

 R
A

P 
S

O
 G

Á
Z

 S
R

O 
G

É
 S

R
 Õ

Y
G

 Ü
Z

N
É

P 
S

É -
M

Á
V



el Len gyel or szág ba, majd Né met or szág ba és on nan
 tovább. Ez az út vo nal na gyon ne héz kes a drog szál lít má -
nyok szá má ra, mert út köz ben több maf fia te rü le ten is ke -
resz tül ha lad nak a szál lít má nyok, me lyek le fö lö zik a
hasz not. A rossz inf ra struk tú ra miatt az út vo nal las sú is.

2. A dé li bal ká ni út: a ká bí tó szer Tö rök or szá gon,
Bul gá ri án, a volt Ju go szlá vi án ke resz tül jut Auszt ri á ba,
Olasz or szág ba és to vább. Ez az út vo nal jó részt meg -
szûnt, mi vel a Ju go szlá via fel bom lá sát meg elõ zõ dél -
szláv há bo rúk le he tet len né tett ék a biz ton sá gos közle -
kedést.

3. A kö zép sõ bal ká ni út: a dél szláv há bo rúk elõtt,
Tö rök or szág, Bul gá ria, Ju go szlá via, Ma gyar or szág,
Olasz or szág, Auszt ria volt az út vo nal. A há bo rú alatt
Ro má nia fe lé te re lõ dött az út, ez egy be esett a ki lenc ve -
nes évek fo gyasz tói fel len dü lé sé vel. Ma gyar or szá gon
ek kor a nagy la ki ha tár át ke lõn fog ták a leg több ká bí tó -
szert. Ér de kes vál to zá so kat hoz hat Ko szo vó elszaka -
dása Szer bi á tól, mi vel e tar to mány ban a fel de rí té si ered -
mé nyek sze rint „ha gyo mány” a drog gal va ló üz le te lés.

He ro in hely zet a Bal kán út vo na lon

A köl ni szék he lyû Né met Vám bûn ügyi Hi va tal ada tai 
alap ján, 2007-ben a Bal kán út vo na lon 88 eset ben
3980 ki lo gramm he ro int fog lal tak le, eb bõl a vám- és
pénz ügy õr ség nyolc eset ben, 46 ki lo gram mot de rí tett
fe l. A ko ráb bi évek kel össze ha son lít va meg ál la pít ha tó,
hogy míg a le fog la lá sok szá ma csök kent, ad dig je len tõ -
sen nõtt a le fog lalt he ro in mennyi sé ge.

A ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy a nagy le bu ká si koc ká zat miatt ál ta lá ban csak ki -
sebb, né hány tíz ki lo gram mos vagy pár ki lós té te lek ben
szál lít ják a ká bí tó szert, má zsás fel de rí té sek re szint e
csak a Bal kán út vo nal ele jén, Tö rök or szág ban és Bul gá -
ri á ban ke rült sor.

A rej tek he lye ket te kint ve lé nye ges vál to zá sok nin -
cse nek, to vább ra is te her gép ko csi ban, nagy ter je del mû
le gá lis áru kö zött vagy a ve ze tõ fül ké ben, il let ve sze -
mély gép ko csik üre ge i ben (üzem anyag tar tály, kár pit
mö gött, lök há rí tók ban, pót ke rék ben) és a sze mé lyes
cso ma gok ban rej tik el leg több ször a csem pé szen dõ
 kábítószert.

A he ro in fel de rí té sek szá mát össze vet ve meg ál la pít -
ha tó, hogy a le fog la lást jel zõ 16 or szág kö zül ha zánk az
elõ ke lõ ne gye dik he lyen áll, a sok kal jobb föld raj zi po -
zí ci ó ban le võ Bul gá ria, Tö rök or szág és Né met or szág
mö gött. Elég azon ban csak a tér kép re néz nünk és lát -
ható, hogy a leg for gal ma sabb „ká bí tó szer-szál lí tó” utak
át ha lad nak ha zán kon. El vi leg, mi nél több szû rõn megy
ke resz tül a ká bí tó szer-szál lít mány, an nál na gyobb nak
kell len nie a fenn aka dás esé lyé nek. El vár ha tó az is,
hogy a leg kö ze leb bi szû rõ kön (or szá gok ban) kel le ne
a leg több fel de rí tés nek len nie. Er re ala po san rá cá fol a
nagy szá mok kal Né met or szág, és a má sik vég let, a mi ni -
má lis el fo gá si eset tel Gö rög or szág, Ma ke dó nia, s fõ leg
Ro má nia. Úgy vél jük, még Ma gyar or szág nak is bõ ven
van ja ví ta ni va ló ja.

A fel de rí té sek bõl lát ha tó, hogy a Bal kán út vo na lon
szál lí tott he ro in je len tõs ré sze el jut Eu ró pa nyu ga ti fe -
lébe.

A fel de rí té si ered mé nyek azt is jel zik, hogy nagy
élénk ség van a Bal kán út vo na lon. Nem zet kö zi elõ re jel -
zé sek sze rint a ta va lyi (2007-es) af ga nisz tá ni mák ter me -
lés – a NA TO je len lét el le né re – je len tõs mennyi sé gû
ká bí tó szer elõ ál lí tá sát te szi le he tõ vé. A le fog la lá sok
csak tö re dé kei a szál lí tott mennyi ség nek.

A kör nye ze tünk ben le võ or szá gok kö zül Szlo vé nia és 
Hor vát or szág ha zánk hoz ha son ló (a kal ku lált át szál lí -
tott mennyi ség hez ké pest nem túl jó) ered ményt ér el
a ká bí tó szer-fel de rí tés ben. Az ered mé nyek bõl lát ha tó,
hogy ha a ká bí tó szer át jut a tö rök és bol gár el len õr zé sen, 
ak kor már nagy va ló szí nû ség gel be ke rül az EU terüle -
tére. Föld raj zi kulcs po zí ci ó juk el le né re Ro má nia és
Szer bia vám ha tó sá gai (sem) ha té ko nyak a kábítószer-
 felderítésben. Jel lem zõ, hogy tran zit or szá gok több sé ge
nem ké pes be töl te ni a meg fe le lõ szû rõ sze re pet.

Az, hogy Tö rök or szág és Bul gá ria után a tá vo lab bi
Né met or szág fog lal ta le a leg több mennyi sé get, azt
 jelenti, hogy va la mit sok kal job ban „csi nál nak”, mint
a tran zit or szá gok ha tár el len õr zést vég zõ szer vei. Pe dig
el vi leg a fel de rí tés hez a fel té te lek min de nütt adot tak.

A ká bí tó szer csem pé szet tel fog lal ko zók ál lam pol gár -
sá ga is jel lem zõ, az el kö ve tõk fõ leg bol gá rok, tö rö kök
és volt ju go szlá vok (jel lem zõ en sok a ko szo vói al bán).

Meg jegy zés: Nyu gat-Eu ró pa ká bí tó szer-szük ség le -
te it és az Arany fél hold ter me lé si ered mé nye it össze vet -
ve, el gon dol kod ta tó, hogy a meg ter melt ká bí tó szer nek
csak mi lyen kis tö re dé két ál lí tot tuk meg. Nem vigasz -
taló, hogy nyu ga ti kol lé gá ink sem dol goz nak sok kal
 hatékonyabban.

Hol és ho gyan le het el len õriz ni?

A vissza élés ká bí tó szer rel bûn cse lek mény fel de rí té sé -
re irá nyu ló el len õr zés ál ta lá nos sza bá lyai, az el len õr -
zött jár mû vek és sze mé lyek ki vá lasz tá si szem pont jai:

Az ál lam ha tá ro kon át me nõ for ga lom dön tõ több sé ge
kü lön fé le köz le ke dé si esz kö zö kön zaj lik. A sze mély -
gép ko csik nak, au tó bu szok nak, te her gép jár mû vek nek,
vas úti jár mû vek nek meg van nak a sa já tos he lyei, mód jai
a ká bí tó szer vagy más csem pész áru el rej té sé re. A lé gi
for ga lom tel je sen zárt rend szer, re pü lõ esz kö zök ben
nem jel lem zõ a ká bí tó szer szál lí tá sa, ott in kább az uta -
sok sze mé lyes poggyá szá ban és tes ti õri ze té ben le võ
dol gok ban, gyak ran test üre ge i ben rej tik el. Ugyan ez
 vonatkozik az ál lam ha tárt tö meg köz le ke dé si esz köz zel
vagy gya lo go san át lé põ sze mé lyek re is.

A kü lön fé le köz le ke dé si esz kö zök el len õr zé se szint e
min dig más és más tech no ló gia sze rint zaj lik, azon ban
van nak olyan sza bá lyok, ame lyek ál ta lá no san ér vé nye -
sek min den el len õr zé si mód ra. Az ál lam ha tá ron az
 ellenõrzés vám vizs gá lat ke re té ben zaj lik, a vám vizs gá -
la tot a vám- és pénz ügy õr ség tör vé nyes jo go sít vá nyai
alap ján vég zi. Bár mi lyen jár mû el len õr zé se so rán há rom 
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fon tos sza bályt kell kö vet ni: az el len õr zés nek mód sze -
res nek, át fo gó nak és biz ton sá gos nak kell len nie.

Mód sze res alatt azt ért jük, hogy cél sze rû min den el -
len õr zést ugyan azon rend szer sze rint le foly tat ni. Ezt
min den ki ma ga ala kít ja ki, sa ját ta pasz ta la ta és koc ká -
zat elem zé si szem pon tok alap ján.

Át fo gó és rész le tes a vizs gá lat ak kor, ha min den le -
het sé ges ká bí tó szer-el rej tés re al kal mas hely el len õr zés -
re ke rül. Az át fo gó vizs gá lat min den re ki ter jed az utas,
vagy ka mi on so fõr ru há za tá tól a jár mû ká bí tó szer el rej -
tés re al kal mas pont ja i ig, be le ért ve azo kat az új he lye ket
is, ame lyek csak a vizs gá lat so rán de rül nek ki.

Biz ton ság ra kell tö re ked ni az el len õr zés so rán, egy -
részt ügyel ni kell a fo ko zott bal eset ve szély re, más részt
ké szen kell áll ni egy eset le ges tá ma dás ki vé dé sé re is.

Bár mi lyen jár mû rõl van szó, a pénz ügy õr egye dül
 sosem vé gez het vám vizs gá la tot. A vám vizs gá lat elõtt
fe l kell mér ni a biz ton sá gi koc ká za tot, hogy mek ko ra
ve szélyt je len t, ha az el len õr zést vég zõ eset leg ket tes ben 
ma rad a po ten ci á lis el kö ve tõ vel. Tud ni kell, hogy aki
ká bí tó szer rel „le bu kik”, min den re ké pes le het.

Pro fi lok ki ala kí tá sa, az el kö ve tõk ki szû ré se

Ha son ló an a klasszi kus csem pé szet hez, a ká bí tó sze -
rek szál lí tói is min den lé te zõ le he tõ ség gel meg pró bál -
koz nak szál lít má nya ik biz ton sá gos cél ba jut ta tá sá hoz.
Mi vel óri á si össze gek fo rog nak koc kán, kö rül te kin tõb -
bek a „nor mál” csem pé szek nél. En nek el le né re a lé nyeg
ugyan az: igye kez nek a vám ha tó ság fi gyel mét va la mi -
lyen for má ban el te rel ni. Saj nos, a sta tisz ti kai ada tok
alap ján, ez több nyi re si ke rül is ne kik.

A szál lí tók ki szû ré se va la mennyi vám ha tó ság nak
gon dot je len t. A köz hi e de lem mel el len tét ben a fel de rí -
té sek zö me nem elõ ze tes in for má ci ón „sú gá son”, ha nem 
úgy ne ve zett pro fi lo kon ala pul. A vám igaz ga tó sá gok
a pro fi lo kat ko ráb bi fel de rí té si ta pasz ta la ta ik alap ján
 állítják össze. Összeg zik az adott idõ szak ta pasz ta la ta it,
az egyes fel de rí té sek kel össze füg gõ kö rül ményt, így

– az el kö ve tõ ko rát, ne mét stb.;
– a la kó he lyét, szál lít má nyá nak be ra ká si he lyét;
– egye dül uta zott vagy nem, ha nem egye dül, ak kor

ki vel;
– ha csa lád tag gal, ak kor gyer mek kel vagy fel nõt tel;
– a fel de rí tés hely szí né ig hasz nált út vo na lat;
– a ná la le võ kész pénz, csekk mennyi sé gét (jel lem zõ 

a kész pénz, va la mely ke rek összeg hez kö ze lí tõ en);
– a jegy vál tás mód ját (kész pénz, csekk); lé gi for ga -

lom ban;
– út le ve lé nek ki ál lí tá si ide jét;
– ha nyi lat ko za ta sze rint üz let em ber, van-e ná la név -

jegy kár tya, vagy bár mi, ami üz le ti te vé keny ség re utal;
– van-e szál lo dai szo ba fog la lá sa stb.
A fel so ro lást le het ne még foly tat ni, hi szen nem egy -

for mák a pro fil szem pont jai egy dé li köz úti ha tár át ke lõn 
és egy ke le tin, de tel je sen más le het egy nem zet kö zi
 repülõtéren is.

A vám ha tó ság il le té kes szer ve (Bûn ügyi Igaz ga tó -
ság, to váb bi ak ban BIG), az ada tok ki ér té ke lé sé vel ál lít -
ja fe l a pro fi lo kat, így a vám hi va ta lok ré szé re ki ad hat -

nak olyan uta sí tást, pro filt, mely nek alap ján a ká bí tó szer 
szál lí tó kat na gyobb eséllyel le het ki szûr ni. (Pél dá ul a
szál lí tók ne me szint e min dig fér fi, ko ra 25-30 év, egye -
dül uta zik, kö rül be lül 1000 USD-val ren del ke zik, út le -
ve lét nem rég ál lí tot ták ki, re pü lõ- vagy au tó busz je gyét
kész pén zért vá sá rol ta, gép ko csi ját nem rég vet te, ke vés
poggyá sza van stb.)

Meg jegy zés: Re mek do log a pro fi lok ki ala kí tá sa,
 segítségével több fel de rí tés is sik erült már. De ha csak a
pro fi lo kat fi gyel jük, nem biz to s, hogy ered ményt érünk
el. A pro fi lok ki ala kí tói, a már „meg bu kott” bû nö zõk
ada ta it vizs gál ják. Ke vés bé ve szik fi gye lem be, hogy az
adott ha tár át ke lõ nek mi lyen a va lós for gal ma. Le het,
hogy a pro fil nak meg fe le lõ sze mély bõl na pon ta több
száz kel át az ál lam ha tá ron, in nen tõl a pro fi lo zás ér tel -
mét veszt. S elõ for dult már ká bí tó szer fo gás – szom szé -
dos or szág ban – va sár na pi ki rán du lás ból vissza té rõ csa -
lád au tó já nak üzem anyag tar tá lyá ban is.

A pro fi lok hasz no sak, azon ban nem pó tol hat ják a ha -
tá ron szol gá la tot tel je sí tõ, el hi va tott, ta pasz talt és min -
den hely zet ben mér le gel ni tu dó pénz ügy õrö ket. A lé -
nyeg, min den ká bí tó szer-fel de rí tés alap ja az ál ta lá nos -
tól el té rõ, a nem meg szo kott je len sé gek meg fi gye lé se,
az „itt va la mi nem stim mel” ke re sé se.

A pro fi lo kat leg ha té ko nyab ban a kül ke res ke del mi
áru for ga lom ban tör té nõ bûn cse lek mé nyek fel de rí té sé -
nél le het al kal maz ni. A kül ke res ke del mi áru for ga lom -
ban a szál lí tott áru ra és a fu va ro zó ra néz ve rend kí vül
sok ada tot dol goz nak fe l az igen bo nyo lult in for ma ti kai
rend sze rek, és a BIG ál tal meg ha tá ro zott pa ra mé te rek
sze rint au to ma ti ku san jel zik, ha vám mal vagy ká bí tó -
szer rel kap cso la tos koc ká za ti pro fil ra akad tak. Bár is -
me re te im sze rint ez zel a rend szer rel még nem sok va lós
fel de rí tés tör tént, te hát az em ber i emó ci ók itt sem pó tol -
ha tók.

Mi re kell ügyel ni az el len õr zés so rán?

A ha tá ra in kon je lent ke zõ vissza élés ká bí tó szer rel és
egyéb bûn cse lek mé nyek nek alap ve tõ tör vény sze rû sé -
ge ik, ti pi kus vo ná sa ik van nak. A fel de rí tés re több mód -
szer áll ren del ke zés re, szá mos olyan té nye zõ van, me -
lyek vizs gá la tá val na gyobb eséllyel le het ki szûr ni a
bûn cse lek mény el kö ve tõ it:

– kül sõ em ber i je lek, vi sel ke dé si for mák;
– útle vél vizs gá la ta;
– fu var és egyéb ok má nyok vizs gá la ta;
– az utas (so fõr) ki kér de zé se, az uta zás vagy szál lí tás 

kö rül mé nye i nek meg ál la pí tá sa;
– cso ma gok, fel adott áruk fi zi kai el len õr zé se;
– a kü lön bö zõ jár mû vek ben uta zók kö zöt ti kap cso lat 

fel is me ré se.

Kül sõ em ber i je lek, vi sel ke dé si for mák

Nem zet kö zi és sa ját sta tisz ti kák sze rint megállapít -
ható, hogy a ká bí tó szer-szál lí tók, az ese tek több sé gé ben 
szer ve zet ten kö ve tik el a bûn cse lek ményt. Ezek a szer -
ve ze tek igye kez nek mi nél pon to sabb in for má ci ó kat sze -

20

Mûhely Ellenõrzési Figyelõ 2008/2. szám
A

 G
Á

 S
K

O
 N

S
C

N
A

 R
A

P 
S

O
 G

Á
Z

 S
R

O 
G

É
 S

R
 Õ

Y
G

 Ü
Z

N
É

P 
S

É -
M

Á
V



rez ni ar ról, hogy a vám ha tó sá gok mi lyen vizs gá la ti
mód sze re ket al kal maz nak el le nük. Elem zik, ér té ke lik
azt is, hogy egy-egy szál lít má nyuk mi ért „bu kott” meg.
Vál toz tat ják a rej tek he lye ket és az el kö ve tõ ket is an nak
ér de ké ben, hogy mi nél ke vés bé tér je nek el az át la gos
uta sok tól.

En nek el le né re az el kö ve tõ ki vá laszt ha tó a stressz lát -
ha tó je lei alap ján. A fo ko zott stressz hely ze tet ugyan is
a több ség ne he zen tud ja fel dol goz ni, mi vel tisz tá ban
van az zal, hogy a tör vény (és eset leg sa ját tár sai is) mi -
vel fe nye ge ti. Iz ga tott sá gát aka ra ta el le né re sem tud ja
tel jes mér ték ben lep lez ni. Ész re ve he tõk az árul ko dó
kül sõ je lek, hi szen a pénz ügy õr el sõ sor ban ter mé sze te -
sen ar ra fi gyel, ami szo kat lan vagy ami az ál ta lá nos
 viselkedési nor má tól el té rõ.

Ál ta lá nos ság ban a kö vet ke zõk re kell fi gyel ni:
– túl zott fel há bo ro dott ság, ha tá ro zott ság (hõ zön gés);
– túl zott kész sé ges ség (vagy ezek gyors vál to zá sa);
– nem az év szak nak meg fe le lõ, eset leg ki du do ro dó

ru há zat, ami ar ra utal, hogy va la mi tes tén el rej tett dol got 
aka r lep lez ni;

– pu pil lát el ta ka ró nap szem üveg (nem lát ha tó az ide -
ges te kin tet, tág pu pil la ká bí tó szer-él ve zõk nél);

– sá padt ság, arc pír;
– re me gés, iz za dás, száj rán ga tó zá sa;
– szem kon tak tus ke rü lé se, gya ko ri pis lo gás;
– aj kak ha rap dá lá sa, gya ko ri nye lés;
– nyug ta lan ke zek, uj jak;
– re me gõ, el csuk ló hang;
– mel lé be szé lés;
– gya ko ri to rok kö szö rü lés, mély só ha jok.

Az út le vél vizs gá la ta

Az út le vél bõl na gyon sok in for má ci ót le het kap ni.
Hon nan jön az utas, fo lyik-e ott ká bí tó szer ter me lés?
Ta lál ha tó-e ben ne olyan or szág pe csét je, ví zu ma, amely
ká bí tó szer-ter me lõ or szág. Az út le vél el árul ja az utas
nem ze ti sé gét, szü le té si he lyét. Na gyon jó pél da er re
a kurd nem ze ti sé gû tö rö kök pél dá ja, vagy a ko szo vói
 albánok, akik szerb út le vél lel utaz nak, azon ban is mert,
hogy az eu ró pai ká bí tó szer pi a cot fõ leg õk ural ják. Név
és la kó hely is me re té ben, egy ta pasz talt pénz ügy õr már
meg tud ja ál la pí ta ni, mennyi re gya nús a sze mély.

Az út le vél bõl meg tud ha tó, hogy az utas mely or szá -
gok ba és mi lyen gya ko ri ság gal uta zik. Rend kí vül gya -
nús, ha eset leg ha mis az út le vél. Az ilyen utas nak va la -
mi lyen ok ból ér de ké ben áll sze mély azo nos sá gá nak el -
tit ko lá sa.

Fu var és egyéb ok má nyok vizs gá la ta

A sze mély for ga lom ban nem le het a fu var ok má nyok
se gít ség ére tá masz kod ni, meg kell elé ged ni az utas út le -
ve lé vel, a jár mû for gal mi en ge dé lyé vel, va la mint az uta -
sok nál ta lál ha tó egyéb ok má nyok kal (pél dá ul szál lo dai
szám la, ben zin szám la, au tó pá lya jegy). Sok szor az utas -
nál le võ fel jegy zé sek alap ján le het úgy dön te ni, hogy
 érdemes ala po sab ban át vizs gál ni a jár mû vet.

A te her for ga lom ban nagy je len tõ sé ge van an nak,
hogy az ok má nyok vizs gá la tát vég zõ pénz ügy õr szak -

ma i lag mennyi re kép zett, ru ti nos. A nem zet kö zi vám ok -
má nyok „be szél nek”, de csak ta pasz talt sze mé lyek tud -
ják õket szó ra bír ni. A TIR és CMR ok má nyok min den
fon tos kér dé sünk re vá laszt ad nak:

– ki az áru fel adó ja és cím zett je;
– hon nan és ho vá kell az árut szál lí ta ni (kábítószer-

 termelõ te rü let rõl ká bí tó szer-el osz tó or szág ba, vá ros ba
pél dá ul Tö rök or szág, An ta lya–Ham burg);

– me lyik fu va ro zó vál la lat tal szál lí ta nak (mely te rü -
le ten van a szék he lye, kik a tu laj do no sok);

– mennyi és mi az áru, uta lás az eset le ges gaz da ság -
ta lan szál lí tás ra (ol csó, ke vés áru nagy tá vol ság ra);

– mi lyen, eset leg in do ko lat lan út vo na lon tör tént
a szál lí tás (ki ke rül vén a ha té ko nyabb vám el len õr zést);

– mi a fu var esz köz je le (rend szá ma);
– mennyi idõ telt el az áru fel adá sá tól az át ke lés re je -

lent ke zé sig (út köz ben tör tén he tett-e va la mi lyen ma ni -
pu lá ció a fu var esz köz zel).

Az utas vagy gép ko csi ve ze tõ ki kér de zé se, az uta zás
cél já nak meg ál la pí tá sa

A kér dé sek cél ja: az in du lá si hely, út vo nal, úti cél, az
uta zás cél já nak meg ál la pí tá sa. A kér dé se ket kez det ben
úgy cél sze rû fel ten ni, hogy azok csak pusz tán em ber i
 kíváncsiságnak tûn je nek. A ka pott vá la szo kat, il let ve
a vám vizs gá lat nál ta pasz talt kö rül mé nye ket kell össze -
ha son lí ta ni. Amennyi ben el lent mon dás ta pasz tal ha tó,
azt gyors, gon dol ko dá si idõt nem ha gyó kér dé sek kel
kell tisz táz ni, pél dá ul üz le ti út ra va ló hi vat ko zás nál meg 
kell kér dez ni a part ner ne vét, cí mét, és ho gyan le het
a lak cí mé re el jut ni. A be szél ge tés fo lya mán, a kér dé sek -
re is mét vissza kell tér ni.

Meg kell vizs gál ni, hogy az uta zás el mon dott cél ja
egye zik-e a sze mé lyes poggyásszal, ha tu ris ta, van-e
 nála tér kép, fény ké pe zõ gép stb.

Meg jegy zés: A ha té kony „ha tár fi nánc” több nyel ven 
meg tud ja ér te ni ma gát, az el len õr zés hez szük sé ges
szint en tud nia kell leg alább a szom szé dos or szág nyel -
vén, és egy-két vi lág nyel ven is. Fon tos, hogy a nyi lat ko -
zá si le he tõ sé get min dig meg ad juk az ügy fél nek, el len -
ke zõ eset ben a leg jobb fel de rí té se ink is kár ba vesz nek.

Ta pasz tal ha tó, hogy a jó fel de rí tõ pénz ügy õrök, ál ta -
lá ban re mek kom mu ni ká ci ós kész sé gek kel is ren del kez -
nek.

Árul ko dó cso ma gok

A cso ma gok már el sõ rá né zés re sok in for má ci ót ad -
nak az utas ról, iga zol hat ják, il let ve cá fol hat ják is az utas 
nyi lat ko za tát. Pél dá ul nem meg szo kott, hogy üz le ti út ra
va la ki há ti zsák kal men jen. Ha té kony a cso mag el len õr -
zés ak kor, ha az utas re pü lõ gé pen és au tó bu szon uta zik.
Ek kor a cso ma gok több nyi re cím kék kel van nak el lát va,
ezért a tu laj do nos meg ál la pí tá sa egy sze rû. Au tó busz ról
és re pü lõ gép rõl le szál ló uta sok cso mag ja i nak el len õr zé -
se so rán leg ha té ko nyabb a ká bí tó szer-ke re sõ ku tyás fel -
de rí tés.

A jár mû rõl ki ra ko dott cso ma go kat „szel lõ sen” le rak -
ják egy kü lön he lyi ség ben és ká bí tó szer-ke re sõ ku tyá val 
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el len õri zik. A ku tyát ilyen kor nem za var ják a köz úti
 határátkelõk kö rül mé nyei, a füst, a zaj.

A jár mû vek vizs gá la ta

A jár mû vek vi zu á lis vizs gá la ta egy részt az utas ál tal
el mon dot ta kat iga zol hat ja vagy zár hat ja ki (üz let em ber
– jó ál la po tú gép ko csi, tu ris ta – la kó ko csi stb.), más részt 
a vizs gá lat so rán az át la gos tól el té rõ je len sé gek re kell
 figyelni.

Az el len õr zést min dig sor rend ben kell vé gez ni, nem
sza bad pil lan gó ként csa pong ni ide-oda. A gép jár mû vek
vizs gá la ta so rán két ti pi kus rej tek hely em lít he tõ, me -
lyek min den gép jár mû vön meg ta lál ha tók.

– A gép jár mû gyá ri üre gei: a gyár tás tech no ló gia
 folyamán ki ala kí tott vagy szer ke ze ti sta bi li tás vé gett
lét re ho zott üre gek, aj tók, lök há rí tók üre gei, ka rosszé ria
üre gei, a fo lya dé kok, gá zok szál lí tá sá ra gyá ri lag ki ala -
kí tott tar tá lyok, üzem anyag-, ab lak mo só-tar tály, LPG
gáz tar tály is.

– A gép jár mû ben utó lag ki ala kí tott rej tek he lyek:
 átalakított gyá ri üre gek, pél dá ul az ülé sek alat ti gyá ri
üre ge ket le me zek kel fe dik le; vagy pél dá ul a mik ro busz
al vá zá ra áru el rej té sé re al kal mas tep sit rög zí te nek.

A jár mû vek el len õr zé sé hez a vám- és pénz ügy õr ség
ren del ke zik olyan jo go sít vá nyok kal, hogy az ál lam ha tá -
ron át ke lõ jár mû ve ket kü lön ad mi niszt rá ció nél kül té te -
les vizs gá lat alá von ja. 

A jár mû vek el len õr zé se so rán leg több ször hasz nált
esz köz a csa var hú zó és a zseb lám pa. A pénz ügy õr gya -
nú ja ese tén, az utas vagy gép ko csi ve ze tõ nyilatkozta -
tása, a tá jé ko zó dó kér dé sek után, el len õr zi az áru (ká bí -
tó szer) el rej tés re al kal mas he lye ket. Ez ve szé lyes fel -
adat, könnyen tá ma dás, sé rü lés ér he ti a pénz ügy õrt,
mert mun ka köz ben nem tu d az uta sok ra fi gyel ni. Ezt a
te vé keny sé get nem len ne sza bad egye dül vé gez ni, azon -
ban a lét szám hi ány miatt gyak ran er re kény sze rü lünk.
Ügyel ni kell ar ra is, hogy csak meg ala po zott gya nú ese -
tén sza bad „szét sze rel ni” a jár mû vet, ek kor is úgy, hogy
más va gyo ná ban, tu laj do ná ban in do ko lat lan kárt ne ke -
let kez zen. 

A ha tár vám hi va ta lok nál a vissza élés ká bí tó szer rel
bûn cse lek mény fel de rí té sét kü lön fé le tech ni kai esz kö -
zök is se gí tik.

Meg jegy zés: Ma már sok tech ni kai esz köz se gí ti a
ha té kony fel de rí tést, de nem he lyet te sít he ti a fel ké szült
„jó or rú és ügyes kezû” pénz ügy õrt. A ka mi on-, vagy
sze mély gép ko csi for ga lom ban 12 órán át fo lya ma to san
fi zi kai el len õr zé se ket vég zõ pénz ügy õrök nek igen nagy
ál ló ké pes ség re van szük sé gük. Ké nyel mes em ber bõl
 sosem lesz jó fel de rí tõ pénz ügy õr.

Sze mé lyek és ru há zat vizs gá la ta

Sze mély- és ru há zat-el len õr zést az ál lam ha tá ro kon
csak igen in do kolt ese tek ben sza bad vé gez ni, mert ez
már az uta zók sze mé lyes, in tim szfé rá já ba va ló be avat -
ko zás. Sen ki sem nyúl szí ve sen ide gen em be rek tes té -
hez, ru há za tá hoz, a vizs gá lat pszi ché sen is meg vi se li az
érin tet te ket, az utast és ál ta lá ban a pénz ügy õrt is. A ká -

bí tó szer-csem pé szek pon to san ezt az ösz tö nös tar tóz ko -
dást pró bál ják meg ki ját sza ni.

De mi e lõtt, a rej tek he lye ket ele mez nénk, fon tos né -
hány alap sza bályt meg is mer ni. El sõ és leg fon to sabb a
bün te tõ el já rás ról szó ló tör vény mo to zás ra vo nat ko zó
ren del ke zé se.

– Csak an nak a sze mély nél ke rül het sor ru há zat és
test fe lü let át vizs gá lá sá ra, aki rõl meg ala po zot tan fel te -
he tõ, hogy tár gyi bi zo nyí tá si esz közt vagy olyan dol got
tar t ma gá nál, amely va gyon el kob zás alá es het. Mo to zás
so rán jár mû, cso mag és más tárgy is át vizs gál ha tó.

– Ha a mo to zás meg ha tá ro zott do log ra irá nyul, úgy
az érin tet tet fe l kell szó lí ta ni, hogy ad ja elõ.

– A mo to zást csak az érin tet tel azo nos ne mû vé gez -
he ti és azo nos ne mû, ha tó sá gi ta nú nak kell je len len nie
(le he tõ leg nem a ren dé sze ti szerv tag ja).

– A mo to zást ha tá ro zat ban kell el ren del ni, an nak
meg tör tén té rõl jegy zõ köny vet kell fel ven ni.

– A mo to zást az ügyész vagy nyo mo zó ha tó ság
 vezetõje ren del het el.

A ru há zat ban és a test fe lü le ten is le het nek „gyá ri” és
„ki ala kí tott” rej tek he lyek. A vissza élés ká bí tó szer rel
bûn cse lek mény el kö ve tõ je el rejt he ti a ká bí tó szert ru há -
za tá nak zse be i ben is, de el rejt he ti ru há za tá ba varr va,
kü lön le ges bé lés ként is.

Szál lít hat ká bí tó szert test fe lü le té re ra gaszt va, kö töz -
ve, de szál lít hat a test üre ge i ben is. Ek kor már or vo si se -
gít ség is szük sé ges, fõ leg úgy ne ve zett „nye lõ” ese tén.

A nye lõk

A ká bí tó szer szál lí tás meg döb ben tõ mód ja. Az em -
ber i tes ten be lül va ló ká bí tó szer-szál lí tás sal elõ ször
Ang li á ban ta lál koz tak 1974-ben, ami kor egy utas esz -
mé le tét vesz tet te és meg halt a vám vizs gá lat so rán.
A bon co lás so rán de rült ki, hogy ká bí tó szer rel te li kap -
szu lá kat nyelt le és ezek egyi ke meg re pedt a be le i ben.

A mód szer lé nye ge, hogy a ko ka int vagy he ro int
„Kin der to jás” kap szu lá ba töl tik, majd azok ra két ol dal -
ról gu mi óv szert húz nak, me lyek vé ge it le zár ják. Egy
jó nye lõ több ki lo gram mot is el tu d így szál lí ta ni.
A „nye lõ” al kal ma zá sa jel lem zõ en re pü lõ té ri ká bí tó szer 
csem pé sze ti el já rás, mi vel itt szint e min den tes ti õri zet -
ben le võ cso ma got át vizs gál nak és ha té kony a ke re sõ
ku tyás fel de rí tés is.

A koc ká zat elem zés sze rint ta lál koz ha tunk ez zel az
el kö ve té si mód dal más ha tá ro kon is. A ha té kony fel de -
rí tés hez azon ban va la mely na gyobb vá ros kö zel sé ge
szük sé ges, ahol fo lya ma tos rönt gen szol gá lat mû kö dik.
A ha tár szé len le võ vám hi va ta lok leg több ször tá vol es -
nek min den tõl. Az ilyen mó don szál lí tott ká bí tó szert
csak „ter mé sze tes” úton, tej vagy ká vé ita tá sá val le het
vi lág ra se gí te ni, vagy mû tét tel, ter mé sze te sen or vo si
 segítséggel.

A fel de rí tõk

A ká bí tó szer rel vissza élés bûn cse lek mé nyek fel de rí -
té sét az ál lam ha tá ron jel lem zõ en a vám- és pénz ügy õr -
ség vég zi. Az ál lam ha tá ron szer te ága zó el len õr zést
 végez a ha tár õri ze ti fel ada to kat el lá tó rend õr ség is.
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A fel adat jel le gé bõl fa ka dó an azon ban jár mû vek, sze -
mé lyek, cso ma gok, szál lít má nyok nagy tö me gû el len õr -
zé se – ta lán a ha gyo má nyok miatt is – a pénz ügy õrök re
há rul.

A ha tá ron a for ga lom fi zi kai el len õr zé sét vég zõ pénz -
ügy õrök ká bí tó szer-fel de rí tés re sza ko so dott for má ci ói a 
ku ta tó cso por tok. A ki lenc ve nes évek kö ze pén ala kul tak
meg va la mennyi ha tár vám hi va tal nál, 6–12 fõs lét szám -
mal. El sõd le ges fel ada tuk a ká bí tó szer rel vissza élés
bûn cse lek mény fel de rí té se. A ku ta tó cso por to kat éven -
te-fél éven te tar tott össze vo ná so kon a BIG vagy a rend -
õr ség ál tal ki kül dött elõ adók tá jé koz tat ják az új je len sé -
gek rõl, de a nap ra kész ség ben na gyobb je len tõ sé ge van a 
ku ta tó cso por tok egy más kö zöt ti ta pasz ta lat cse ré jé nek.

A spe ci á lis ká bí tó szer-, va la mint a ha tá ron vég zett
egyéb fel de rí té se ket in téz mé nye sí tett for má ban nem
 tanítják a pénz ügyõ is ko lán, egye dül a rend õr tisz ti fõ -
iskolán van ilyen jel le gû tan tárgy, nem túl nagy óra -
szám ban.

Mi vel a szak mai kép zés gyen ge, nagy je len tõ sé ge
van a ha tá ro kon szol gá la tot tel je sí tõ pénz ügy õrök ta -
pasz ta lat át adá sá nak, mo ti vá ci ó já nak is.

Jel lem zõ, hogy a for ga lom fi zi kai el len õr zé sét nem
csak a fel ké szült, ta pasz talt szak em be rek bõl ál ló ku ta tó -
cso por tok vég zik, ha nem a „nyak ken dõs” pénz ügy õrök
is, akik spe ci á lis kép zés ben csak mi ni má lis szint en
 részesültek. Ál ta lá nos ta pasz ta lat azon ban, hogy leg -
alább olyan ered mé nye ket ér nek el õk is a fel de rí tés ben,
mint a ku ta tó cso por tok tag jai.

Két ség te len azon ban, hogy a ha tá ron a ká bí tó sze res
bûn cse lek mé nyek fel de rí té se nagy szak mai ru tint és
 elhivatottságot kí ván.

A meg ter he lõ 12 órás nap i mun ka és gyak ran több
száz vám vizs gá lat köz ben a pénz ügy õr nek per cek alatt
kell dön te nie ar ról, hogy fenn áll-e a bûn cse lek mény
gya nu ja. S ha igen, mi nél gyor sab ban meg kell gyõ zõd -
nie ar ról, va ló ban in do kolt-e ala po sabb el len õr zés alá
von nia a jár mû vet vagy az utast. Is mer nie kell a jár mû
 típusokat, azok szer ke ze ti ele me it is. Ügyes kéz zel kell
ren del kez nie, hogy meg ta lál jon egy-egy tech ni ka i lag
ki tû nõ en ki ala kí tott rej tek he lyet.

A pénz ügy õr nek jó pszi cho ló gus nak is kell len nie.
Be szél get nie kell az ügy fe lek kel, meg kell ta nul nia az
in for má ció szer zés tech ni ká ját. Fo ko zott pszi chi kai ter -
he lést kell át él nie ak kor, ami kor ag resszív, gyak ran
 támadólag fel lé põ ügy fél lel szem ben jár el, fi gyel nie
kell nem csak mun ká já ra, ha nem a kör nye ze té re, az eset -
le ges tá ma dá sok el há rí tá sá ra is. A bûn cse lek mé nye ket
fel de rí tõ pénz ügy õrök fi zi ka i lag igen le ter hel tek. Az
 általában 12 órás szol gá lat ban – éj jel is – vé gig moz gás -
ban van nak, sõt, gyak ran kúsz ni uk, mász ni uk kell a jár -
mû vek alatt...

Az évek so rán ki vá lasz tód tak azok a pénz ügy õrök,
akik leg in kább rá ter met tek és ha té ko nyak a ká bí tó -
szer-fel de rí té sek ben. A bûn ül dö zõ szer vek hez ke vés
iga zi in for má ció jut el a ká bí tó szer rel kap cso la tos bûn -
cse lek mé nyek rõl, ezért nagy je len tõ sé ge van ha tá ro kon
dol go zó pénz ügy õrök év ti ze des ta pasz ta la ta i nak.

A pénz ügy õr leg jobb ba rát ja

A fel ál lí tott ku ta tó cso por tok mun ká juk se gí té sé re
a ká bí tó sze rek fel ku ta tá sá ra spe ci á li san ki kép zett vám -
szol gá la ti ku tyá kat, egy sze rûb ben ká bí tó szer-ke re sõ
ku tyá kat vet het nek be.

A ká bí tó szer-ke re sõ ku tyák igény be ve he tõk
– épü le tek, he lyi sé gek;
– köz úti, ví zi, lé gi és vas úti jár mû vek;
– cso ma gok, ra ko má nyok;
– meg ha tá ro zott te rü le tek át vizs gá lá sá ra.
A ká bí tó szer-ke re sõ ku tyák mun ká já nak a határát -

kelõ jel le gé tõl füg gõ en el té rõ jel leg ze tes sé gei van nak:
– A re pü lõt ere ken dol go zó ku tya ve ze tõk fõ leg a fel -

adott poggyá szok, car go áruk, pos tai kül de mé nyek,
 csomagok át vizs gá lá sá ra spe ci a li zá lód nak. (Ku tyá val itt 
le het a leg na gyobb ered ményt el ér ni, mi vel nincs por,
zaj, ki pu fo gó füst.)

– A köz úti ha tár át ke lõ he lye ken szol gá la tot tel je sí tõ
ku tya ve ze tõk sze mély- és áru szál lí tó jár mû vek, cso ma -
gok, ra ko má nyok át vizs gá lá sát vég zik (itt gyen gébb
a ha té kony ság, mi vel sok a ku tyát za va ró té nye zõ: a zaj,
a füst, a por, va la mint a ra ko má nyok ban ta lál ha tó kar -
ton do bo zo kon lé võ ra gasz tó sza la gok „il la ta”).

– A vas úti ha tár át ke lõ he lye ken a ká bí tó szer-ke re sõ
ku tyá kat sze mély szál lí tó és te her va go nok, kon té ne rek
el len õr zé sé nél hasz nál ják (elég jó ered mén nyel, mi vel
itt is vi szony lag ke vés a za va ró té nye zõ).

– Ví zi jár mû vek ese té ben fõ leg te her szál lí tó uszá -
lyok ra ko má nyá nak át vizs gá lá sá ra al kal ma sak a négy -
lábú „de tek to rok” (itt is ki sebb a ha té kony ság a ha tal -
mas tö me gû áru miatt).

Elekt ro ni kus „mû ku tya” – drog de tek tor

Elekt ro ni kai el ven mû kö dõ ké zi mû szer, mely a le ve -
gõ ben ter jen gõ ká bí tó szer-mo le ku lá kat ké pes „el vi leg”
ész lel ni. Hát rá nya, hogy könnyen meg hi bá so dik, és
 nagyon za var ja a le ve gõ ben le võ egyéb anya gok tö me -
ge. Ma gyar or szá gon is me re te ink sze rint ez zel még nem
de rí tet tek fe l ká bí tó sze res bûn cse lek ményt.

Anyag sû rû ség-vizs gá ló (Bus ter) mely le he tõ vé te szi
a ka mi o nok fa lá nak, na gyobb tö me gû ra ko má nyá nak
vizs gá la tát. A mû szer jel zi, ha vi szony lag ho mo gén
 rakományban el té rõ sû rû sé gû más anyag, pél dá ul ká bí -
tó szer, vagy csem pé szett ci ga ret ta van. Könnyen ke zel -
he tõ igen hasz nos kis mû szer.

Ko rsze rû és biz ton sá gos rönt genké szü lék

A re pü lõt ere ken hosszú ide je a sta bil vál to za tát hasz -
nál ják, a köz úti ha tár át ke lõ he lye ken mo bil, te her au tó ra
sze relt rend sze re ket al kal maz nak. Ezek bo nyo lult
csúcs tech ni kát kép vi se lõ, igen drá ga esz kö zök. Az
 ellenõrzött te her gép jár mû vek ra ko má nyá ról, a jár mû -
vek bel se jé rõl jól át te kint he tõ, pon tos ké pet ad nak.
 Komoly ci ga ret ta fel de rí té se ket si ke rült e be ren de zé sek -
kel re a li zál ni a kö zel múlt ban.

Hát rá nya, hogy nem jut be lõ le min den ha tár át ke lõ re,
ugyan ak kor ma gas su gár ter he lést ró kör nye ze té re
(„ átlát” a 10 cen ti mé te res acé lon is). To váb bi hát rá nya,
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hogy bo nyo lult sá ga foly tán ke vés bé üzem biz tos, ja ví tá -
sá nak költ sé gei csil la gá sza ti ak.

Szál op ti kás, flek szi bi lis en do szkóp

Re me kül hasz nál ha tó, üzem biz tos, könnyen kezel -
hetõ be ren de zés, se gít sé gé vel be néz he tünk oda is, ami
„lát ha tat lan”. Az en do szkóp ma már nél kü löz he tet len
a ne he zen sze rel he tõ kár pi tok, üzem anyag tar tá lyok,
egyéb, bár mi lyen jár mû tí pus nál meg ta lál ha tó gyá ri,
vagy ki ala kí tott üre gek vizs gá la tá hoz. Több re len ne
szük ség be lõ le, hogy min den fi zi kai el len õr zést vég zõ
pénz ügy õr hasz nál ni tud ja.

Rend szám fi gye lõ rend szer, össze kap csol va az
ak tuális „fi gyel õz te té se ket” tar tal ma zó szá mí tó gép pel

Re me kül ki gon dolt rend szer, amely nek rit ka kü lön le -
ges sé ge, hogy hard wa re-esz kö zei tel jes ség gel ren del ke -
zé sünk re áll nak, azon ban még nem állt fe l olyan egy -
szerûen hasz nál ha tó köz pon ti lag ve zé relt szá mí tó gé pes
prog ram, mely tar tal maz za a ha tá lyos el len õr zé si pri o ri -
tá so kat.

A ren dé sze ti szer vek nem ren del kez nek elég in for -
má ci ó val ah hoz, hogy egy ilyen nagy adat bá zist fe l le -
hes sen töl te ni.

Ten gely súly mé rõ ál lo más

A köz úti ha tár át ke lõ he lye ken a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let üze mel te ti. Se gít sé gé vel meg ál la pít ha tó, hogy
mi lyen el té rés van a ka mi on me net- és vám ok má nya in
jel zett súly és a ka mi on tény le ges sú lya kö zött. Igen
hasz nos rend szer, a mér le ge lés miatt már sok ka mi on
vált gya nús sá és eb bõl tör tént fel de rí tés is.

A rend szer hát rá nya, hogy mér leg pon tos sá gá nak
40–50 ki lo gramm a szó rá sa, ek ko ra té ve dé si le he tõ ség -
be pe dig na gyon sok ká bí tó szer be le fér. De a ta pasz ta la -
tok sze rint na gyon pon tat la nok, a ka mi o nok for gal mi
en ge dé lye i ben és vám ok má nyi ban fel tün te tett sú lyok is.

Merck-fé le ká bí tó szer teszt

Se gít sé gé vel könnyen és gyor san, kü lö nö sebb kép -
zett ség nél kül is meg ál la pít ha tó, hogy a ta lált anyag
 valóban ká bí tó szer-e.

Sze mé lyi fel sze re lés, szer szám kész let

Min den ká bí tó sze res bûn cse lek mény fel de rí té sén
 fáradozó pro fi pénz ügy õr sa ját ma ga ál tal össze ál lí tott
szer szám kész let tel jár szol gá lat ba. A szer szám kész let
kár pi tok, nyí lá sok meg bon tá sá ra, ki sebb sze re lé sek
 elvégzésére al kal mas csa var hú zók ból, vil lás- és csil lag -
kul csok ból, tük rök bõl és zseb lám pá ból áll. A ta pasz talt
ku ta tó mes ter sé ge cí me ré nek te kin ti eze ket – na gyon
 vigyáz rá juk, mun ka köz be so sem vá lik meg tõ lük.

Ho gyan to vább?

Adott a ká bí tó szer rel va ló vissza élés bûn cse lek mé -
nyé nek prob lé má ja. Még so kat kell fog lal koz ni ve le,
mert nagy mennyi sé gû ká bí tó szert hoz nak át a ha tá ro -

kon. A meg ol dást az el len õr zé si ha té kony ság nö ve lé se
je len te né. A ha té kony ság nö ve lé sé hez több, egy más sal
pár hu za mo san ha la dó út ve zet het.

– In for má ció
– Kel lõ en ala pos fi zi kai el len õr zés
– Együtt mû kö dés a társ szer vek kö zött
A ká bí tó szer-ke res ke de lem glo ba li zált üz le ti te vé -

keny ség. A ká bí tó szert va la hol meg ter me lik, amit fi nan -
szí roz ni kell. Va la mi lyen mó don a cél or szá gok ba szál -
lít ják, több or szág ha tá rán ke resz tül. A cél or szá gok ban
fo gyasz tá si egy sé gek be sze re lik ki és ér té ke sí tik, majd
az így szer zett pénzt va la ho vá „be for gat ják”, tisz tá ra
mos sák.

Min den ilyen te vé keny ség egy adott or szág hoz,
 országcsoporthoz kö tött, ahol a bûn ül dö zõ szer vek bi -
zo nyo san ren del kez nek in for má ci ók kal a te rü le te ken
 található il le gá lis te vé keny sé gek rõl. (Ter mé sze te sen
ezek a szer vek nem min de nütt kel lõ ha té kony sá gú ak,
 illetve nem le het meg fe led kez ni a kor rup ci ó ról sem).

A nem ze ti bûn ül dö zõ szer ve ket nem zet kö zi szer ve -
ze tek – In ter pol, ENSZ – szek ci ói fog ják össze. A ha tal -
mas hi va ta li ap pa rá tus sal és bü rok rá ci á val dol go zó szer -
ve ze tek te vé keny sé gé nek ered mé nye a nap i mun ka
foly tán ke vés bé ér zé kel he tõ. A nem zet kö zi erõ for rá so -
kat je len leg a ter ro riz mus el le ni harc kö ti le, azon ban
 ennek ré sze a ká bí tó szer prob lé ma is. A kábítószer -
kereskedelembõl be fo lyó pénz je len tõs ré sze ép pen a
ter ro riz must táp lál ja. Kü lö nö sen ér de kes je len ség, hogy
Af ga nisz tán ban a fo lya ma tos NA TO je len lét mel lett is
mi lyen jól te rem nek a mák ül tet vé nyek...

In for má ció hi ány ban szen ved nek a nem ze ti rendé -
szeti szer vek is. Az el kö ve tõi pro fi lok ki ala kí tá sa a már
(na gyon gyak ran csak vak tá ban) fel de rí tett ügyek alap -
ján tör té nik. Ke vés a fel de rí tõi, hír szer zõi is me re tünk.
Min den kép pen ja ví ta ni kel le ne a nem zet kö zi bûn ül dö -
zé si szer vek kel – je len leg gyak ran csak nyi lat ko za tok
szint jén –, fenn ál ló kap cso la ton, an nak ér de ké ben, hogy 
több hasz nál ha tó in for má ció jus son el a ha tár vám hi va -
ta lok hoz is.

A ká bí tó szer rel va ló vissza élés bûn cse lek ményt leg -
könnyeb ben az elõ ál lí tás és a szál lí tás so rán le het fel -
deríteni. Ek kor ke rül he tünk szem be na gyobb tö me gû
drog gal. A ha tár vám hi va ta lok szá má ra az elõ ál lí tás fá -
zisa nem meg fog ha tó, mi vel a ká bí tó szert nem ott ál lít -
ják elõ, te hát csak „uta zás” köz ben le het köz be lép ni.

A bal ká ni úton, a ke le ti és dé li ha tá ron, át ke lõ ként
több száz ka mi on, több ezer sze mély gép ko csi és több
tíz ezer nyi fõ utas je lent ke zik csak be lé pés re – na pon ta.

E nagy tö me gû jár mû, áru, utas és cso mag el len õr zé -
sét azon ban a szük sé ges nél jó val ke ve sebb pénz ügy õr
vég zi, és alig jut ide jük ala po sabb el len õr zés re.

A je len le gi ál la po tok sze rint egy pénz ügy õr nek a
nap i 12 ó rás szol gá lat alatt gyak ran több száz ka mi ont
és jár mû vet kell el len õriz nie. A ha tár vám hi va ta lok ban
min de nütt ka mi on ter mi ná lokat ala kí tot tak ki. A ter mi -
ná lo kat meg ha tá ro zott lét szám ra, meg ha tá ro zott tech -
no ló gi ai rend re ter vez ték, de szint e egyik ha tár vám hi va -
tal nál sincs ele gen dõ em ber.

So kat se gít het a fo lya ma tos és pre cíz in for má ció -
nyúj tás, ugyan is meg fe le lõ in for má ci ók bir to ká ban nem 
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szük sé ges annyi fi zi kai el len õr zést vé gez ni, ki szûr he tõk 
a fö lös le ges vizs gá la tok. Pon tos in for má ci ók alap ján a
té te les vizs gá la to kat a pénz ügy õrök na gyobb oda fi gye -
lés sel, a kö rül mé nyek ala pos mér le ge lé sé vel – és ta lán
pi hen teb ben vé gez het nék.

Meg ol dás le het az ál lam ha tá ro kon je len le võ rend õr -
ség szé le sebb kö rû be vo ná sa a sze mély- és jár mû el len -
õr zés be. Eh hez a tör vé nyi sza bá lyo zás bi zo nyos mó do -
sí tá sá ra is szük ség len ne. Mind ezt alá tá maszt ja, hogy a
rend õr ség, a vám- és pénz ügy õr ség nél jó val na gyobb
szám ban van je len a ha tár át ke lõ kön, a mun ka igé nye -
sebb el len õr zé se ket még is a pénz ügy õrök vég zik.

A kö zös el len õr zé si tech no ló gia so rán fi gye lem be
kell ven ni, hogy a két ren dé sze ti szerv tel je sen el té rõ
struk tú rá val, más irá nyí tá si-el len õr zé si tech ni ká val és
mun ka kul tú rá val ren del ke zik. Prob lé mát je len t az is,
hogy mind két szer ve zet rend kí vül ered mény köz pon tú,
ezért ne héz ha té kony együtt mû kö dés rõl be szél ni.

Pe dig a ha tá ron dol go zó szer vek kö zött az együtt mû -
kö dés nél kü löz he tet len. Er re szük ség van az in for má -
ció áram lás ér de ké ben is, de a nap i mun ka, az el len õr zé -
sek is igény lik. Ta pasz tal ha tó, hogy a vám- és pénz -
ügyõrség és a Rend õr ség Ha tár for gal mi Ki ren delt sé ge i -
nek szak em be rei egy más mel lett dol goz nak, de rit kán
együtt.

A ha tár vám hi va ta lok, ha tár for gal mi ki ren delt sé gek,
a he lyi rend õr ség kö zött ál ta lá ban re mek az együtt mû -

kö dés, míg va la mely szerv nem „ér zi” úgy, hogy a má -
sik te vé keny sé ge miatt ve szély be ke rül nek az egyéb ként 
min den ki ál tal el is mert ered mé nye ik.

Min den ren dé sze ti szerv ered mény köz pon tú. Sta tisz -
ti kák szá zai ké szül nek ar ról, hogy ép pen fel fe lé, vagy
le fe lé ha lad nak a mu ta tó ik a fel de rí tett jog sér tõ cse lek -
mé nyek rõl. Köz tu dott, hogy a bûn cse lek mé nyek fel de -
rí té sé ben – le gyen az ká bí tó szer vagy más – kulcs sze re -
pe van az in for má ci ó nak. Az in for má ci ó kat azon ban
nem szí ve sen oszt ják meg egy más sal, mi vel úgy ér zik,
ki zá ró la gos bir tok lá suk szük sé ges ah hoz, hogy meg -
felelõ fel de rí té si mu ta tó kat tud ja nak tel je sí te ni.

Min den kép pen fon tos len ne a ha tár el len õr zés ben
részt ve võ ren dé sze ti szer vek te vé keny sé gé nek szo ro -
sabb össze han go lá sa, az in for má ció áram lás ja ví tá sa.
He lyi szint en, a ha tár vám hi va ta lok job ban pró bál ja nak
együtt mû köd ni a na gyobb lét szám mal ren del ke zõ ha tár -
for gal mi ki ren delt sé gek kel, a kö zö sen el ért ered mé nye -
ket ta nul ják meg kö zö sen ér té kel ni.

Ha a táv la ti cél olyan nagy, mint a vissza élés ká bí tó -
szer rel bûn cse lek mény ha tá ron tör té nõ ered mé nye sebb
fel de rí té se – s ezen, ke resz tül a ká bí tó szer-ke res ke de -
lem és fo gyasz tás vissza szo rí tá sa, nem szá mít hat sem mi 
más. En nek a cél nak min den alá ren del he tõ.

Fra nek Csa ba

v v v v v



A gazdaságfejlesztés eszközrendszerének
hiányosságait felerõsítette az uniós tagság

Hazánk immár ötödik éve az Európai Unió teljes jogú tagja. Az Állami Számvevõszék
elemzést készített arról, hogyan tudtunk élni a tagságunkkal, hogyan feleltünk meg az
ebbõl fakadó kihívásoknak, illetve hogyan alakult versenyképességünk az elmúlt
években. Jelen írásom a téma jellegébõl adódó, a vizsgálatot befolyásoló néhány sajá-
tosság és azok kezelésére alkalmazott módszertani megoldások ismertetését tûzte ki
célul maga elé és nem törekszik a vizsgálat eredményeinek bemutatására.1

A következõkben látni fogjuk, hogy a hazai gazda-
ságfejlesztés értékelésére alkalmazott teljesítményel-
lenõrzés eredményeinek tükrében hol állunk az uniós
integrációval. Azzal is szembesülnünk kell, hogy a belé-
pésünket megelõzõ hosszadalmas jogharmonizáció el-
lenére még számos területen célszerû a jogi-szabályozá-
si rendszerünket az uniós normákhoz igazítani. Ezek so-
rába a költségvetési kiadások teljesítményellenõrzési
követelménye is beletartozik, hiszen az EU „pénzügyi
bibliája” szerepét betöltõ 1605/2002/EK rendelet a
27. cikk (3) bekezdés kimondja, hogy a költségvetésben
megfogalmazott célkitûzések megvalósítását minden
tevékenység esetében teljesítménymutatókkal kell el-
lenõrizni. Ez az elõírás a 27. cikkben megfogalmazott
„megbízható pénzügyi menedzsment” követelményé-
nek módszertani lebonyolítására vonatkozik. Mint arra
az ÁSZ-ellenõrzés rámutatott, alkalmazására a hazai
költségvetési tételek hasznosulásának ellenõrzésében és
értékelésében is szükség lenne.

Felkészülés, elõtanulmánnyal

Az ellenõrzésre való felkészülés során meg kell is-
merni a témakörhöz kapcsolódó adatokat, információ-
kat, dokumentumokat; helyzetvizsgálatot kell tartani és
helyzetelemzést készíteni. A felkészülési szakasz végé-
re megszerzett tapasztalatokat az elõtanulmány foglalja
rendszerbe, amelynek célja egyebek mellett a vizsgálat
indokoltságának és végrehajthatóságának értékelése. Ez
alapján az elõtanulmány vagy a tervezett ellenõrzés le-
folytatására és annak elsõ lépéseként a konkrét ellenõr-
zési program kidolgozására, vagy az ellenõrzési téma
kontrolljára, módosítására vagy esetleges elvetésére
tesz javaslatot.

A gazdaságfejlesztés megismerése és a szükséges
helyzetfelmérés érdekében elvégzett szakirodalmi, jogi,
szabályozási, intézményi, forrásoldalú és egyéb doku-
mentum alapú információk gyûjtése, feldolgozása és

elemzése alapján megállapítható volt, hogy a gazdaság-
fejlesztés kifejezést a köz- és szaknyelv általánosan
használja, ugyanakkor fogalmát a hazai szakirodalom és
a jogszabályi környezet nem definiálja. Egyértelmû
meghatározás hiányában a fogalom értelmezése és tar-
talma nem egységes. Jelenleg nem áll rendelkezésre
meghatározás (jogszabályban, stratégiában stb.) az ál-
lam, a Kormány gazdaságfejlesztési feladatairól, illetve
azok ellátásáról.

A gazdaságfejlesztés egységes definíciójának, illetve
az ahhoz kapcsolódó állami feladatok meghatározásá-
nak hiánya miatt nem ismert az ellátandó állami felada-
tok egyértelmû tartalma és a szükséges, valamint a ren-
delkezésre álló források pontos mennyisége sem. A
vizsgálatunk tárgyát képezõ ellenõrzési feladat felvetet-
te az állam szerepének értelmezését a gazdaság fejlesz-
tésében.

Az állam szerepével kapcsolatban – a szakirodalmi
feldolgozások alapján – két gyakorlati irányzat figyel-
hetõ meg: a jóléti állam és a neoliberális koncepció. A
gyakorlati állami szerepvállalást az adott kormány fel-
fogása határozza meg. Hazánkban az állami szerepvál-
lalás mértékérõl napjainkban is szakmai és politikai vita
folyik.

Az ÁSZ 2007. április 11-én nyilvánosságra hozott „A
közpénzügyek szabályozásának tézisei”-bõl a IV. tézis
indoklása szerint „A közpénzügyek szabályozásának
sarokköve a közfeladatok pontos meghatározása. A
„Tézisek” bevezetõje szerint „néhányan kételyüket fe-
jezték ki a tekintetben, hogy pontosan, normatív módon
meg lehet-e határozni az állam feladatait. Az ÁSZ sze-
rint ezek az élet változásaihoz, az állam pénzügyi pozí-
ciójához folyamatosan hozzáigazíthatók. Ebben a kér-
désben az ÁSZ következetesen vallja, hogy a közpénz-
ügyi reformot csak akkor lehet eredményesen végrehaj-
tani, ha legalább középtávon stabilitást, kiszámíthatósá-
got teremtünk az állami feladatok definiálása területén.”

A IV. tézishez az indoklásban azt írja az ÁSZ: „Sem
az államháztartás mûködtetése, sem a kiadások tervezé-
se nem képzelhetõ el annak tisztázása nélkül, hogy az ál-
lamnak milyen feladatokat kell ellátnia. Ma sem az Al-
kotmány, sem más jogszabály nem írja körül az állami
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Adalékok a teljesítmény-ellenõrzés módszertanából

1 A jelentés teljes terjedelemben olvasható az Állami Számvevõszék
www.asz.hu honlapján.



feladat fogalmát. Meghatározott tevékenységek – állami
feladatként – megjelölésre kerültek, például a kormány
feladatainak meghatározásával, de nem találhatjuk meg
az állami feladatok taxációját a jogszabályokban...”

Kornai János 2006. június 28-án és 29-én a Népszabad-
ságban jelentette meg „Egyensúly, növekedés és reform
I–II. cikkét, melyben felteszi a kérdést: „Milyen feladatok
ellátását várja el a társadalom az államtól?” Cikkének „Ál-
lam és gazdasági növekedés” címû fejezetében írja: „Elég-
gé általános az egyetértés abban, hogy az ország felvirág-
zásának egyik legfontosabb feltétele a tartós és erõteljes
növekedés. Viszont tisztázatlan az a kérdés, mi az állam
szerepe a növekedés elõsegítésére. Igazán még komoly vi-
ta sem alakult ki a kérdésrõl.” Példákat mutat be az állam
kezdeményezõ szerepének sikerérõl és kudarcairól, vala-
mint a nem állami központi irányítással lezajlott világmé-
retû technikai átalakulásról, továbbá azt írja: „...az EU
óriási összegekkel kész hozzájárulni az új tagországok
gazdasági fejlesztéséhez, ám ezeknek az erõforrásoknak az
átutalását meghatározott feltételekhez köti. Ez nélkülözhe-
tetlenné teszi a kormányzat aktív és hatékony részvételét a
fejlesztési projektek kiválasztásában, emellett a magyar ál-
lamnak saját pénzforrásaival is hozzá kell járulnia a fej-
lesztési akciókhoz. Ha ezt a vissza nem térõ lehetõséget jól
akarjuk kihasználni, akkor sokkal aktívabb állami tevé-
kenységre lesz szükség ebben a szférában, mint amennyit
én, a növekedéssel foglalkozó közgazdászok számottevõ
részével egyetértésben, tulajdonképpen ideálisnak tarta-
nék...”

Az állam gazdaságfejlesztõ szerepe a gyakorlatban a
makrogazdasági politikán keresztül valósul meg, amely
meghatározott célok és eszközök együttese. Magába
foglalja egyrészt a kormánynak a gazdaság egészére vo-
natkozó általános céljait, ugyanakkor azt az irányítási és
ellenõrzési eszköztárat is, amelyekkel a szándéka sze-
rinti célokat képes megvalósítani.

A célok elérési eszközeihez tartozik a költségvetési, a
monetáris és az inflációs politika. A költségvetési politi-
ka a makrogazdasági politikának az eszköze, amely a
gazdaság szereplõinek magatartására, gazdasági aktivi-
tására kíván hatni a gazdaságpolitikai célok elérése ér-
dekében a kormányzati kiadások és adózás irányításán
keresztül. A kormányzati gazdaságpolitika és azon belül
a gazdaságfejlesztés az állami szerepvállalást testesíti
meg a gazdaságban. Funkciói közé tartozik a jogi és tár-
sadalmi keretek biztosítása, a verseny fenntartása, a jö-
vedelmek újraelosztása (redisztribució), az erõforrások
átcsoportosítása (allokáció), a stabilizáció. A funkciók
összefüggnek a szabályozási, igazgatási, hatósági sze-
repkörökkel, valamint a kormányzati bevételek és ki-
adások eszközeivel.

Az elõzõekben bemutatott információk rávilágítanak
a témakör definiálatlansága mellett annak összetettségé-
re is. A vizsgálat elõkészítése során arra is tekintettel
kellett lenni, hogy természetesen az ellenõrzési kapaci-
tások is csak korlátozottan álltak rendelkezésre, ezért a
feladat sikeres végrehajtása az ellenõrzési feladat na-
gyon pontos meghatározását igényelte.

Mindezek alapján látható, hogy a felkészülés ezen fá-
zisában az ellenõrzés tárgyához tartozó fogalomkör de-

finiálatlanságának és a feladatok pontos meghatározásá-
nak ellenmondását kellett feloldani. Ennek a feladatnak
a sikeres megoldásához megfelelõ módszertani támoga-
tást kellett választani. Hasonlóan más esetekhez, itt is a
teljesítmény-ellenõrzés2 felkészülési fázisában gyakran
alkalmazott csoporteljárást, az úgynevezett brain-stor-
ming módszert alkalmaztuk az ellentmondás feloldásá-
ra. Az ellenõrzésben részt vevõ kollégák szakmai felké-
szülését követõen ezzel a csoporteljárással határoztuk
meg az ellenõrzés tárgyának a vizsgálat esetére értelme-
zett egyértelmû megfogalmazását, majd az azt követõ
lépésben a feladat pontos lehatárolását. Az ellenõrzés-
ben részt vevõk (vezetõk és számvevõk közösen) közös
gondolkozásának eredményeként ellenõrzésünk során a
gazdaságfejlesztés állami eszközrendszere alatt a fej-
lesztéspolitikai célkitûzéseket és az azokhoz rendelt ál-
lami pénzügyi eszközöket értettük, azon belül kiemelten
a fejlesztési jellegû támogatásokat és adókedvezménye-
ket ellenõriztük.

Azokra a területekre, ahol az Állami Számvevõszék a
közelmúltban önálló ellenõrzést végzett (például energeti-
ka, távközlés, egészségügy, autópálya programok, lakha-
tás, PPP programok, agrártámogatások, Munkaerõpiaci
Alap, Kutatási és Technológiai Innovációs Alap), a vizs-
gálatot nem terjesztettük ki, de döntöttünk a már elvégzett
ellenõrzések megállapításainak hasznosításáról.

Az adórendszer, illetve kedvezményei tárgyában a
vizsgált kört tovább szûkítettük, így az ellenõrzés nem
terjedt ki az áfa, a jövedéki adó, a személyi jövedelem-
adó kedvezményeire, és az egyszerûsített vállalkozói
adóra sem, mert az utóbbi bevezetését követõen még
nem állnak rendelkezésre összehasonlítást megalapozó
adatok. A támogatások ellenõrzését az adókedvezmé-
nyek oldaláról a társasági és a helyi iparûzési adóked-
vezmények vizsgálatával egészítettük ki.

A piacgazdaság keretei között az állami támogatások
piacbefolyásoló és versenykorlátozó szerepét jogszabá-
lyi keretek közé szorítják. Nincs ez másként az unióban
sem, ahol a gazdasági versenyben alkalmazható állami
eszközöket (milyen célokra, milyen területeken nyújt-
ható támogatás állami forrásból, beleértve az adó- és ka-
matkedvezményeket is) egyértelmûen meghatározza az
Európai Unió versenyjoga.

A közösségi versenyjog elismeri, hogy szükség lehet
a nemzeti vállalatoknak és iparágaknak nyújtott támo-
gatásokra, de tilt minden olyan tagállami forrásból nyúj-
tott támogatást, amely torzítja a versenyt, és meghatá-
rozza azokat a területeket is, ahol a szabályozott szintû
támogatás megengedett. Ezek például a foglalkoztatás
javítására, képzésre, energiamegtakarításra, regionális
célokra, környezetvédelemre, kutatásra és fejlesztésre,
valamint kis- és középvállalatok részére nyújtott támo-
gatások lehetnek. Az uniós szabályozás és korlátozás ér-
vényesítése érdekében az EU Versenypolitikai Fõigaz-
gatósága felügyeli az egyes tagállamokban az állami tá-
mogatások rendszerét és gyakorlatát.
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2 A részletes leírást Kemény E., Karsainé D. É.: Módszertan a teljesít-
mény-ellenõrzéshez címû kiadvány tartalmazza, Állami Számvevõszék,
2005.



Magyarországon a fejlesztésre fordított források pon-
tos számbavételét, vagyis az inputok meghatározását,
sajátságos helyzet jellemezte. Az államháztartás infor-
mációs rendszerébõl ugyanis – annak jellege miatt –
nem voltak közvetlenül kigyûjthetõk a fejlesztésre fel-
használt források, mivel nem állt rendelkezésre olyan
egységes nyilvántartási és monitoring adatbázis, amely-
bõl az összes fejlesztési jellegû kiadás (uniós és hazai,
strukturális és mezõgazdasági kiadás, az államháztartás
négy alrendszerére) teljes körûen megállapítható lett
volna. A résznyilvántartások nem tartalmaztak gazda-
ságfejlesztés célú legyûjthetõséget.

Az egységes nyilvántartás mellett az egységes nyil-
vántartási elvek hiánya az, amely nem csak az átlátható-
ságot és nyomon követhetõséget korlátozta, hanem az
eredmények számba vételére irányuló elemzõ, értékelõ
munkát is akadályozta. A felkészülés ebben a fázisban
– a definíciós problémát követõen – a fejlesztésre fordí-
tott források egyértelmû meghatározásának problémá-
jába ütközött.

A megoldást az uniós tagságunkból fakadó egyik kö-
telezettségünk jelentette, ugyanis a strukturális alapok-
ból származó hozzájárulások nem helyettesíthetik a tag-
állam közkiadásait, vagy az annak megfelelõ strukturá-
lis kiadásokat. A Bizottság és a tagállamok meghatároz-
zák a köz- vagy azzal egyenértékû strukturális kiadások
szintjét, amelyet a tagállamnak fenn kell tartania az ak-
tuális programozási idõszak folyamán. (A Tanács
1083/2006/EK rendelete, 15. cikk). Ez az úgynevezett
addicionalitási kötelezettség, amelyhez a Pénzügymi-
nisztérium nyújt adatszolgáltatást a költségvetési tervek
és a fejezeti beszámolók adatainak pótlólagos feldolgo-
zása alapján. A PM a fejlesztési jellegû kiadások köré-
nek meghatározását az Európai Bizottsággal, majd a
kiadások minisztériumonkénti megoszlását valamennyi
tárcával, részletekbe menõen egyeztette a
2004–2006-os idõszakra. A PM által bemutatott és az
EU által elfogadott fejlesztési jellegû kiadásokra ter-
jesztettük ki a vizsgálatunkat.

A fejlesztési jellegû államháztartási kiadások
2004-ben 1280 milliárd forintot, 2005-ben 1490 mil-
liárd forintot, 2006-ban 1833 milliárd forintot tettek ki.
A fejlesztési összegek az államháztartási kiadások
14,8–15,7 százalékát jelentették a 2004–2006-os évek-
ben. A kiadások forrását tekintve: az összes fejlesztési
forráson belül a 2004 és a 2005-ös években még ala-
csony volt az uniós támogatás aránya. Pénzforgalmi
szemléletben, az elszámolt kiadásokat figyelembe véve
2004-ben a kiadások 3,4 százaléka, 2005-ben 12,4 szá-
zaléka származott uniós forrásból. 2006-tól az egyes
években jelentõsen emelkedett az uniós fejlesztési for-
rások aránya az összes fejlesztési forráson belül. A ter-
vek szerint 2006-ban a kiadások 26,8 százaléka, a
2007-ben 30,2 százaléka és 2008-ra a kiadások 41,4 szá-
zaléka származik uniós forrásból.

Az elõzõek alapján láthatjuk, hogy az uniós támoga-
tások szerepe erõteljesen növekszik a fejlesztéspolitikai
célkitûzések finanszírozásában, hiszen öt év alatt több
mint 12-szeresére emelkedik az uniós források aránya
az összes fejlesztési forráson belül. A fejlesztési jellegû

kiadások és azon belül az uniós forrásokra épülõ kiadá-
sok, valamint a központi költségvetés hiányának tényle-
ges, illetve 2008-ra tervezett alakulásának összefüggé-
seit szemlélteti az 1. ábra.

1. ábra

A felkészülés során elvégzett helyzetvizsgálat bo-
nyolult makrogazdasági helyzet kialakulását regisztrál-
ta, amelyben az uniós források hasznosítása mellett az
addicionalitás követelményébõl adódó hazai forrású fej-
lesztési követelményt kellett a konvergencia program-
mal összehangolni, és mint azt az ellenõrzés a késõb-
biekben megállapította, egyelõre nem sikerült a kohe-
rens célrendszert megtalálni a makrogazdasági problé-
mák együttes kezelésére.

A teljesítmény-ellenõrzés a vizsgált terület felmérése
alapján „mért” információknak a teljesítménykritériu-
mokkal való összevetésének és az eredmények ellenõr-
zési szempontok szerinti értékelésének rendszere.
Ebbõl fakadóan a felkészülés további súlyponti felada-
ta volt a már jól meghatározott téma jellemzõinek feltá-
rására és azok állapotának felmérésére szolgáló „struk-
turált kérdésfa”, valamint a teljesítménykritériumok és
az ellenõrzési szempontok összeállítása. A módszer-
tani ajánlásoknak megfelelõen, ebben a fázisban is a
közös gondolkodás, a csoportmunka elõnyeit kihasz-
nálva építettük fel a vizsgálati kérdések struktúráját,
gyûjtöttük a kritériumokat és az ellenõrzési szempon-
tokat.

Az ellenõrök csoportgondolkodása keretében szüle-
tett döntés arról is, hogy a helyzetet mutassuk be a ked-
vezményezett oldaláról is. Készítsünk önkéntes vá-
laszadáson alapuló véleményfelmérést a gazdaságfej-
lesztés hasznosulásának „fogyasztói” megítélésérõl és
annak eredményeit a leendõ ellenõrzési jelentéshez
függelékként csatolva mutassuk be. Az önkéntes alapú
internetes véleményfelmérés célja az volt, hogy az el-
lenõrzötteket szembesítsük a támogatásban érintettek
véleményével, a támogatások és a valós szükségletek
egybeesésérõl, valamint a válaszadóknak a támogatási
folyamatok ellátásáról és azok hatékonyságáról alko-
tott elégedettségérõl.

Az elõzõekben felvázolt módon meghatározott fel-
adat teljesítmény-ellenõrzése, a feltárt ellenõrzési koc-
kázatok mellett, már végrehajtható volt az ellenõrzés
rendelkezésére álló kapacitásokkal is, így az elõtanul-
mány a teljesítmény-ellenõrzés lefolytatására tett javas-
latot azzal, hogy a vizsgált idõszak a gazdálkodásunk-
ban mérföldkõnek számító uniós belépésünket követõ
idõszakot ölelje fel.
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Az ellenõrzési program összeállítása

Ebben a cikkben az ellenõrzési program összeállítá-
sának feladataiból csak azokra fókuszálok, amelyek az
ellenõr-ellenõrzött közötti együttmûködésre irányulnak.
Az együttmûködés sikeres kialakításához a teljesít-
mény-ellenõrzés módszertana megfelelõ ajánlásokat
tartalmaz. Ezek alkalmazásával a felhatalmazásból fa-
kadó szintet jóval meghaladó együttmûködést lehet ki-
alakítani az ellenõr és ellenõrzött között.

Az ellenõr-ellenõrzött közötti interaktív együttmûkö-
dés legintenzívebb fejezete az úgynevezett „fókuszcso-
port” értekezlet. Ezen, megfelelõ elõkészítést követõen,
közösen értelmezik a konkrét ellenõrzés esetére a gaz-
daságosság, hatékonyság és eredményesség fogalmakat
és párbeszéd keretében értékelik a helyzetelemzés ered-
ményeit. Az ellenõrzöttek az értekezlet keretében véle-
ményezik az ellenõrzés során alkalmazandó strukturált
kérdésfát, a teljesítménykritériumokat és az ellenõrzési
szempontokat. Az intenzív párbeszéd biztosítja a telje-
sítménykritériumok és ellenõrzési szempontok elõzetes
megismerését az ellenõrzöttek számára és azok közös
továbbfejlesztési lehetõségét. Az értekezleten mód nyí-
lik technikai kérdések tisztázására is, például a vizsgá-
lathoz bekért tanúsítványok adattartalmának, vagy a te-
vékenységhez tartozó output-, eredmény- és hatásmuta-
tók, valamint azok adattartalmának egyeztetésére.

A gazdaságfejlesztés tárgykörében tartott fókuszcso-
port-ülés megfelelt a vizsgálat során feltárt helyzetnek.
Az ellenõrzöttek az értekezlet elsõ fázisában a fogalom
definiálatlanságának és ezért az ellenõrzés esetleges
parttalanságának, ebbõl kifolyólag végrehajthatatlansá-
gának adtak hangot. Jellemzõ módon annak a miniszté-
riumnak okozta a legnagyobb dilemmát a fogalom értel-
mezése és meghatározása, ahol már huzamosabb ideje a
vizsgálat tárgyával azonos elnevezésû szakállamtitkár-
ság mûködött. Az ülésen lefolytatott párbeszéd eredmé-
nyeként az ellenõrzöttek is elfogadták a terület lehatáro-
lását.

A megbeszélés rámutatott az uniós és hazai forrású
támogatások tervezésének, ellenõrzésének és monito-
ringjának eltérõ rendszerére, a hazai források esetében a
teljesítménykritériumok tervezésének hiányára. Ellen-
tétben az uniós gyakorlattal és a bevezetõben említett
jogszabályi kötelezettséggel, a hazai tervezési gyakor-
latban a „mennyit-mire” elv esetében a „mire” részletes
kifejtése és tervezése, a hozzátartozó output-, ered-
mény- és hatásmutatók rögzítése még nem vált gyakor-
lattá. Ez azt jelentette, hogy a hazai források esetében, a
felhasználási tervekben rögzített, a pénzfelhasználással
elérni kívánt hasznosulási célértékek – mint „közvetlen”
teljesítménykritériumok – helyett, a hasznosulás értéke-
léséhez „származtatott” teljesítménykritériumokat kel-
lett kidolgozni, illetve a „közvetett” makrogazdasági
hatásmutatók fokozottabb szerepet kaptak a források
hatékony felhasználásának értékelésében (például:
GDP alakulása, foglalkoztatás alakulása, kkv-k helyze-
te, versenyképesség alakulása stb.).

Az együttmûködés további elemét jelenti a kidolgo-
zott program egyeztetése az ellenõrzöttekkel és az ellen-

õrzött szervezetek vezetõivel. A jó elõkészítésnek és a
fókuszcsoport-ülés eredményességének köszönhetõen
már nem érkezett további vélemény az ellenõrzési prog-
ram tervezetére, így az elnöki aláírást követõen elindul-
hatott az abban rögzített feladatsor végrehajtása.

Helyszíni ellenõrzés és jelentésírás

A helyszíni ellenõrzést az ellenõrzési programban
meghatározott munka- és ütemterv szerint végeztük el.
A számvevõszéki jelentésünkben törekedtünk a helyzet
bemutatásán és elemzésén túl az ok-okozati összefüg-
géseket is feltárni. Az uniós tagságunktól kezdve részle-
tesen bemutattuk a gazdaságfejlesztési törekvéseinket
és azok eredményeit.

Célunk ugyanakkor alapvetõen nem csak annak re-
gisztrálására irányult, hogy jelentésünkkel mi is meg-
erõsítsük azt a tényt, hogy a fejlesztési források bõvülé-
se ellenére Magyarország gazdasági fejlõdésének len-
dülete az utóbbi években jócskán alábbhagyott, s a tér-
ség korábbi „minta országa” az unióban egyre több mu-
tató tekintetében a sereghajtók közé került, hanem az
ok-okozati összefüggések feltárásával és az ezen alapu-
ló javaslatainkkal szeretnénk hozzájárulni a jelenlegi
helyzetbõl való kimozduláshoz.

Az ok-okozati elemzésben a munkadokumentumok
és ellenõrzési bizonyítékok a hosszú távú átfogó straté-
giai tervezés szabályozási és módszertani hiányosságai
mellett rávilágítottak a fejlesztési források összehango-
lási és harmonizációs problémáira is. A társadalmi-gaz-
dasági viszonyokhoz illeszkedõ, az állami szerepválla-
lást megalapozó, az állami eszközök és fejlesztési erõ-
források felhasználását rendszerezõ és szabályozó tör-
vényi szintû szabályozás hiányára volt visszavezethetõ
a fejlesztési célokat szolgáló erõforrások összhangjá-
nak, teljes körû számbavételének, a felhasználás kiérté-
kelésének megoldatlansága. Nem valósult tehát meg a
gazdaságfejlesztés területére irányuló állami eszközök
és erõforrások alkalmazásának szabályozott harmonizá-
ciója, ami össztársadalmi szempontból hátrányos, mert
nem volt mód a haszon maximalizálására.

A magyar gazdaság és különösen a közszektor az
uniós tagsággal hétéves periódusokra tervezett környe-
zetbe került. Ennek pozitív hatásait a követelményekhez
történõ igazodással lehetett volna kiaknázni. A mai na-
pig nem épült be teljes körûen a hazai tervezési mód-
szertanba az uniós tervezés követelményrendszere és
gyakorlata, annak ellenére, hogy az Országos Fejlesz-
téspolitikai Koncepció 2007-ig elvégzendõ feladatként
tartalmazta.

A tervezési harmonizáció hiányosságai miatt nem alkal-
mazták a gazdaságfejlesztés forrásfelhasználás-hatékony-
ságának tervezési eszközeit. A pénzügyi tervezéssel nincs
egyensúlyban a teljesítménytervezés. Nem indult el a
program alapú költségvetési tervezés gyakorlata.

A gazdaságfejlesztés feltételrendszerének további
hiányosságát mutatta, hogy a számos intézményi átala-
kulás következtében az intézményi feltételrendszerben
jogi, szabályozási és értelmezési bizonytalanság mutat-
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kozott az átfogó gazdaságfejlesztési stratégiák elõkészí-
tésének, kialakításának és felügyeletének intézményi
felelõsségében.

Az önkéntes véleményfelmérésre adott válaszok is a
jelenlegi helyzetbõl való elmozdulás szükségességét tá-
masztották alá. A megkérdezés alapvetõen a kkv szektor
képviselõire irányult, a válaszadók 93 százaléka a
250 fõ foglalkoztatottat el nem érõ vállalkozásokból állt
össze. A válaszadók 65 százaléka szerint az elérhetõ
támogatási források átlagosan (közepes) mértékben es-
nek egybe a hazai valós gazdaságfejlesztési szükségle-
tekkel, 8 százalékuk szerint teljes az egybeesés és
15 százalékuk pedig ennek teljes hiányát vélelmezi.
Ennél is rosszabb képet mutat az adó- és járulékrendszer
és kedvezményeinek, valamint a meghirdetett gazda-
ságfejlesztési célok egybeesésérõl alkotott válaszadói
vélemény. A válaszadók 33 százalékának véleménye
szerint adó- és járulékfizetési rendszer és kedvezménye-
inek semmilyen összhangját nem tapasztalják a meghir-
detett gazdaságfejlesztési célokkal. 30 százalékuk sze-
rint gyenge (közepesnél rosszabb), 33 százalékuk sze-
rint pedig közepes az összhang, tehát az összes válasz-
adó 96 százaléka közepesnek, vagy annál gyengébbnek
jelölte meg az összhangot az adórendszer és a gazdaság-
fejlesztés célrendszere között. A vélemények megoszlá-
sát a 2. ábra szemlélteti.

2. ábra

Az elõkészítésnek, a nyitott kérdések elõzetes tisztá-
zásának köszönhetõen, a helyszíni ellenõrzés, a számve-
või, majd az azt követõ számvevõszéki jelentésírás so-
rán nem jelentkezett ellenõrzés-módszertani probléma.
Megállapításainkat a számvevõszéki jelentéstervezet
egyeztetési folyamatában az ellenõrzöttek elfogadták.
Az elkészített jelentésben az ellenõrzés megállapításai

alapján a gazdaságfejlesztés feltételrendszerének kiala-
kítására és mûködtetésére dolgoztunk ki javaslatokat.

Javasoltuk a Kormánynak, hogy készítse elõ az – Or-
szágos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló 96/2005.
(XII. 25.) OGY határozattal összhangban – az állami fej-
lesztési feladatok tervezésének erõsítését célzó átfogó tör-
vényi szabályozást, amely magába foglalja a hazai és uniós
források egységes tervezési módszertanát. Készíttesse el és
terjessze az Országgyûlés elé a már elfogadott programok-
ra (részstratégiákra) épülõ közép- és hosszú távú átfogó
társadalmi-gazdasági fejlesztés stratégiáját, különös tekin-
tettel a különbözõ forrású (hazai és uniós) támogatások és
– az adóstratégiával alátámasztott – kedvezmények össze-
hangolására. Alakítassa ki, az uniós források kezelésében
szerzett tapasztalatokat hasznosítva, a hazai és az uniós tá-
mogatások egységes elvû monitoring, ellenõrzési és érté-
kelési rendszerét.

Javasoltuk a pénzügyminiszternek, hogy kezdemé-
nyezze a jogi szabályozás továbbfejlesztésével – a meg-
bízható pénzügyi menedzsment uniós elvének megfele-
lõen – a költségvetés kiadási tételeinek pénzügyi terve-
zése mellett az azokhoz kapcsolódó teljesítménycélok
és -mutatók tervezését és alkalmazását. Fejlessze tovább
az államháztartás információs rendszerét a fejlesztési
jellegû kiadások nyilvántartása és nyomon követése ér-
dekében.

Az elõzõek alapján is látható, hogy a gazdaságfej-
lesztés vizsgálatnak a tapasztalatai is megerõsítették azt
az általános módszertani felfogást, hogy a teljesít-
mény-ellenõrzés sikere az alapos felkészülés és a tény-
leges helyszíni ellenõrzés elõkészítésében rejlik, amely-
hez a teljesítmény-ellenõrzés módszertana megfelelõ tá-
mogatást biztosít.

Zöldréti Attila
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Finisben az EKP

Az APEH informatikai rendszerei kiemelkednek a közintézmények informatikai

rendszerei közül, de nemzetközi viszonylatban is kiállják az összehasonlítást. Ez több

évtizedes következetes fejlesztés eredménye. Az informatikai rendszerek alapját képe-

zõ adóalany-nyilvántartás, folyószámlarendszer és a bevallásfeldolgozás köré fokoza-

tosan és folyamatosan épültek ki a kapcsolódó rendszerek.

Amennyire a folyamatos fejlõdés igaz a nagy alap-
nyilvántartó rendszerekre, annyira másképpen alakult
az ellenõrzés informatikai támogatása. Decentralizált-
centralizált, intenzív majd csöndesebb fejlesztési szaka-
szok váltották egymást, amíg a jelenlegi állapot létre-
jött. Az ellenõrzési rendszerek fejlesztése említésre mél-
tó módon a következõkkel volt mérhetõ:

– A revíziót követõ rendszer alapjai (PR,TR, KR) az
1980-as évek elején már léteztek;

– 1992-ben jött létre az egységes, ellenõrzést nyil-
vántartó REV rendszer;

– Kiutalás elõtti kiválasztási rendszer (1995) beve-
zetése;

– Az ellenõrzéseket támogató ESKORT rendszer
(1997) és SESAM rendszer (2000);

– Véletlenszerû kiválasztás (2001);
– Egyszerûsített ellenõrzéseket támogató rendszer

(2001);
– Az ellenõrzési folyamat információs rendszerének

újjászervezésére irányuló ERINFO projekt 2002-ben
csak a szakmai és informatikai koncepció elkészítéséig
jutott;

– Eredményesebb volt az ELLKIT projekt, amely a
KAT és az R+ rendszert alkotta meg 2002–2003-ban;

– Az ellenõrzés fejlesztésének igénye 2005-ben is-
mét felerõsödött, így október 11-én megalakult az
Ellenõrzés Korszerûsítése Projekt (EKP).

A korszerûsítés az EKP kulcsfogalma, a kor követel-
ményeinek való megfelelési igényt fejezi ki. Egyebek
között azt, hogy nem egyszerûen csak informatikai
rendszerek létrehozásáról van szó, hanem az ellenõrzés
stratégiai-taktikai kérdésének az átgondolásáról is:

– Az adóelkerülés feltárása ne csak a vizsgálat meg-
indításakor, hanem már jóval korábban a kiválasztáskor,
de ha lehet még elõbb, az ellenõrzések megtervezésekor
kezdõdjön meg;

– Az ellenõrzés módszereiben a helyszíni manuális-
dokumentális vizsgálatról a súlyt át kell helyezni az
adózó felkeresését megelõzõ és/vagy párhuzamosan
végzett felkészülõ (asztali), valamint kapcsolódó szol-
gáltató ellenõrzésekre. Ilyenkor a vizsgálatvezetõ
inkább összefogja, menedzseli az ellenõrzésben részt
vevõ szakértõk munkáját;

– Ne az egyes adózók ellenõrzése legyen a kiválasz-
tás-vizsgálatszervezés fókuszában, hanem a kockázati

területek komplex kezelése. Ez a hagyományos ellenõr-
zési funkciók mellett olyan speciális módszerek kidol-
gozását is igényli, mint például az adatbányászat;

– A visszacsatolás, a tervezett feladatok célszerûsé-
gének állandó mérlegelése, az elvégzett munka és ered-
ményének összevetése nem hiányozhat egyetlen részfo-
lyamatból sem. De az egész adóztatás fõ céljainak telje-
sítését is figyelni (monitorozni) kell. Ehhez teljesíthetõ
és mérhetõ célokat, indikátorokat kell megfogalmazni;

– Mindezek ma már elképzelhetetlenek informatikai
kiszolgáló apparátus nélkül, aminek az üzemeltetési fel-
tételeit is meg kell teremteni. Új munkaköröket, eddig
nem létezõ feladatú szervezeti egységeket szükséges
létrehozni.

Az EKP koncepciója, szemlélete

A Projekt Alapító Okirata szerint a fejlesztés célja
egy olyan integrált számítógépes rendszer kifejlesztése,
amely egyaránt hatékonyan segíti az ellenõrzés tervezé-
sét, kiválasztást, a vizsgálatszervezést, a feltárást, az
ellenõrzési eljárás fázisainak követését, a realizálás
támogatását, az iratanyagok készítését, az ellenõrzési
eredmények mérését, a vezetõi munka támogatását, a
kapacitás hatékony felhasználását és a teljesítmény
folyamatos, mérhetõ kimutatását.

Vagyis a teljes ellenõrzési folyamat korszerûsítése és
az ezt támogató informatika biztosítása volt a fõ cél. Ez
több vonatkozásban eltért a korábbi ellenõrzés fejlesz-
tési elképzelésektõl.

Integráltság: A bevezetõben felsorolt fejlesztések
önmagukban jelentõsek voltak, de egymástól elkülönül-
tek. Nem volt, vagy nehéz volt köztük az átjárhatóság.
Például több kiválasztó rendszer is mûködött egymás
mellett (KAT, Borsodi, kiutalás elõtti és az igazgatósá-
gok saját fejlesztésû listázásai). Vagy az ESKORT rend-
szer támogatja ugyan a helyszíni feltárást, de a megálla-
pításokat nem adja át a REV rendszernek és az iktatás-
nak. Ezt az elkülönültséget az EKP meg kívánja haladni.

Teljes ellenõrzési folyamat: Korábban a szakmai
közfelfogás szerint az ellenõrzés némi felkészülés után
a megbízólevél átadásával indul és a megállapítás az
adózónál a helyszínen tapasztaltakon alapul. A korszerû

31

Ellenõrzési Figyelõ 2008/2. szám Mûhely
A

D
Ó

-
É

S
P

É
N

Z
Ü

G
Y

I
E

L
L

E
N

Õ
R

Z
É

S
I

H
IV

A
T

A
L

Az adóhivatali ellenõrzési munka korszerûsítésének fázisai



ellenõrzés az ezt megelõzõ és követõ fázisok szerepét
megnövelve törekszik a teljesebb feltárásra.

Az EKP szemléletét a következõ ábra mutatja be:

A teljes ellenõrzési folyamat nagyon nagy, nagyon
bonyolult és állandó változásban van. Egyszerre nehéz
megszervezni! Ez hatalmas fejlesztõi kapacitásokat igé-
nyelne! Az elvégzendõ munka mennyisége, a korlá-
tozott kapacitások akadályozzák a fejlesztési munkák
egyidejû megindítását, folytatását. Ezért a reális cél csak
az idõben elhúzódó, egymás utáni fejlesztések sorozata
lehet. A teljes ellenõrzési folyamat integritását azonban
biztosítani kell. Ezt az ellentmondást modulokra bontás-
sal lehet feloldani. A szûk keresztmetszet feloldható a
rendszer moduláris felépítése miatt lehetséges szaka-
szolással. Ilyenkor még nagyobb figyelmet kell fordí-
tani a rendszer konzisztenciájára.

Az EKP termékei

Az EKP 30 terméke a folyamatban elfoglalt helyük
szerint öt szakaszba sorolható (ellenõrzés tervezése,
kiválasztás, feltárás, illetve a realizálás szakasza, amely
az értékelés, elemzés visszacsatolás szakaszával zárul).

Az EKP terméknek nevezve a modulokat, kifejezésre
juttatja, hogy hatékony ellenõrzést támogató eszközöket
állít elõ. A modulszerû logikai felépítés alapján a teljes
ellenõrzési folyamat funkcióit az EKP a következõk
szerint csoportosította:

Adóelkerülés mértékének számítása
A tényleges (bevallott) és az elvárható (közgazda-

sági, normatív számítás szerint) adózás különbsége. Lé-
nyege az adótérkép az elvárható adózásról, ami az adózó
koordinátáihoz (tulajdonságaihoz) köti az elvárható
adót, vagy éppen becsüli az adóelkerülését (kockázatát).

Munkaterv
A feladatok témánkénti listája, a szükséges feltéte-

lekkel, kapcsolódásokkal. Az ellenõrzési irányelvben,
az ellenõrzés középtávú stratégiájában megfogalmazott
célok és az elvárások teljesítéséhez igazodó igazgató-
sági munkatervekhez információszolgáltató rendszer.

Feladat- és kapacitásmérleg
Feladat- és kapacitástervek elkészítéséhez informá-

ciószolgáltató rendszer kialakítása. Tegye lehetõvé

a revizori kapacitásokkal való optimális gazdálkodást,
szolgáljon alapul a revizori munka osztály és személy
szintû értékeléséhez.

Ösztönzési rendszer megtervezése
Nem elegendõ a feladatokat megfogalmazni, gondos-

kodni kell a megfelelõ ösztönzésrõl is. Ehhez szükséges
motiváló eszközöknek a leírása, azoknak a feladatvég-
zést szolgáló hatásmechanizmusainak kifejtése.

Fogalomtár és kódrendszer kialakítása
A fogalmak tisztázása, pontos meghatározása minden

rendszer nélkülözhetetlen feltétele. Az adatok, informá-
ciók kezeléséhez, „kinyerésének” szükséges kódok,
gyûjtõfogalmak, definíciók rendszere.

Mérõszámrendszer tervezése
Az ellenõrzés tervezéséhez, eredményesség és haté-

konyság méréséhez a mutatószámok egységes rend-
szere. Segíti az egységes fogalomtár rendszerintegrációt
fenntartó hatását.

Adatvagyon, adattárház
Tárolt adatokat elõfeldolgozó, elõkészítõ informati-

kai rendszer, amely az ellenõrzés összes funkciójához
szükséges az adathalmazt célzottan, könnyen elérhe-
tõen, összegyûjtve, csoportosítva kezeli.

Adózó tulajdonságtörténeti adatbázis létrehozása
Az adózó viselkedésérõl szóló teljes körû kép kiala-

kításához adatbázis megszervezése. A szükséges, más-
hol meglevõ adatok elõgyûjtése, a hiányzók beszerzésé-
nek igénylése.

Külsõ adatok, adatállományok rendelkezésre állása
Az APEH alaprendszereiben tárolt adatok (törzs, be-

vallás, folyószámla... stb.) tisztítottan, feldolgozottan
állnak az ellenõrzés rendelkezésére. Hasonló használha-
tósági szintet kell elérni a nem az APEH-nál keletkezett
adatoknál is, mint például VP adatcsere, OEP potyautas
adatszolgáltatása stb...

Az ellenõrzés számára hasznos ismeretek egy része
még oly módon sincs megszervezve, mint a külsõ adat-
állományok. Ilyenkor még az ismeretek (szövegek) ér-
telmezésérõl, adatosításáról is gondoskodni kell. Külö-
nösen az interneten beszerezhetõ információk lehetnek
hasznosak.

Tudásbázis kidolgozása
A tudásbázis az adatokon és információkon túl azok

használatának szabályait is tartalmazza. Kiválasztás-
hoz, felkészüléshez az ellenõrzési eljárások segítéséhez
képletek, normagyûjtemények tárának, szakértõi rend-
szerének kialakítása.

Kockázatkezelés
Célzott kiválasztási területek meghatározása, amely

az adott kockázati feltételekbe tartozó lekérdezés mel-
lett lehetõvé teszi a kockázati tényezõk együttes meg-
jelenítését, súlyozását, értékelését (például pontozásos
rendszer) is.
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4. REALIZÁLÁS
Jogorvoslat

3. FELTÁRÁS
El készítés
Ellen rzés

EKP szemlélete



Egységes kiválasztási rendszer létrehozása
A feltárt kockázati területekre kiválasztási feltételek,

paraméterek, képletek meghatározása. Kiválasztási sab-
lonok létrehozása, tárolása, kiajánlása.

Kiválasztás eredményességének követése
A javaslatok hasznosulását, eredményességét figyelõ

rendszer. A megállapítások adatainak e szempontok
szerinti elemzésével is meg lehessen állapítani a kivá-
lasztás jóságát.

Vezetõi vizsgálatszervezéshez szükséges felületek
létrehozása

Kiválasztási listák és egyéb ellenõrzési feladatok
fogadása, szûrése, csoportosítása. Majd a listák továbbí-
tása a kiválasztástól a vizsgálatvégzõkig.

Felkészülés, adózók egyedi adatainak gyûjtése
Az ellenõrzésre javasolt adózók ellenõrzés szem-

pontjából fontos adatainak lekérdezése, (adózói karton)
kiértékelõ kérdéssor felállítása. Az ellenõrzési cselek-
mények, módszerek számbavétele.

Vizsgálati ütemterv elkészítése
A revizori kapacitást, idõbeli tervezést, egyéb feltéte-

leket és a feladatokat összehangoló vizsgálati ütemterv
készítését segítõ rendszer kialakítása.

Adózó nélküli workflow jellegû ellenõrzési rendszer
létrehozása

Helyszíni ellenõrzés nélkül vagy azt megelõzõ gépi
elemzõ típusú (asztali) ellenõrzéshez szükséges infor-
matikai eszközök leírása, továbbá a folyamatban lévõ
ellenõrzéseket megtámogató „szolgáltató” ellenõrzések
szervezése.

Feltárást követõ rendszer
A vizsgálati folyamatot támogató rendszer amely

egyrészt az ellenõrzési feladatsor végigvitelét, a feltá-
rást segíti, másrészt az adminisztrálását segítõ alkalma-
zásokból állna.

Ellenõrzés folyamatát, környezetét követõ rendszer
Jogi, hatósági típusú kiszolgáló termék. Például kap-

csolódó vizsgálatkérés, társhatósági megkeresés, meg-
hatalmazás, bizonyítási feltételek, ... stb. kezelése.

Realizáló határozathozatal
Határidõ vezérelt realizálás folyamatirányításban a

rendszer feladata a hatósági eljárás egységes kezelése és
irányítása az egyes munkafázisokban.

Dokumentálást segítõ elektronikus iratminta tár
Az ellenõrzési terület egységes dokumentumkezelé-

sének megteremtése. Iratgeneráló program segítségével
a dokumentumok elõállítása.

Egyéb realizálás érdekében kiértékelõ rendszer kiala-
kítása

Más realizálási lehetõségeket (feljelentés, jelzés...
stb.) számba vevõ, figyelõ (monitorozó) rendszer kiala-
kítása. Ellenõrzés kiértékelése, adatszolgáltatások biz-
tosítása a realizálás feltételeinek megteremtéséhez.

Az egyéb hatósági eljárások kezelése
A REV rendszer csak a másodfokú határozatig kezel-

te a realizálást. Szükséges további hatósági eljárások,

jogorvoslatok (felülvizsgálat, bírósági eljárás... stb.)
kezelése (rendszerbe betöltés, ügyek aktiválása stb.),
döntések szintjének, eredményének, szükséges intéz-
kedéseknek a kimutatása.

Monitoring rendszer
Az ellenõrzés legfontosabb feladatának, az adóelke-

rülés csökkentésének érdekében tett erõfeszítések ered-
ményességének figyelése. Mérési pontok, beavatkozási
küszöbök, intézkedési javaslatok, címzettek meghatáro-
zása.

Az ellenõrzési feladatok teljesítésének értékelése
Az ellenõrzési feladatok teljesítését az elrendelõ

szempontjából sokoldalúan értékelõ rendszer. Ez egy-
egy feladatra koncentrálva kiterjed az ellenõrzés tág
értelemben vett teljes folyamatára.

Egyéb adat, információs igények kiszolgálása
Olyan értékelõ rendszer amely minden feladatra

kiterjedõen, azok egy-egy szegmensét elemzik, mint
például munkaidõ-felhasználás, ellenõrzöttségi szint,
... stb.

Figyelés a vezetés operatív informálási igényei szerint
A tervezési szakaszban leosztott feladatok (munka-

terv) teljesítését, alakulását mutatja, a menet közben
operatív beavatkozást igénylõ eseteket jelzi, döntéseket
megalapozó javaslatokat ad.

Rugalmas lekérdezõ rendszer kialakítása
Alakítsa ki egy olyan rugalmasan parametrizálható

lekérdezõ és listázó rendszer kereteit, amely az adóható-
ság rendelkezésére álló valamennyi adat elérését
könnyen kezelhetõen lehetõvé teszi. Ilyen lehet az
ATAR-ban a DISCOVERER-el történõ lekérdezés,
amihez adatpiacokat kell szervezni.

Kiutalás elõtti ellenõrzés megszervezése
A bevallásfeldolgozó rendszer átalakítása. E terület

újjászervezését az EKP szemléletû kiválasztás és ügyin-
tézés érvényesítése is indokolja.

Az EKP tevékenysége

Az EKP az ellenõrzés korszerûsítésében egyrészt
projektszerû munkaszervezetben állít elõ alkalmazáso-
kat (termékeket), másrészt koordinációs, szakértõi köz-
remûködõ, támogató tevékenységet lát el a más formá-
ban megvalósuló fejlesztéseknél (megrendelések, twin-
ning light projekt, kapcsolódó projektekkel összehango-
lás: UBEV, ACM, DOKUBE, ELJÁR).

Elsõ évek, 2005–2006.

A 2005. októberi, projektalapításra vonatkozó veze-
tõi döntést követõen még abban az évben lezárult az elõ-
készítõ szakasz. 2006-ban kezdõdött a szervezési és
javaslatkészítési szakasz, a második félévben azonban
több objektív probléma lassította az elõrehaladást
(informatikai támogatási kapacitás lecsökkent: az
Oracle rendszer átállása, megoldandó elektronikus adó-
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bevallások elõkészítése, a járulékfizetéssel kapcsolatos
bevallás adatszolgáltatás elõkészítése, az informatika
irányításának, mûködésének regionális átszervezése, az
illetékhivatalok átvételével az új információk beilleszté-
se. Egyéb: jogszabályi változások, régiós átszervezés.)

Mindezek figyelembevételével a Projekt Tanács 2007.
február 9-i ülésén a projekt átütemezésérõl döntött.

A gondok ellenére 2006-ban a 29 termékbõl 16 fel-
használói követelményjegyzék elkészült. Megindult
a régi REV rendszer ujjászervezése ORACLE-s platfor-
mon, ami leállt, mivel a DSM-VMS rendszer továbbra is
használatban maradt. Szintén ebben az évben kezdõdött
meg a revizori munkaidõ nyilvántartó rendszer (RMI)
fejlesztése.

2007 teljesítményei

A 2006-ban és részben a 2007-ben a tapasztalható
gondok ellenére a projekt több termékénél nagy elõre-
haladás érzékelhetõ. Az elõrehaladás megmutatkozik
mind az elkészült termékekben, mind az olyan specifi-
kációkban, amelyek a 2008-as munkát alapozzák meg.

2007-ben folytatódott az RMI fejlesztése.
Megvalósult a minimumadó-nyilatkozatot tartal-

mazó bevallások kockázatalapú kiválasztó és ügyviteli
rendszer szervezési munkája, mely 2008. év elején be-
vezetésre került. Ez önmagánál többet jelent, mert a ki-
választó rendszert már úgy alkottuk meg, hogy illeszke-
dik az EKP koncepciójába. Így nem egy célzott kivá-
lasztó rendszer született meg, hanem a rugalmasan
bõvíthetõ kiválasztási rendszer alapja.

Ezt az évet olyan munkák is jellemezték, amelyek az
adattárház bõvülését és hatékonyabb felhasználását
célozták meg. Mivel az adóhivatal számára az adatok
könnyû elérése, azok többcélú felhasználása kiemelt
fontosságú, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a lehetõ leg-
több adatkör adattárházba való betöltésére.

Az APEH vezetése 2007 õszén egy 11 adatkörbõl
álló lista ellenõrzési célú ATAR-osítását fogadta el (rev,
VP, járulék, illeték, szja, AFA, KAT, vagyonosodási,
R+, építtetõ adatszolgáltatás).

A „Kockázatkezelésen alapuló ellenõrzésre történõ
kiválasztás hatékonyságának növelése” elnevezésû, EU
támogatással megvalósuló Könnyített Ikerintézményi
Program (Twinning Light projekt) 2007 elején indult.
A Francia Adóhivatal szakértõivel közös munka során
kidolgoztuk az APEH-ban alkalmazható elemzési, mo-
dellezési módszertant, és a kockázatelemzést támogató
szoftvereszköz követelményeit. A fejlesztés 2008-ban
folytatódik.

Az elért eredmények jól mutatják, hogy 2007-ben
a projekten belül intenzív munkavégzés folyt. A projekt
megalakulása óta 2007 volt az elsõ olyan idõszak, amely
már a felhasználók számára is érzékelhetõvé tette az
addig egy kicsit háttérben zajló szervezési és elõkészíté-
si munkákat.

2008 történései

Elkészült és mûködik a revizori munkaidõ elszámoló
rendszer (RMI), melyet jelenleg az ellenõrzési szakterü-

leten több mint 4500 dolgozó használ naponta. (A rend-
szer az ellenõrzési feladatokat ellátó alkalmazottak
munkaidejének kimutatásán túl feladatonként rögzíti
a tényleges munkavégzés idejét.)

Az ellenõrzési adatoknak az adattárházba való betöl-
téséhez elkészült egy részletes specifikáció. 2008-ban
ezek az adatok adattárházban már megtalálhatók. Az
ellenõrzési adatoknak egy központi adattárházban való
elérése az adóhivatal egészének nagy elõrelépést jelent,
mivel a kockázatelemzésen és kiválasztáson túl segítsé-
get nyújt az ellenõrzésre történõ felkészülésben, az utó-
lagos értékelésben és a legkülönbözõbb elemzéseknél.

A VP–APEH adatkapcsolatok oracle-s alapokra
helyezésének informatikai elõkészítõ munkái után a fel-
használói adatszervezések és alkalmazások fejlesztése
jelenleg is folyik EKP-s közremûködéssel. Ez érinti a
KAT rendszer, a kiutalás elõtti kiválasztó rendszer, az
SJA export lekérdezõ használatát, remélhetõleg jobb
minõségû adatokat biztosítva.

Év elején vált intenzívebbé a fogalom-kód felülvizs-
gáló munka, ami már 2007 második félévben elkezdõ-
dött. Bebizonyosodott, hogy az ellenõrzés a régi foga-
lom-kód kezelési alapokon nem korszerûsíthetõ, nem
szervezhetõ ujjá.

Mivel az EKP hatálya 2008 végéig tart, ezért az év
felétõl készülünk a projekt lezárására, és a következõ
ütemben a folytatásra. Az EKP2 alapító okiratának ter-
vezete elkészült, a Projekt Tanács jóváhagyására vár.

EKP2 tervezett feladatai 2009 végéig

A projekt tennivalói három fõ területre oszthatók

1. Az ELLTAM-ELAF (Ellenõrzés-támogatás,
Ellenõrzés Alap Folyamat) keretében létrejön egy olyan
komplex és integrált informatikai alkalmazás, amely az
ellenõrzés folyamatát az ellenõrzési vezetõ vizsgálat-
szervezõ munkájától a bírósági szak befejezéséig kezeli.
Az alkalmazás új platformon kiváltja a jelenlegi REV
rendszert és integrálja a kapcsolódó rendszereket (R+,
VAK, ESKORT, HIFI, KKR, RMI stb.), EKP szemlé-
letben továbbfejlesztve.

Vizsgálatszervezés
– Kiválasztás–kijelölés–elvetés–elrendelés jelölése;
– Egyéb, bármilyen formában (például papír) érkezõ

vizsgálati igények adatok rögzítése;
– A kiválasztási lista többszintû átadása (kiválasz-

tás-ellenõrzés, irányítási hierarchia), csoportosítás, szét-
osztás;

– A döntések bármely szinten történõ bejegyezhetõ-
ségét az erre feljogosító szerepkör, jogosultság szerint;

– A vizsgálat típusa, terjedelme, kockázati területek
azonosítói a revizorok kijelölésére.

Vizsgálatra felkészülés
– Vizsgálati program generálása, átvétele és szer-

kesztése;
– A megelõzõ kiválasztó és vizsgálatszervezõ fázi-

sok elektronikusan kezelt ismereteit (adatok, feltételek,
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paraméterek, állapotváltozások okai, megjegyzések)
a felkészülõ revizor rendelkezésére bocsátja;

– Lekérdezõ felületet a felkészüléshez (adatgyûjtés
az adózóról – törzsadatok, ellenõrzési adatok, bevallás-
adatok, adattárházi adatok, ACM; pl. KMR könyvvizs-
gálati módszer, KAT adózói karton, fedezeti tábla);

– Tudásbázis adatainak elérése.

Ütemezés
– Az ütemezés tartalma: adószám, név, vizsgálatot

végzõ revizorok, tervezett revizori idõ, vizsgálatkezdés,
illetve befejezés tervezett idõpontja;

– A vizsgált idõszak, adónem valamint a jelenlegi
kódokat tartalmilag kiváltó új információkat a vizsgálat-
szervezéstõl kapott állomány már adózóhoz rendelte;

– A revizorok foglalkoztatottságának kimutatása:
= a tervezett, elrendelt, folyamatban levõ vizsgá-

latok,
= kezdési-befejezési idõpontja,
= tervezett-jóváhagyott revizori nap alapján,
= az aktuálisan rendelkezésre álló szabad revizori

kapacitásról.

Feltárás
– Megbízólevél-, értesítõlevél-készítés;
– Behívások ütemezése és kezelése;
– A megállapítások, kihatások (bevallásadatok mó-

dosítása);
– Tapasztalatok, megjegyzések (talált kockázatok,

adózói kapcsolatok);
– Jegyzõkönyv készítése, jóváhagyása.

Az ellenõrzés folyamatának követése
– Kapcsolódó vizsgálat kérése és külsõ szervezetek

megkeresése (önkormányzat, rendõrség, egyéb megke-
resések);

– Felfüggesztések kezelése, határidõk figyelése;
– Szakértõ igénylése;
– Idézések, elõvezetések kezelése.

Realizálás
– Realizálás-elõkészítés: Az észrevétel-kezelés, ve-

zetõi döntéshozatal az észrevétel kezelésérõl, kiegészítõ
jegyzõkönyv készítése;

– Hatósági eljárás
– I. fok: az ügy átadása fázishatárokon, jogász kije-

lölése, I. fokú határozat készítése;
– Fellebbezés: fellebbezési adatok rögzítése, döntés

a fellebbezésrõl, módosítás saját hatáskörben, vagy a
felterjesztés támogatása;

– II. fok: a jogász kijelölése, II. fokú határozat készí-
tése, jóváhagyás;

– Jogerõsítés: ellenõrzési ügy lezárása, a folyó-
számla-könyvelés (köztartozás összegének visszatar-
tása – átvezetés a hátralékos adónemre, bírság, pótlék,
eljárási illeték könyvelése) és az adatátadás az adattár-
háznak (VIR).

Iratgenerálás
– Feltételek:

= a rendszerben tárolt iratsablonok (iratminták),
= a kész irat iktatása a rendszerben történik;

– Az elkészített iraton megjelenõ adatok:
= a rendszerben tárolt/rögzített adatok,
= az iratsablonban meghatározott szövegek,
= az irat készítésekor begépelt („szabadon gépel-

hetõ”) szöveg.

Egyéb realizálás
– Büntetõ feljelentés kezdeményezése
– Köztartozás miatti visszatartás
– Jelzések más hatóságnak
– Felfüggesztés, megszüntetés
– Törzstisztítás
– Bevallás teljességvizsgálat

Egyéb jogorvoslatok
– Felügyeleti intézkedések támogatása
– Ügyészi óvás adatainak kezelése
– Ismételt ellenõrzésre irányuló kérelem kezelése
– Alkotmányjogi panasz, semmisség kezelése

Bírósági eljárások
Bírósági keresetek kezelése: bírósági keresetek rög-

zítése, a keresettel kapcsolatos döntés rögzítése;
Bírósági ítéletek kezelése: bírósági ítéletek adatainak

rögzítése.
2. Az ELLATAR keretében elsõsorban a döntéstá-

mogató termékek megalapozásához adatpiacok és le-
kérdezési lehetõségek készülnek azokból az adatkörök-
bõl, amelyek a teljes ellenõrzési folyamat alapvetõ adat-
igényeit kiszolgálják a kockázatelemzéstõl a vizsgálati
programkészítésen keresztül az értékelõ visszacsatolás
támogatásáig. Az adatpiacok Discoverer eszközön
keresztül történõ elérésével azonnali döntéstámogató
funkciók (kiválasztás, kérdéssor, vizsgálatra történõ fel-
készülés) felhasználói elkészítését teszi lehetõvé. Elér-
hetõvé teszi a 2009-ben már Oracle platformon beér-
kezõ bevallásokat utólagos ellenõrzésre történõ kivá-
lasztásra.

– Archív revíziók feladatcentrikus adatpiaca
(REV_FEL_AP)

– Adózó centrikusan felépített revíziós adatpiac
(REV_ADC_AP)

– KKI rendszer adatainak integrációja (KKI_INT)
– KKI adatok és VP adatok adatpiaca (VPKKI_AP)
– Törzsadatokra épülõ tulajdonságtörténeti adatpiac

(TORZS_TUL_AP)
– KAT rendszer adatainak adattárházba szervezése
– Munkáltatói járulék adatpiac (MUNK_JAR_AP)
– ÁFA idõsoros adatpiac (AFA_AP)
– TA idõsoros adatpiac (TA_AP)
– Egyéni vállalkozói adatpiac (EGY_AP)
– Magánszemélyek komplex idõsoros adatpiacának

(MSZ_AP)
– Adózói teljes adatvagyon lekérdezése (AD_LEK)
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3. Az ELLTAM_ETEK (Ellenõrzés Tervezése
Elemzése Lekérdezése) Az ELLTAM_ELAF és az
ELLATAR nem fedi le a teljes ellenõrzési folyamatot,
ezért az EKP2 projekt a továbbfejlesztés megalapozása
érdekében a kapcsolódó, további ellenõrzési folyamati
funkciókra felhasználói szintû követelményeket, szer-
vezési (folyamat és rendszer) javaslatokat dolgoz ki.
Ezen belül a projekt célul tûzi ki, hogy az ARIS mód-
szertan és eszközrendszer alkalmazásával, valamint kül-
sõ szakértõk bevonásával elkészíti az ellenõrzési szak-
terület tevékenységeinek teljes körû, átfogó folyamati
modelljét.

– Adóelkerülés-számítás és monitoring
– Munkaterv, feladatterv, ösztönzés
– Fogalomtár, kód és mérõszámrendszer
– Ellenõrzés célú adatszervezés
– Kiválasztás, kockázatelemzés
– Elõkészítõ, vizsgálatszervezõ funkciók
– Felkészülés, vizsgálati program

– Értékelés, visszacsatolás, adatszolgáltatás
– Tudásbázis, adatgyûjtés
Az EKP2 a fenti területek szervezési koncepciójának

kidolgozásával, megalapozza a következõ fázisban
(2009 után) az EKP3 indulását. Ezzel a fejlesztéssel vá-
lik teljes körûvé az ellenõrzés korszerûsítése.

Az ellenõrzés korszerûsítése nemcsak igénye (vágya)
az adóztatásnak, hanem a hatékonyság növelésének,
vagy egyáltalán az adott szint megtartásának a feltétele.
Idõnként elmaradhat az adóztatás egyéb rendszereinek a
fejlõdésétõl, de az egyre nyilvánvalóbb feszültségek, el-
lentmondások az elvárás és az eredmények között, ráirá-
nyítják a figyelmet erre a területre. A jelenlegi kiegyen-
lítõ törekvések három-öt éven belül a korszerûsített, in-
formatikával támogatott adóhivatali ellenõrzést Európa
élvonalába emelhetik. És ez nem akármilyen cél. A stra-
tégiaalkotás fogalmai szerint tökéletes indikátor.

Szentes Boldizsár

� � � � �

Forrásrendszerek

Kontrollingot támogató ATAR

Kiválasztást támogató ATAR
Adózó centrikus adatpiaccal

Feladatkezelést támogató ATAR



A tagállamok felelõsek az uniós támogatások
ellenõrzési láncának hatékonyságáért

Az európai uniós támogatások ellenõrzésére a közösségi jogszabályok alapján vala-

mennyi tagállamnak komplett ellenõrzési láncot kellett kiépítenie. Ennek súlyát nö-

velte a 2007–2013 tervezési ciklusra vonatkozó, a támogatások ellenõrzését érintõ kon-

cepcióváltás, az Európai Bizottság álláspontjának módosítása. A változás lényege,

hogy a támogatások ellenõrzéséért minden esetben a tagállam viseli az elsõdleges fele-

lõsséget, ezért annak kell kialakítania a megfelelõen és hatékonyan mûködõ ellenõrzé-

si rendszert. A francia uniós elnökség védnöksége alatt 2008 szeptemberében „Az el-

lenõrzés szerepe az államszámviteli reform sikerességében” címen szervezett nemzet-

közi konferencián kerekasztal-beszélgetés foglalkozott az ellenõrzési lánc kérdéseivel.

A kerekasztal-beszélgetést a magyar delegátus vezette. Cikkünk az ott elhangzottakat

foglalja össze.

A konferencián egyetértés volt a résztvevõk között
abban, hogy minden ellenõrzési láncnak vannak általá-
nos jellemzõi, amelyek nélkül a rendszer nem képes ha-
tékony mûködésre. A kerekasztal-beszélgetés hallgató-
ságának egybehangzó véleménye volt, hogy az ellenõr-
zési láncnak szorosan kapcsolódnia kell a tevékenységi
lánchoz, azaz nem csupán a pénzügyi-számviteli folya-
matokra kell kiterjednie. Ez a megállapítás fokozottan
érvényes a közösségi támogatások ellenõrzésére.

Az ellenõrzési lánccal szembeni követelmény, hogy
annak minden fázisában többletértéket kell létrehoznia
(„value for money” elv érvényesülése). Ez részben a
hasznosságot jelenti, azaz a rendszer mûködésének elõ
kell segítenie a szabályozottság, a szabályszerûség és az
ellenõrzésekkel szemben elvárt 4 E (eredményesség,
gazdaságosság, hatékonyság és etika) fokozott érvényre
juttatását. Másrészt felmerül a költség-eredmény ará-
nyának, a ráfordítások és a realizált „haszon” viszonyá-
nak mérhetõsége. Sajnos erre a konferencia résztvevõi
sem tudtak egyértelmû megoldást találni. Ugyanakkor
egyhangú álláspontjuk szerint szükség lenne az optimá-
lis arányra, mert ezáltal meg lehetne akadályozni az erõ-
források szétforgácsolódását és el lehetne érni, hogy
csak a valóban fontos ellenõrzési feladatokra koncent-
ráljunk. A jó megoldás megtalálását nehezíti, hogy a
költségek egy része, de még inkább az ellenõrzések által
realizált eredmények is nehezen mérhetõek. Eredmény-
nek ugyanis nem csak a konkrét megállapítás, a feltárt
hiányosság vagy szabálytalanság által okozott kár te-
kinthetõ. Az ellenõrzési lánc mûködtetésének önmagá-
ban is van preventív hatása: kellõ hatékonyság esetén
kevesebb a próbálkozás a közösségi források nem ren-
deltetésszerû, jogtalan igénybevételére. Ennek eredmé-
nye viszont egyáltalán nem mérhetõ.

A költség-haszon arányra vonatkozó kérdéssel kap-
csolatban felmerült az ellenõrzési lánccal szemben tá-

masztott másik követelmény: a párhuzamos ellenõrzé-
sek elkerülésének szükségessége is. Minél több elembõl
áll ugyanis egy ellenõrzési lánc, annál megbízhatóbbak
lehetnek az ellenõrzések eredményei, de egyúttal annál
nagyobb annak veszélye, hogy a párhuzamos (ugyanar-
ra a szervezetre, intézményre, folyamatra, tevékenység-
re irányuló) vizsgálatokra kerül sor, szétaprózva a ren-
delkezésre álló, amúgy sem túl bõséges erõforrásokat. A
párhuzamosság egyeztetéssel kerülhetõ el, amit viszont
– a konferencia résztvevõinek szinte egyhangú állás-
pontja szerint – az ellenõrzési lánc egyes elemei közötti,
sokszor „alá-fölérendeltségi viszony” akadályoz, illetve
más esetben nincs közvetlen kapcsolat az egyes elemek
között. (Az elsõ esetre példa az irányító hatóság és a
közremûködõ szervezet kapcsolata, ahol az utóbbi az
elõbbi által delegált feladatokat hajtja végre annak fo-
lyamatos ellenõrzése mellett. A második eset például a
számvevõszék és a közremûködõ szervezet viszonyára
jellemzõ, még akkor is, ha a számvevõszék jogosult az
utóbbi ellenõrzésére.) Ennek, valamint az ellenõrzések
eltérõ terjedelmének következtében nehéz az egyes el-
lenõrzést végzõ szervezetek (az ellenõrzési lánc elemei-
nek) terveiben foglaltak összehangolása.

Az összehangolást segítheti viszont az ellenõrzési
lánccal szembeni harmadik követelmény: az ellenõrzési
feladatok és felelõsségek delegálása, egyértelmû felosz-
tása, azaz annak rögzítése, hogy a lánc egyes elemeit ké-
pezõ szervezetek mikor, milyen ellenõrzések lefolytatá-
sáért felelõsek. Ha ugyanis sikerül egyértelmûen meg-
határozni az ellenõrzési lánc egyes elemeit érintõ fel-
adatmegoszlást, az ellenõrzésekben betöltött szerepe-
ket, az elvárt teljesítményeket, akkor csökkenthetõ (bár
nem teljesen kiküszöbölhetõ) a párhuzamosság.

Az ellenõrzési lánc egy úgynevezett „ellenõrzési ház”
formájában ábrázolható. Az ellenõrzési ház egyes szintjein
nem feltétlenül csak egy szervezet tevékenysége jelenik
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meg. A kerekasztal-beszélgetés során ismertetett ellenõr-
zési ház a következõ öt szintbõl tevõdik össze. Az ellenõr-
zési ház minden egyes szintje az alatta elhelyezkedõ
szint(ek) eredményeinek felhasználására épít.

1. A földszinten a belsõ kontrollok helyezkednek el.
Ez elsõsorban a vezetõi felelõsség érvényre juttatását, a
folyamatba épített elõzetes és utólagos ellenõrzések mû-
ködtetését jelenti. A belsõ kontrolloknál az európai
uniós támogatások vonatkozásában meg kell különböz-
tetni a kedvezményezett szervezetén belüli, valamint a
folyamatba épített, de más, nem az adott szervezet által
végzett ellenõrzéseket.

Ha más által lefolytatott ellenõrzésrõl van szó, alap-
vetõen két szervezet tevékenysége jöhet számításba:

– A közismertebb és a mindennapi gyakorlatban el-
terjedtebb a közremûködõ szervezetek által elvégzett
úgynevezett elsõ szintû, százszázalékos tételes ellenõr-
zések lefolytatása. Ebben az esetben – a szervezeten be-
lüli kontrollokhoz hasonlóan – az ellenõrzések vala-
mennyi folyamat valamennyi tételére kiterjednek.

– Ritkán fordul elõ, bár nagyon fontos lenne a pályá-
zó szervezet által gyakorolt folyamatos ellenõrzés és
monitoring a támogatott projektben részt vevõ partner-
szervezetek tevékenységét illetõen. Ez lehetõvé teszi az
esetleges hibák, szabálytalanságok megelõzését, a telje-
sítés során jelentkezõ akadályok mielõbbi, hatékony és
idõben történõ megszüntetését.

A belsõ kontrollokat két szinten kell mûködtetni.
Egyrészt az adott tevékenységet folytató, munkafolya-
matot ellátó szervezeti egység vezetõjének kötelezettsé-
ge, másrészt a szervezet egészére vonatkozóan, az elsõ
számú vezetõ feladata. (Ezt Magyarországon jogszabá-
lyok írják elõ.)

Megjegyzés: A konferencia egyik résztvevõje felve-
tette, hogy a belsõ kontrollokat tartalmazó szintet õ nem
a „földszintre” helyezné, hanem az épület alapzatába,
mivel azok képezik az ellenõrzési lánc minden további
elemének alapját. De az öt különbözõ szint létét nem
vonta kétségbe.

2. Az „elsõ emeleten” a belsõ ellenõrzés található.
Vannak olyan vélemények, amelyek szerint a belsõ el-
lenõrzés csak igen korlátozott mértékben hasznosítható
az európai uniós támogatások vonatkozásában (a lebo-
nyolításban részt vevõ szervezetek belsõ ellenõrzése
csak az adott intézmény tevékenységét vizsgálhatja, ér-
tékelheti). Az ezzel szemben álló álláspont a belsõ ellen-
õrzés tanácsadói szerepét, a belsõ kontrollok mûködé-
sét, annak hatékonyságát vizsgáló, elemzõ feladatát
emeli ki, aminek következtében jelentõsen hozzájárul-
hat a megítélt támogatások szakszerûbb és hatékonyabb
felhasználásához.

3. A „második emeleten” a külsõ ellenõrzéseket talál-
juk. Ez tipikusan olyan szint, ahol egy sor szervezet tevé-
kenysége ütközhet egymással. Ezen a szinten fordul elõ a
leggyakrabban a párhuzamosság, ezért itt jut kiemelt sze-
rephez a koordinálás és harmonizálás. A külsõ ellenõrzé-
seket Magyarországon – a többi tagállamhoz hasonlóan –
különbözõ szervezetek végzik. Ezen a szinten jelennek
meg az Európai Unió ellenõrzést végzõ szervezetei (Euró-
pai Számvevõszék, Európai Bizottság fõigazgatóságai),

továbbá a hazai szervezetek (elsõsorban az Állami Szám-
vevõszék, az Ellenõrzési Hatóság feladatait ellátó Kor-
mányzati Ellenõrzési Hivatal, az Irányító Hatóságok, az
Igazoló Hatóság, a Magyar Államkincstár részben az általa
mûködtetett kincstárnoki rendszer, részben a kifizetések
elõtti folyamatba épített ellenõrzései révén). Mivel a kon-
ferencián a szabályosan lebonyolított támogatásokkal kap-
csolatos ellenõrzési láncról volt csak szó, sem az OLAF
(az Európai Unió Csalásellenes Hivatala), sem annak hazai
intézménye, a VPOP keretén belül mûködõ OLAF Koor-
dinációs Iroda ellenõrzési láncon belüli szerepérõl nem
esett szó. Ugyanakkor tisztában kell lenni azzal, hogy az
ellenõrzési lánc egyes elemeinek közösségi támogatások
ellenõrzésével kapcsolatos feladatai, azok terjedelmei igen
eltérõek. (Például az Állami Számvevõszék nem folytat
vizsgálatokat az egyes kedvezményezetteknél, az irányító
hatóságok ellenõrzési tevékenysége viszont fõleg éppen a
támogatást igénybe vevõ szervezetekre irányul, de nem
öleli fel – a közremûködõ szervezetek kivételével – a lebo-
nyolításban részt vevõ szervezetek vizsgálatát, ami viszont
– mások mellett – az Állami Számvevõszék feladatai közé
tartozik.)

4. A „harmadik emeleten” a regionális szintû ellenõr-
zések vannak. Ez a szint elsõsorban a nagyobb (esetleg
szövetségi formában mûködõ) tagállamok esetén jelentõs.
Magyarországon a hét regionális operatív program eseté-
ben kerül sor ilyen ellenõrzésekre, összesítésekre és érté-
kelésekre. Természetesen a regionális szintû ellenõrzések
alapját a helyi szinten elvégzett vizsgálatok képezik.

5. A tetõn az országos szintû ellenõrzések helyez-
kednek el. Ezek legismertebb formája az Ellenõrzési
Hatóság által lefolytatott legalább 5 százalékos, vala-
mint a záró nyilatkozat kiadása elõtti ellenõrzések rend-
szere. Országos szintû ellenõrzést is több szervezet vé-
gez. Az országos szintû ellenõrzések sajátos formáját je-
lentik a különféle auditálási eljárások, amelyeket hazai
és európai uniós szervezetek folytatnak le a támogatá-
sok lebonyolításában részt vevõ szervezeteknél. A kö-
zösségi ellenõrzõ szervezetek igen gyakran országos
szintû (az adott operatív program vagy az érintett intéz-
mény egészét érintõ) vizsgálatokat folytatnak le.

Az ellenõrzési ház ábrázolása
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Az ellenõrzési ház egyes szintjeinek jellemzõit, a megvalósításukkal kapcsolatos elvárásokat, feltételeket az alábbi
táblázat foglalja össze:

Belsõ kontrollok Belsõ ellenõrzés Külsõ ellenõrzés
Regionális/nemzeti

szintû ellenõrzések

Ellenõrzés típusa folyamatba épített ex-post ex-ante vagy folyamatba
épített vagy ex-post

ex-post (ritkán
folyamatba épített

Ki hajtja végre szervezeti egység vagy
szervezet vezetése

elkülönült szervezeti
egység

külsõ szervezet EU Számvevõszék,
EU Bizottság,
Állami Számvevõszék,
Ellenõrzési Hatóság,
Irányító Hatóság,
Igazoló Hatóság

Elõfeltételek 1. világos szabályozás
– külsõ (törvények,
kormány- és más
rendeletek)
– belsõ (részletes,
folyamatosan
aktualizált)

2. technikai feltételek
(pl. egy, a belsõ
kontrollok
automatizálására
szolgáló szoftver)

3. megfelelõen felkészült
és folyamatosan
továbbképzett
munkatársak

4. cégvezetési és
ellenõrzési kultúra
– szervezeti stratégia
– etikai kódex
– humánerõforrás-
gazdálkodási
gyakorlat

1. hatékonyan és
eredményesen
mûködõ belsõ
kontrollok

2. jól kidolgozott és
naprakész ellenõrzési
nyomvonal

3. pontosan
meghatározott, elõre
rögzített szervezeti
célok

4. függetlenség
– szervezeti
– tevékenységet érintõ

5. reális, a célok
hatékony, eredményes
megvalósításának
mérésére alkalmas
mutatók

6. vezetõ által
jóváhagyott
ellenõrzési terv

1. egy átlátható
ellenõrzési rendszer
(az elõzõ két szint)

2. rendszeresen értékelt
belsõ ellenõrzés

3. a vezetõk általuk
elismert felelõssége

1. jól mûködõ
ellenõrzési rendszer
helyi szinten

2. jól kidolgozott
kockázatelemzési
módszertan

3. a különféle külsõ
ellenõrzést végzõ
szervezetek
tevékenysége közötti
koordináció és
harmonizáció

Jellemzõ tevékenységek 1. A kockázatok
beazonosítása és
elemzése

2. mûveletek,
folyamatok
ellenõrzése
– operatív
eljárásrendek léte
– az érzékeny
információk kezelése,
beleértve a fizikai és
informatikai
hozzáféréseket

3. a korrigáló
intézkedések nyomon
követése

1. A kockázatkezelési
rendszer
mûködésének
értékelése

2. vezetés támogatása
egy hatékonyabb
mûködés
megszervezésében

3. kockázatelemzés
alapján kiválasztott
eljárások, folyamatok
vizsgálata, értékelése

1. A belsõ kontrollok és
a belsõ ellenõrzés
segítése, kiegészítése

2. A belsõ kontrollok és
a belsõ ellenõrzés
mûködésének
értékelése

1. A tagállam és a
közösség pénzügyi
érdekeinek védelme
– A lebonyolításban
részt vevõ szervezetek
tevékenységének
értékelése
– Az egyes operatív
programokban
foglaltak
végrehajtásának
elemzése

Kinek jelent Nem készül jelentés A szervezet vagy az
érintett szervezeti
egység vezetésének

1. Az érintett szervezet
vezetésének

2. Az ellenõrzést végzõ
külsõ szervezet
vezetésének

1. Tagállam parlamentje,
kormánya

2. EU illetékes szervei
3. Uniós támogatások

lebonyolításában
részt vevõ szervezetek

Módszertan Tételes ellenõrzés Kockázatelemzés
alapján kiválasztott
szervezeti egységek
és/vagy folyamatok,
tevékenységek
ellenõrzése

Kockázatelemzés
alapján kiválasztott
szervezeti egységek
és/vagy folyamatok,
tevékenységek
ellenõrzése

Kockázatelemzés
alapján kiválasztott
szervezet és/vagy
folyamatok,
tevékenységek,
mûveletek, támogatási
típusok ellenõrzése

Salamon Péter
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Élénk szak osz tá lyi élet, ma gas szin tû szak mai
kép vi se let nö vel te az egye sü let presztí zsét

Az El nök ség a me gyei szer ve ze tek, a bi zott sá gok és a szak osz tá lyok, va la mint a tit kár -

ság be szá mo lói alap ján át te kin tet te és ér té kel te az Egye sü let 2007. évi mû kö dé sét és

er rõl a la punk nak el jut ta tott be szá mo ló val tá jé koz tat ta a kül döt te ket.

Az El nök ség össze fog la ló an úgy ér té ke li, hogy
2007-ben is ered mé nyes és hasz nos mun ka folyt az
Egye sü let alap sza bá lyá ban meg fo gal ma zott cé lok meg -
va ló sí tá sa ér de ké ben. A ki bõ ví tett El nök ség, a ta gok és
szer ve ze tek ak tí vabb mun ká já nak kö szön he tõ en szé le -
sebb kö rû vé vált az el len õr zé si mun ká hoz nél kü löz he -
tet len szak mai tá jé koz ta tás, ok ta tás és ta pasz ta lat cse re,
bõ vült a pub li ká ci ós te vé keny ség. Si ke rült biz to sí ta ni az 
Egye sü let mû kö dé sé nek anya gi fel té te le it an nak el le né -
re, hogy a 2007-es év ben szá mos vál to zás kö vet ke zett
be. A to vább ra is négy bi zott ság gal és ki lenc szak osz -
tállyal mû kö dõ egye sü le ti élet ben je len tõs vál to zást
 hozott az APEH ré gi ós át szer ve zé se, amely érin tet te a
tag ság dön tõ ré szét. Az át szer ve zés kö vet kez té ben
 nagyon sok ta gunk je lez te ki lé pé si szán dé kát (volt olyan 
me gye, ahol 40 tag tör lé sé re ke rült sor a nyil ván tar tás -
ból), ugyan ak kor eb ben az év ben csak nem száz új tag
kér te fel vé te lét az Egye sü let be. Ma már el mond hat juk,
hogy ez a „ki lé pé si hul lám” ren de zõ dött, egy-két me gye 
ki vé te lé vel is mét egy re töb ben jel zik be lé pé si szán dé ku -
kat. Tag lét szá munk je len leg 1441 fõ.

Az em lí tett ré gi ós át szer ve zés érin tet te a me gyei
 elnököket is. Egy ré szük más te rü le ten dol go zik, má sik
ré szük nyug díj ba vo nult, il let ve az APEH szer ve ze te in
kí vül foly tat ja mun ká ját.

A 2007. feb ru ár 28-i tiszt újí tó kül dött gyû lés dön té se
alap ján vál to zás kö vet ke zett be a fõ tit kár és a tit kár ság -
ve ze tõ sze mé lyé ben. A fõ tit kár irá nyí tá sá val mû kö dõ
gaz da sá gi ügy in té zés a XII. Tart say Vil mos ut cá ból
 átkerült a V. Szé che nyi ut cá ba, (má jus 31-én). A gaz da -
sá gi ve ze tõ sze mé lyé ben vál to zás nem tör tént, ami az
ad mi niszt rá ció te kin te té ben biz to sí tot ta a folytonos -
ságot.

A me gyei szer ve ze tek mun ká ja

Az Egye sü let köz hasz nú te vé keny sé ge – az el múlt
évek hez ha son ló an – el sõ sor ban a szak mai is me ret ter -
jesz tés ben és az ok ta tás ban nyil vá nult meg. Az egye sü -
let me gyei szer ve ze tei az alap sza bály ban meg ha tá ro zott 
cé lok nak meg fe le lõ en vé gez ték mun ká ju kat, ame lyet
ne he zí tett a ta gok nagy ré szét érin tõ je len tõs átszer -
vezés.

En nek el le né re igen tar tal mas mun ká ról ad nak szá -
mot a me gyei szer ve ze tek be szá mo lói: a me gyei szer ve -

ze tek – há rom me gye ki vé te lé vel – össze sen 45 ren dez -
vényt tar tot tak, ame lyek kö zött két szak mai nap is sze re -
pelt. Ki emel ke dõ volt Ba ra nya me gye, ahol nyolc szak -
mai ren dez vényt tar tot tak. A me gyei szer ve ze tek tag jai
nagy ér dek lõ dés mel lett vet tek részt a szak mai fó ru mo -
kon, több eset ben a me gyei társ szer ve ze tek kel kö zö sen.

Fo lya ma tos az együtt mû kö dés és a kö zös ren dez vé -
nyek szer ve zé se a me gyei könyv vizs gá ló ka ma rák kal,
Ba ra nya, Bé kés, Nóg rád és a Za la me gyei szer ve ze tek -
nél, a szám vi te li szak ma „Szak em be rek Egye sü le té”-vel 
Bor sod-Aba új-Zemp lén és a He ves me gyei szerveze -
teknél.

Egy-egy elõ adás ere jé ig más szer ve ze tek is meg -
jelentek az Egye sü let éle té ben. Pél dá ul: Mun ka ügyi
Köz pont, a Per fekt Zrt., a ke res ke del mi és ipar ka ma ra,
a Föld mû ve lé si Mi nisz té ri um, a Me zõ gaz da sá gi és
 Vidékfejlesztési Hi va tal.

Több eset ben ke rült sor ré gi ós ren dez vény megtar -
tására, így Bács-Kis kun me gye kö zös ren dez vé nye ket
szer ve zett a Bé kés és Csong rád me gyei szer ve zet tel.
Nyír egy há zán tar tot ták meg Sza bolcs-Szat már-Be reg,
Haj dú-Bi har és Jász-Nagy kun-Szol nok me gye kö zös
ren dez vé nyét. A ren dez vé nyek elõ adói nagy részt az
Egye sü let tag jai vol tak, il let ve az adott té ma is mert
szak te kin té lyei.

Az elõ adá sok, szak mai fó ru mok té mái – az adó tör vé -
nyek és a szám vi te li tör vé nyek vál to zá sa mel lett – az
„e” vi lág gal kap cso la tos el len õr zé si kér dé sek, a va gyo -
no so dá si vizs gá la tok ta pasz ta la tai, az egész ség ügyi
rend szer át ala kí tá sa, fog lal koz ta tás po li ti kai kér dé sek és
az ön kor mány za ti el len õr zé sek vol tak. Több elõ adás ban 
hang súlyt kap tak az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zást
kö ve tõ en meg je lent új el len õr zé si vo nat ko zá sú kér dé -
sek is. Így pél dá ul a Pes ti Szer ve zet meg ren de zé sé ben
ke rült sor, kül föl di elõ adó rész vé te lé vel, az Áfa-csa lá -
sok el le ni küz de lem né met or szá gi ta pasz ta la ta i nak
 ismertetésére.

Adó el len õr zé si Szak osz tály

Az Adó el len õr zé si Szak osz tály 2007. évi te vé keny -
sé gét az elõ zõ évek hez ha son ló an a tag ság szak mai
mun ká ját se gí tõ prog ra mok jel le mez ték, ame lyek so rán
szo ro san együtt mû köd tek a me gyei szer ve ze tek tag sá -
gá val, akik nagy részt az Adó el len õr zé si Szak osz tály
tag sá gát is ma guk ban fog lal ják.
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– A be ve ze tõ ben em lí tett át szer ve zés nyo mot ha -
gyott az Adó el len õr zé si Szak osz tály szak mai te vé keny -
sé gén is, hi szen a meg nö ve ke dett mun ka te her kö vet kez -
té ben a pri o ri tá sok át ala kul tak. Az új fel ada tok meg va -
ló sí tá sa mel lett 2007-ben – a ko ráb bi éve ké hez ha son ló,
ma gas szín vo na lú – or szá gos, il let ve re gi o ná lis kon fe -
ren cia le bo nyo lí tá sá ra, a fent em lí tett okok miatt, nem
ke rült sor.

– To vább ra is ak tí van je len vol tak a szak osz tály tag -
jai a kül sõ szer ve ze tek (Adó ta nács adók Klub ja, Ma gyar
Könyv vizs gá lói Ka ma ra, Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar -
ka ma ra, Ma gyar Szám vi te li Szak em be rek Egye sü le te,
Ma gyar Köz gaz da sá gi Tár sa ság Me gyei Szer ve ze te)
szak mai fó ru ma in, ren dez vé nye in, ahol az ak tu á lis adó -
jog sza bály vál to zá sok kal kap cso la tos ma gas szín vo na lú 
elõ adá sok meg tar tá sá val, gya kor la ti kér dé sek meg vi ta -
tá sá val se gí tet ték az adó zói kör szak mai fel ké szü lé sét.

– Az Egye sü let tag ja i nak rész vé te lé vel to vább ra is
a re vi zo ri klub ke re tei kö zött is mer tet ték a 2007. év ak -
tu á lis adó jog sza bály-vál to zá sa it. A kon zul tá ci ós meg -
be szé lé se ken a jog sza bály vál to zá sok mel lett ki emelt
sze re pet ka pott a va gyo no so dá si vizs gá la tok mód szer ta -
ná nak ki dol go zá sa és szé les kö rû meg is mer te té se.

Ál lam ház tar tás El len õr zé si Szak osz tály

Az Ál lam ház tar tás El len õr zé si Szak osz tály 2007. év -
ben is fel ada tá nak te kin tet te, hogy a pénz ügyi-gaz da sá -
gi el len õr zé si te vé keny sé get foly ta tó, az ál lam ház tar tás
te rü le tén, vagy ah hoz kap cso ló dó el len õri szak te rü le ten
dol go zó tag sá gát se gít se az el len õr zés sel, ki e mel ten az
ál lam ház tar tás el len õr zé sé vel kap cso la tos ha zai és nem -
zet kö zi mód sze rek, az ak tu á lis jog sza bály vál to zá sok
meg is me ré sé ben, elõ se gít se az egy sé ges szak mai gon -
dol ko dást és a kap cso lat tar tást a szak ma kép vi se lõ i vel,
mû ve lõ i vel.

2007. év ben ön ál ló szak osz tá lyi ren dez vény nem
volt, az év vé gén az ál lam ház tar tás el len õr zé sé nek ak tu -
á lis kér dé sei té ma kör ben egy kon fe ren cia megszerve -
zése fo gal ma zó dott meg, ame lyet vé gül is 2008 már ci u -
sá ban tar tot tak meg.

A szak osz tály – tag jai ré vén – vé le mé nye zés sel sze -
re pet vál lalt az el len õr zés-szak mai jo gi sza bá lyo zá si
mun ká ban. Ilyen irá nyú ese mény volt a költ ség ve té si
szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló 193/2003. (XI. 26.)
Kor m. ren de let mó do sí tá sá nak vé le mé nye zé se, va la -
mint a pénz ügy mi nisz ter ága za tá ba tar to zó szak ké pe sí -
té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl szó ló PM ren -
de let ben fog lalt ok le ve les pénz ügyi re vi zor és a pénz -
ügyi-szám vi te li szak el len õr szak ké pe sí tés vizs ga- és
 alkalmazási kö ve tel mé nye i nek kor sze rû sí té sé ben va ló
köz re mû kö dés. Vé le mé nyez ték a PM ál tal a Kor mány
ré szé re az ál lam ház tar tás bel sõ pénz ügyi el len õr zé si
rend sze ré nek 2006. évi hely ze té rõl, mû kö dé sé rõl ké szí -
tett je len té sét.

A 2007. év ben a szak osz tály tag jai je len tõs sze re pet
vál lal tak az el len õr zé si rend szer fej lesz té sé vel foglal -
kozó szak mai mun ká ban. Te vé ke nyen részt vet tek a
szám ve võ szé ki el len õr zés szak mai sza bá lya it össze fog -

la ló ké zi könyv – je len leg is tar tó – kor sze rû sí té si mun -
ká la ta i ban. A szak osz tály több tag ja foly ta tott tu do má -
nyos te vé keny sé get. Kü lön fé le, el len õr zés sel kap cso la -
tos té mák ban elõ adást tar tot tak ne ves egye te me ken és
fõ is ko lá kon, il let ve je len tet tek meg tu do má nyos, va la -
mint szak mai is me ret ter jesz tést szol gá ló cik ket, pél dá ul
a Pénz ügyi Szem lé ben, az El len õr zé si Fi gye lõ ben.

Bel sõ El len õr zé si Szak osz tály

A MPGE KE Bel sõ El len õr zé si Szak osz tá lyá nak leg -
fõbb cél ki tû zé se a ha zai bel sõ el len õr zés nem zet kö zi
szten der dek sze rin ti mû kö dé sé nek elõ moz dí tá sa, a leg -
jobb nem zet kö zi gya kor la tok meg is mer te té se, köz zé té -
te le, va la mint a bel sõ el len õrök kép zé se és to vább kép -
zé se. Te vé keny sé gét évek óta a Bel sõ El len õrök
 Magyarországi Köz hasz nú Szer ve ze té vel (BEMSZ)
szak mai együtt mû kö dés ben vég zi. A szak osz tá lyi cé lok
meg va ló sí tá sa ér de ké ben 2007. év ben is sok ré tû szak -
mai mun ka folyt, így több nagy si ke rû szak mai ren dez -
vény re, kon fe ren ci á ra ke rült sor:

– Feb ru ár 22-én a koc ká zat elem zés és -ke ze lés té ma -
kör ben el sõ sor ban a köz szfé rá ra fó ku szál tak.

– A má jus 17-ei kon fe ren cia a bel sõ el len õr zés bel sõ
kont roll rend szer ben el fog lalt he lyét és sze re pét tár -
gyalta meg.

– Szep tem ber 26-án az ETK Zrt. Ön kor mány za ti
Klub já val kö zös ren de zé sû ön kor mány za ti bel sõ el len -
õr zé si szak mai ta lál ko zó volt.

– A Kö zép-Eu ró pai Együtt mû kö dés ke re té ben ok tó -
ber ben im már má so dik al ka lom mal nagy si ke rû két na -
pos kon fe ren ci át tar tot tak Prá gá ban. A 230 részt ve võ
ple ná ris elõ adá so kon és szek ció ülé se ken hall gat ha tott
ak tu á lis szak mai elõ adá so kat.

– A no vem ber 22-i ren dez vé nyük az in for ma ti ka
 ellenõrzésének tech ni ká i val, va la mint az ana li ti kai
mód sze rek al kal ma zá sá val fog lal ko zott.

A szak osz tály el nö ke kép vi se li a ha zai bel sõ el len õri
szak mát a nem zet kö zi po ron don, részt vesz az IIA (Bel -
sõ El len õrök Vi lág szer ve ze te) és an nak eu ró pai szek -
ciója, az ECI IA works hop ja in, nem zet kö zi konferen -
ciáin és köz gyû lé se in. A meg szer zett is me ret anyag,
a leg jobb nem zet kö zi gya kor la tok kal kap cso la tos tu dás, 
az ak tu á lis in for má ci ók be épül nek a ha zai kép zé sek,
ren dez vé nyek te ma ti ká já ba.

Fo gyasz tó vé del mi Szak osz tály

A szak osz tály a be szá mo lá si idõ szak ban min den év -
ben kör vo na laz za az adott év prog ram ját, me lyet ma ra -
dék ta la nul tel je sít is, így tör tént ez 2007-ben is.

Az el múlt év ben a ha tó sá gi fo gyasz tó vé de lem te rü le -
tén gyö ke res vál to zás kö vet ke zett be. A re gi o ná lis
 fogyasztóvédelmi fel ügye lõ sé gek in teg rá lód tak a Fo -
gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té be, így jött
lét re a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság. Az új ha tó -
ság ve ze tõ mun ka tár sai be szá mol tak az El len õr zé si és
Vizs gá la ti Prog ram té ma vizs gá la tai és a sa ját kezde -
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ményezésû vizs gá la tok, el len õr zé sek le foly ta tá sá nak
kö rül mé nye i rõl, a meg ho zott in téz ke dé sek rõl. Kü lö nös
fi gyel met for dí tot tak a fo gyasz tók éle té re, egész sé gé re,
va gyo ná ra ve szé lyes ter mé kek for ga lom ból va ló ki szû -
ré sé re tet t in téz ke dé sek is mer te té sé re.

A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság új tá jé koz ta tó
ki ad vá nyo kat je len te tett meg, mely nek té má i hoz ki kér -
ték a szak osz tály vé le mé nyét is.

Az el múlt év ben nö ve ke dett azon fo gyasz tó vé del mi,
pi ac fel ügye le ti vizs gá la ta ik ará nya, me lyet a társ ha tó sá -
gok kal kö zö sen vé gez tek. Négy ha tó ság ról, nyolc ha tó -
sá gi ra bõ vült a kö zös el len õr zé sek szá ma. Eze ket az
 ellenõrzéseket a tár sa da lom igen ked ve zõ fo gad ta tás ban 
ré sze sí tet te. Nem ke vés sze re pe van eb ben an nak a kap -
cso lat nak, me lyet az Egye sü let más ha tó sá gi te rü le ten
mû kö dõ szak osz tá lyok tag ja i nak sze mé lyes is me ret sé ge 
se gí tett elõ.

A szak osz tály tag jai több al ka lom mal tar tot tak ci vil
fo gyasz tó vé del mi szer ve ze tek nek tá jé koz ta tó elõ adást,
va la mint az együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok alap ján az
el len õr zé si mun ká ba is be kap cso lód nak me gyei szer ve -
ze te ik. A leg szé le sebb kö rû kap cso la tuk az Or szá gos
Fo gyasz tó vé del mi Egye sü let tel mû kö dik. A jö võ ben
sze ret nék eze ket a kap cso la to kat szé le sí te ni, bõ ví te ni,
a ci vil szer ve ze tek mun ká ját szak mai ta pasz ta la ta ik kal
se gí te ni.

In for má ció rend szer El len õr zé si Szak osz tály

Az In for má ció rend szer El len õr zé si Szak osz tály a
tag szer ve ze tek ha té kony, biz ton sá gos és el len õriz he tõ
in for ma ti kai hát te ré nek ki ala kí tá sát tá mo gat ja.

Meg vizs gál ták a nem zet kö zi gya kor lat ban al kal ma -
zott mód szer ta no kat. Ki vá lasz tot ták a CO BIT 3 (Az
 Információs Tech no ló gi ai Kont roll Irány el vei) nem zet -
kö zi aján lást és le for dí tot ták ma gyar nyelv re (700 ol -
dal). Így nem zet kö zi leg is mert, al kal ma zott IT au dit,
kont roll mód szer tan áll ren del ke zés re tag ja ik nak.

2007-ben le for dí tot ták a CO BIT 4.1 mód szer tant,
amely az IT kont roll te rü le tén az érett sé gi mo del lek kri -
ti kus si ker té nye zõk, kulcs fon tos sá gú cél ki tû zés és tel je -
sít mény mu ta tók meg ha tá ro zá sá val nyújt nem zet kö zi leg 
új ered mé nye ket.

Tag ja ik hoz zá fér het nek e fon tos szak mai ered mé -
nyek hez a www.isa ca.hu hon la pon.

Ezú ton is kö szö ne tü ket fe je zik ki az ISA CA, a Gaz -
da sá gi Fõ is ko la és a PSZÁF se gít sé gé ért. E szak mai
anya gok ter jesz té se a töb bi szak osz tály szá má ra is szak -
mai se gít sé get je len t, el ter jesz té sük kö zös fel adat.

Ön kor mány za ti El len õr zé si Szak osz tály

Az Ön kor mány za ti El len õr zé si Szak osz tály ve ze tõ je
és tag jai el sõ sor ban a me gyei szer ve ze te ink meg hí vá sa i -
nak ma ra dék ta la nul ele get té ve tar tot tak elõ adá so kat.

2007. ok tó ber 11-én a Bács-Kis kun Me gyei Szer ve -
zet el nö ké nek meg hí vá sá ra „Ön kor mány za ti el len õr zé -
sek és an nak ta pasz ta la tai” té má ban ren dez tek nagy -

szabású elõ adást, a ren dez vé nyen a Bé kés, a Csong rád,
va la mint a He ves me gyei szer ve ze tek kép vi se lõi igen
ma gas lét szám mal, 120 fõ vel vet tek részt. Az elõ adá son
kü lön ki emel ték az APEH és a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
adó rend sze ré nek együtt mû kö dé sét, az al kal ma zott
mód sze rek gya kor la tát és ered mé nyes sé gét.

A ren dez vé nyen a Szol nok me gyei szer ve zet kép vi -
se lõ je meg fo gal maz ta, hogy a fe ke te gaz da ság el le ni
 tevékenységet a je len le gi nél hang sú lyo zot tab ban kel le -
ne in teg rál ni a me gyei APEH és te le pü lé si ön kor mány -
za tok együt tes el len õr zé si gya kor la tá ban.

2007. ok tó ber 16-án a Bu dai Szer ve zet el nö ké nek
fel kéré sé re – más elõ adó val együtt – „A fõ vá ro si he lyi
adóz ta tás rend szer e – me gyei adó zá si ta pasz ta la tok”
 témakörben hang zott el és nagy ér dek lõ dés sel fo ga dott
elõ adás volt.

Vám el len õr zé si Szak osz tály

2007-ben vál to zás tör tént a szak osz tály el nö ki posz -
ton, az új el nök cé lul tûz te ki a szak osz tá lyi mun ka meg -
újí tá sát.

A Vám el len õr zé si Szak osz tály az aláb bi idõ pon tok -
ban és té mák ban tar tott kon fe ren ci á kat:

– Má jus 29-én egész na pos kon fe ren ci át szer vez tek,
amely több té ma kört ölelt fe l: az elekt ro ni kus vám el já -
rá sok ról, en ge dé lye zett gaz dál ko dói kon cep ci ó ról, az
el len õr zé si ké zi könyv rõl, va la mint az in for ma ti kai
rend sze rek üze mel te té sé rõl szólt.

– Jú ni us 20-án szin tén egész na pos kon fe ren ci át tar -
tot tak a kö vet ke zõ té mák ban: elekt ro ni kus adó be val lás,
jö ve dé ki el len õr zés mód szer ta na, jö ve dé ki adó el len õr -
zés mód szer ta na, va la mint jö ve dé ki in for ma ti ka.

– A szep tem be ri elõ adá sok a vám- il let ve jö ve dé ki
el len õr zés sel kap cso la tos bí ró sá gi gya kor lat tal fog lal -
koz tak. Az elõ adást a Leg fel sõbb Bí ró ság két bí rá ja, egy 
meg hí vott ügy véd, va la mint a per kép vi se le ti te vé keny -
sé get el lá tó kol lé gá ik kö zül, két jog ta ná csos tar tot ta.

– Az ok tó be ri kon fe ren cia té má já ul a kor rup ció szol -
gált. A nyi tó be szé det az or szá gos pa rancs nok tar tot ta,
majd elõ adó ként kö szönt het ték dr. Ko vács Ár pá dot, az
egye sü let el nö két is. A kon fe ren ci át a tes tü le ti bel sõ
 ellenõrzést, va la mint a kor rup ció el le ni tes tü le ti fel lé -
pést be mu ta tó elõ adás zár ta.

Az Egye sü let is mert sé gé nek elõ moz dí tá sa cél já ból a
kon fe ren ci ák ról több cikk ben is be szá mol tak a Pénz -
ügy õr Lap ban, va la mint a Vám el len õr zé si Szak osz tály
ál lan dó he lyet ka pott a tes tü le ti int ra ne tes por tá lon is.
A fen ti ek ered mény ként több kol lé ga is je lez te be lé pé si
szán dé kát az egye sü let be, õket az idei el sõ kon fe ren ci án 
már mint tag tár sa kat üd vö zöl het ték.

A kon fe ren ci ák ról ál ta lá nos ság ban el mond ha tó,
hogy ked ve zõ fo gad ta tás ra ta lál tak, szá mos (ese ten ként
száz fõt is el érõ) ér dek lõ dõt von zot tak.
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Mód szer ta ni Bi zott ság

Az Egye sü let tiszt újí tó ülé sét kö ve tõ en a Módszer -
tani Bi zott ság 2007. szep tem be ri ülé sén új el nö köt
 választott. A bi zott ság tag jai az Egye sü let kö zép tá vú
stra té gi á já nak fe lül vizs gá la tát elõ se gít ve, szö veg ja vas -
la tot dol goz tak ki a stra té gi á ban meg fo gal ma zan dó
mód szer ta ni fej lesz té si irány vo na lak ra. A bi zott ság tag -
jai meg ál la pod tak ab ban, hogy a vég le ges stra té gia alap -
ján ki ala kít ják a bi zott ság ön ál ló mun ka prog ram ját is, és 
szak mai prog ra mok szer ve zé sé vel is tá mo gat ják a leg -
jobb mód szer ta ni tech ni kák el ter jesz té sét.

A Ké pe sí té si és Szak kép zé si Bi zott ság, a Pénz in téz -
mény El len õr zé si Szak osz tály va la mint a Vál lal ko zás
El len õr zés Szak osz tály szá má ra az egye sü let fõ cél ja i -
ból ere dõ fel ada tok meg va ló sí tá sa a szak osz tá lyi és a
 bizottsági mun ka új ra gon do lá sát, meg újí tá sát igény li.

Az el nök ség mun ká já ról

A 2007. feb ru ár 28-i tiszt újí tó kül dött gyû lés ha tá ro -
za ta alap ján ki bõ vült az el nök sé gi ta gok szá ma. Az
 elnökségbe több me gyei szer ve zet el nö két vá lasz tot ták
be. Ez elõ se gí tet te azt, hogy a tag ság szé le sebb kö re
 jutott in for má ci ó hoz az egye sü let el nök sé gé nek mun ká -
já ról és a meg tár gyalt kér dé sek rõl.

Az Egye sü let el nök sé ge a ko ráb bi évek ben ki ala kult
gya kor lat nak meg fe le lõ en lát ta el fel ada tát, fo lya ma to -
san fi gye lem mel kí sér te és kí sé ri az egye sü let szer ve ze ti 
éle tét és anya gi hely ze tét.

Az el nök ség in teg rá ló és ko or di na tív irá nyí tá si te vé -
keny sé gét nagy mér ték ben elõ moz dít ja és megbízha -
tóvá, hi te les sé te szi, hogy a vá lasz tott el nök sé gi ta gok
mel lett – évek óta meg szo kott mó don – mun ká já ban és
ülé se in részt vesz nek a szak osz tá lyok és az ál lan dó
 bizottságok el nö kei.

To vább ra is ér té kes és hasz nos szak mai kül de tést tölt
be a ne gyed éven te meg je le nõ El len õr zé si Fi gye lõ cí mû
szak fo lyó irat, mely nek szer kesz té sé ben a mér ték adó
 ellenõrzõ szer ve ze tek kép vi se lõi is köz re mû köd nek.

Az El len õr zé si Fi gye lõ ben meg je lent pub li ká ci ók ban 
elõ tér be ke rül tek a fe ke te gaz da ság vissza szo rí tá sá ra irá -
nyu ló vizs gá la tok ta pasz ta la tai, a koc ká zat ke ze lés
 aktuális kér dé sei, az EU-tá mo ga tá sok kal kap cso la tos
el len õr zé sek, a va gyo no so dá si és tb-el len õr zé sek, a
mun ka ügyi és fo gyasz tó vé del mi el len õr zé sek, va la mint
a pénz tá ri szek tor ban elõ for du ló sza bály ta lan sá gok
 ellenõrzésének ta pasz ta la tai.

Az Egye sü let gaz dál ko dá sá ról

Tisz telt Kül döt tek!

Az Egye sü let 2007-ben is meg õriz te sta bil va gyo ni
hely ze tét, bár az in du ló tõ ke az elõ zõ évi 4443 ezer
 forint ne ga tív ered ménnyel csök kent. A 2007. év ne ga -
tív ered mé nye azon ban az elõ zõ évi nek csak 51 szá za lé -
kát, 2259 ezer fo rin tot tesz ki.

A be vé te lek a 2007. év re ter ve zet tõl 400 ezer fo rint tal 
ma rad tak el. Ugyan ak kor a ki adá sok is ala cso nyab bak
vol tak, azon ban 4138 ezer fo rint tal ke ve seb bek a költ -
ség ve té si elõ irány zat nál. Így a ma rad vány de cem ber
31-én 3,7 mil lió fo rint tal több a költ ség ve tés ben ter ve -
zett nél.

A tárgy évi be vé te lek ben:
– a 3 mil lió 939 ezer fo rin tos tag díj be vé te li terv csak

69 szá za lék ban tel je sült, így a tény le ges tag díj be vé tel
2 mil lió 732 ezer fo rint volt. (Ez ko ráb ban már na gyobb
arány ban tel je sült, 2007-ben azon ban a adó hi va tal
 átszervezése foly tán sok ta gunk más be osz tás ba ke rült,
és ezt nem min dig tud ta kö vet ni a tag díj ren de zé se);

– a tag díj be fi ze té sek me gyén ként a költ ség ve tés hez
ké pest el té rõ arány ban tel je sül tek;

– a pár to ló szer ve ze tek tá mo ga tá sa it a költ ség ve tés -
ben 180 ezer fo rint ra ter vez tük, vé gül 190 ezer fo rint tal
va ló sult meg;

– a ki e sõ tag díj be vé telt né mi leg pó tol ta az OTP
Bank nál Tõ ke ga ran tált Pénz pi a ci Alap ba el he lye zett
összeg be vé te le, amely nek ho za ma 759 ezer fo rint volt.

Így összes sé gé ben az Egye sü let 2007-ben a költ ség -
ve tés ben ter ve zett 20 mil lió 516 ezer fo rint he lyett
20 mil lió 97 ezer fo rint tal gaz dál kod ha tott.

A tárgy évi ki adá sok:
A 2007. év re ter ve zett ki adá sok össze ge 10 mil lió

204 ezer fo rint volt, mellyel szem ben össze sen 6 mil lió
66 ezer fo rin tot köl töt tünk el, vagy is 4 mil lió 138 ezer
fo rint tal ke ve seb bet.

A ki adá sok csök ke né sé nek té nye zõi:
– 2007-ben az El len õr zé si Fi gye lõ da rab szá mát

 lényegesen csök ken tet tük, a ter ve zett rá for dí tás 2 mil lió
640 ezer fo rint volt. A tény le ges fi ze tett díj 2 mil lió
75 ezer fo rint, mi vel az utol só 2007. évi 4. szám át hú zó -
dott 2008-ra;

– az egye sü le ti ren dez vé nyek költ sé ge i nél – ide ért ve 
a me gyei ren dez vé nye ket is – 3 mil lió 102 ezer fo rint
sze re pel a költ ség ve tés ben, ez azon ban 1 mil lió 453 ezer 
fo rint ban va ló sult meg, a meg ta ka rí tás 1 mil lió 649 ezer
fo rint;

– elõ adói dí jak ra és já ru lé ka i ra a me gyék a ter ve zett
1 mil lió 132 ezer fo rint he lyett mind össze 60 ezer fo rin -
tot köl töt tek;

– az egyéb költ sé gek nél a meg ta ka rí tás 852 ezer fo -
rint volt.

A ki adá sok össze té te le a kö vet ke zõ:
– a sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok (könyv vizs gá ló,

elõ adók) 249 ezer fo rin tot tet tek ki;
– az anya gi jel le gû rá for dí tá sok 5 mil lió 616 ezer

 forintos össze gé bõl
– szak mai fo lyó irat ra 2 mil lió 75 ezer fo rint,
– egye sü le ti ren dez vé nyek (el lá tá si költ ség, uta zás,

te rem bér let, rep re zen tá ció és aján dék) 1 mil lió 453 ezer
fo rint ba ke rül tek, amely bõl a me gyei ré gi ós rendez -
vények ese té ben a me gyék 384 ezer fo rin tot, a köz pont
334 ezer fo rin tot vál lalt;

– meg bí zá si díj (gaz da sá gi ve ze tés) 1 mil lió 272 ezer 
fo rint;

– a pos ta költ ség 44 ezer, bank költ ség 99 ezer, iro da -
hasz ná lat 104 ezer, iro da szer 60 ezer, te le fon-In ter net
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123 ezer, szak könyv-fo lyó irat 344 ezer, tol má cso lás
24 ezer, to vább kép zés 18 ezer fo rin tot tet t ki;

– egyéb ki adá sok ra 201 ezer fo rint (elõ zõ évi áfa,
esz köz be szer zés) ki fi ze té se tör tént.

A be vé te lek és a ki adá sok összeg zé se alap ján az
Egye sü let zá ró pénz kész le te a ter ve zett 10 mil lió
312 ezer fo rin tot 3 mil lió 719 ezer fo rint tal ha lad ta meg,
vagy is 2007 vé gén a pénz kész let zá ró ál lo má nya 14 mil -
lió 31 ezer fo rint volt, amely bõl OTP Tõ ke ga ran tált
Pénz pi a ci Be fek te té si Alap ba he lyez ve 11 mil lió fo rint
volt.

Az Egye sü let te vé keny sé gét tel jes mér ték ben a köz -
hasz nú te vé keny ség tet te ki.

Az Egye sü let 2007. év ben – a köz hasz nú szer ve ze -
tek re vo nat ko zó kor mány ren de let elõ írá sa i ra fi gye lem -

mel – egy sze rû sí tett köz hasz nú be szá mo ló ké szí té sé re
kö te le zett.

Az Egye sü let be szá mo ló ját az Egye sü let könyv vizs -
gá ló ja kor lá to zó zá ra dék nél kül el fo gad ta. A könyv vizs -
gá lói je len tés sze rint az éves be szá mo ló az Egye sü let
2007. de cem ber 31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és
 jövedelmi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad,
a be szá mo ló az ál ta lá nos szám vi te li alap el vek nek, va la -
mint a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve ze -
tek be szá mo ló ké szí té sé nek és könyv ve ze té si sa já tos sá -
ga i ról szó ló 224/2000. (XII. 19.) Kor m. ren de let ben
fog lalt elõ írá sok nak meg fe lel.

Szi ko ra Já nos
az MPGE KE fõ tit ká ra

v v v v v

Az MPGE KE Kül dött gyû lé sé nek el nök sé ge



Az egye sü let anya gi hely ze te sta bil,
gaz dál ko dá sa ki egyen sú lyo zott

Az MPGE KE Fel ügye lõ Bi zott sá ga át te kin tet te a 2007. évi mû kö dés re vo nat ko zó leg -

fon to sabb do ku men tu mo kat és be szá mo ló kat, s – az elõ zõ évek hez ha son ló an – fe le lõs -

ség gel ál la pít hat ja meg, hogy az Egye sü let el múlt idõ szak be li mû kö dé se és gaz dál ko -

dá sa a ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ en folyt. Egy ben öröm mel ál la pít hat tuk

meg azt is, hogy az Egye sü let anya gi hely ze te ki egyen sú lyo zott, sta bil és a jö võ be li fel -

ada tok el vég zé sé hez egye lõ re meg fe le lõ ala pot nyújt. Az „egye lõ re” ki fe je zés azon ban

az el múlt tíz esz ten dõ ben nem sze re pelt az FB szo ká sos meg ál la pí tá sai kö zött – tet te

hoz zá Asz ta los Lász ló fb-el nök. A rész le tes be szá mo lót az aláb bi ak ban kö zöl jük.

Egye sü le tünk múlt esz ten dei mû kö dé sé nek leg fon to -
sabb jel lem zõ it – ha kis sé ki tá gít juk idõ ho ri zon tun kat
egé szen a 2008-as év el sõ két hó nap já ig – há rom pont -
ban le het tö mö ren össze fog lal ni.

1. A 2007-es esz ten dõ (is) igen ne héz – mond hat juk
em bert pró bá ló – volt az egész or szág szá má ra. Eb ben
a hely zet ben kü lö nö sen nagy je len tõ sé get kell tulajdo -
nítanunk an nak, hogy Egye sü le tünk to vább ra is meg
 tudott ma rad ni a to le ráns, a sok fé le, egy más tól je len tõ -
sen el té rõ né ze te ket meg hall ga tó, azo kon ese ten ként
még el is gon dol ko dó, a bé kés esz me cse rét le foly tat ni
kí vá nó sze mé lyek ke dé lyes há zi gaz dá já nak. Egye sü le -
tünk ren dez vé nyei vál to zat la nul el is mert és el fo ga dott
ta lál ko zá si pon tot je len te nek a kü lön ben – s má sutt –
egy más sal már nem is iga zán be szé lõ, gyak ran va ló ban
igen el té rõ vi lág lá tá sú sze mé lyek szá má ra is. A Fel -
ügye lõ Bi zott ság nagy je len tõ sé get tu laj do nít an nak,
hogy Egye sü le tünk nek ez a va ló ban a ci vil szer ve ze tek -
re jel lem zõ alap ál lá sa a jö võ ben is fenn ma rad jon, s mu -
tas son pél dát az or szág töb bi in téz mé nye szá má ra. Úgy
tû nik, er re a jö võ ben kü lö nö sen nagy szük sé günk lesz.

2. A ta va lyi esz ten dõ Egye sü le tünk bel sõ és újabb
meg úju lá sa miatt is ki mon dot tan ne héz volt. Tit kár sá -
gunk nak a KE HI-bõl az APEH-be va ló át he lye zé se,
 illetve az olyan je len tõs hát tér in téz mé nye ink, mint az
APEH, a VPOP, s az egyéb ren dé sze ti-fel ügy le ti szer -
vek – né ha nem is egy sze ri – bel sõ át szer ve zé sei aka rat -
la nul is gon dot je len tet tek az egye sü le ti te vé keny ség, az
idõ ben va ló ér te sí té sek, a tag sá gi díj be sze dé se stb.
 területén. Az fb azon ban úgy lát ja, hogy az év vé gé re
 lényegében ren de zõd tek az egye sü le tünk szá má ra fon -
tos kül sõ és bel sõ té nye zõk, így re mél he tõ leg túl
 vagyunk egy sok mun kát igény lõ újabb adap tá ci ós sza -
ka szon. Fel ügye lõ Bi zott ság ezért ezú ton is ki fe je zi
 köszönetét és tisz te le tét mind azok mun ká já ért, akik bár -
hol – a me gyék ben, a szak osz tá lyok ban, vagy ép pen
a bu da pes ti köz pont ban – ér té kes órá i kat ál doz ták az
Egye sü let ezen újabb meg úju lá sá ért.

3. A nyu godt lég kör és ugyan ak kor a szer ve ze tünk
je len tõs át ala ku lá sa együt te sen saj nos ked ve zõt len volt
ab ból a szem pont ból, hogy a jö võnk re vo nat ko zó an
2006-ban el kez dõ dött ko moly esz me cse re to vább foly -
ta tód has son, il let ve le zár ha tó le gyen. A vál to zó tár sa da -
lom, az el len õr zés, és a ci vil szer ve ze tek mó do su ló
 jelentõsége, az ál lan dó an vál to zó köz gaz da sá gi kör nye -
zet, s a je len tõs ál lam igaz ga tá si át ala ku lá sok stb.
 külön-külön és együt te sen a ta va lyi esz ten dõ ben is
 kiváltották és meg erõ sí tet ték az Egye sü let jö võ be li cél -
ki tû zé se i re, stra té gi á já ra, tak ti ká já ra és fi nan szí ro zá sá ra 
– mû köd te té sé re vo nat ko zó ré gi és új gon do la to kat, fel -
ve té se ket, sõt még to váb bi kri ti kai s ön kri ti kus meg -
jegy zé se ket is. A Fel ügye lõ Bi zott ság sze rint ezek a kö -
zös töp ren gé sek és meg be szé lé sek fon to sak vol tak és
lesz nek avé gett, hogy az Egye sü let (is) ta lán még az
idén dön te ni tud jon: az el múlt idõ szak je len tõs válto -
zásai után, s a kö zel jö võ ben elõ re lát ha tó még na gyobb
hord ere jû fej le mé nyek kel már össz hang ban mit, ho -
gyan,  mikor és mi bõl aka runk csi nál ni?

Ezen nagy je len tõ sé gû fo lya ma tok mel lett az Egye sü -
let pénz ügyi hely ze te – az igen csak pesszi mis ta terv tõl
el té rõ en, an nál – kis sé ked ve zõb ben ala kult. Fi gyel mez -
te tõ azon ban, hogy a be vé te lek nél a 4,129 mil lió fo rin -
tos igen csak vissza fo gott cél ki tû zé sünk tõl is 10 szá za -
lék kal el ma rad tunk, s csak 3,710 mil lió fo rin tot tud tunk
meg sze rez ni. Kü lö nö sen meg döb ben tõ, hogy 3,939 mil -
lió fo rin tos tag díj cél ki tû zé sün ket csak 69 szá za lék ban
si ke rült el ér nünk, s az így be fo lyó 2,732 mil lió fo rint
 nagyon je len tõ sen el ma radt a 2005. évi 3,88, il let ve
a 2006. évi 3,77 mil lió fo rint tól is. A je len le gi és vár ha tó 
inf lá ci ós fo lya ma tok mel lett a tag díj be fi ze té sek ilyen
mér té kû vissza esé se el fo gad ha tat lan, kü lö nö sen an nak
fé nyé ben, hogy négy nagy lét szá mú me gyénk (So mogy, 
He ves, Pest, és Csong rád) még a ter ve zett dí jak két har -
ma dát sem tud ta be szed ni. A ha nyat ló díj be vé te li tren -
det egy ér tel mû en meg kell tör nünk, mi vel az min d anya -
gi lag, min d pe dig mo rá li san alá ás sa Egye sü le tünk jó
hír ne vét, presz tí zsét. A Fel ügye lõ Bi zott ság ál lás pont ja
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A Fel ügye lõ Bi zott ság be szá mo ló ja az MPGE KE 2008. évi kül dött gyû lé sén
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sze rint ezért ezen évünk el sõ szá mú gaz da sá gi fel ada tát
a ta valy ról el ma radt dí jak be sze dé se, il let ve az idei dí jak 
APEH és VPOP-szi go rú sá gú „be sze dé se” je len ti.

Ha son ló kép pen nyug ta la ní tó nak tart ja az FB azt is,
hogy a mind össze 180 mil lió fo rint ra ter ve zett kül sõ
 támogatásaink össze ge mind össze 190 mil lió fo rint, az -
az a ter vet mind össze ha t szá za lék kal ha lad ta meg.
 Tudomásul vé ve, hogy az egye sü le tek tá mo ga tá sá nak
„bõ sé ges esz ten dei” bi zo ny már el múl tak, még is döb be -
ne tes, hogy a 2004. évi 10,9 mil lió, a 2005. évi 9,1 mil lió 
fo rint ról, a 2006. évi 5,77 mil lió fo rint ról ho gyan si ke -
rült ennyi re vissza es nünk. A Fel ügye lõ Bi zott ság ál lás -
pont ja sze rint ezért eb ben az év ben a má so dik gaz da sá gi 
fel ada tun kat a (ko ráb ban igen si ke res) szponzorszer zési
gya kor la tunk ér té ke lé se, új ra gon do lá sa és új ra in dí tá sa
je len ti.

A be vé te li ol dal ezen két sú lyos gyen ge sé get je len tõ
pont ja mel lett csak kel le mes szép ség flast ro mot nyúj tott
az, hogy a be fek te tett va gyo nunk 10 ezer fo rint  helyett
764 ezer fo rin tot ho zott szá munk ra. A há rom fõ be vé te li
for rá sunk így össze sen csak 419 ezer fo rint tal ma radt el
terv tõl, ami mind össze egy har ma dát te szi ki a tag díj el -
ma ra dás miatt – s re mél he tõ leg csak át me ne ti leg –
 hiányzó 1,2 mil lió fo rint nak.

Egye sü le tünk át gon dolt és ta ka ré kos gaz dál ko dá sá -
nak fon tos és sa já tos bi zony sá gát ad ta ta valy is az zal,
hogy ki adá sa ink (6,066 mil lió fo rint) je len tõ sen, több,
mint 40 szá za lék kal el ma rad tak a ter ve zet tõl
(10,204 mil lió fo rint.) Igen je len tõs té tel volt az El len õr -
zé si Fi gye lõ költ sé ge i nek 31 szá za lé kos, mint egy
575 ezer fo rin tos mér sék lé se, a pos ta, szak könyv, az iro -
da, te le fon stb. hasz ná lat költ ség té rí té se ink te rü le tén
meg nyil vá nu ló tit kár sá gi vissza fo gott ság és a ren dez vé -
nyi, a rep re zen tá ci ós és az uta zá si költ sé gek ra di ká lis
vissza fo gá sa. A Fel ügye lõ Bi zott ság ezért a pél da mu ta -
tó an ta ka ré kos gaz dál ko dá sért az APEH ve ze tõ sé gé nek
és va la mennyi érin tett dol go zó já nak sze ret né ki fe jez ni
a há lá ját és nagy ra be csü lé sét. S egy ben jel zi: Egye sü le -
tünk har ma dik szá mú 2008. évi gaz da sá gi fel ada tát
a szi go rú költ ség ta ka ré kos ság to váb bi fenn tar tá sa
 jelenti.

Is mert azon ban a ré gi mon dás: „a bolt hét vé gi be csu -
ká sá val nem le het so ká ig nye re sé get ki hoz ni...” A spó -
ro lá sunk nak is meg van az az éssze rû ha tá ra: az, ami még 
nem ve szé lyez te ti a ha té kony és élet tel te li egye sü le ti
mun kát. (Az FB 2006. év re vo nat ko zó je len té sé ben ezt
úgy a 10–11 mil lió fo rin tos mi ni má lis ki adá si szint
 körüli mér ték re be csül tük, min den olyan év ben, ami kor
kon fe ren ci át tar tunk.) A je len le gi nél ala cso nyabb
össze gû ki adá si té te lek kel nem le het az Egye sü le tün ket
a jog sza bá lyok nak és az inf lá ci ó nak is meg fe le lõ en és
egy ben még ha té ko nyan is mû köd tet ni. Emi att tart ja az
fb a ne gye dik gaz da sá gi fel adat nak azt, hogy az idei
kon fe ren ci ánk be vé te lei – díj ból vagy/és szpon zo ri
 támogatásból – leg alább a ter ve zett költ sé ge ink szint jét
ér jék el. S ezt úgy kell el ér ni, hogy a ne he zebb hely zet -
ben lé võ több tu cat kol lé gánk rész vé te li dí já nak köz -
ponti elõ te rem té sét a Fel ügye lõ Bi zott ság vál to zat la nul
 nagyon fon tos és hasz nos ki adás nak tart ja. Ez ugyan is
nagy ban hoz zá já rul az egye sü le ti élet szí ne seb bé té te lé -

hez, az el len õr zé si szak ma kép vi se lõ i nek egy más sal,
s a gaz da sá gi élet ve ze tõ i vel va ló ta lál ko zá sá hoz stb.
Emi att a Fel ügye lõ Bi zott ság nak ar ra is fe l kell hív nia
a fi gyel met, hogy a jö võ be li kon fe ren ci á ink fi nan szí ro -
zá sá nál min den ko ráb bi nál fon to sabb le het a ve ze tõ
 pozíciókban lé võk tõl va ló hoz zá já ru lás el vá rá sa-meg -
kö ve te lé se, a tá mo ga tó szer ve ze tek meg nye ré se, il let ve
az erõ for rá sa ink fo ko zot tabb össz pon to sí tá sa, pél dá ul
ép pen a ne he zebb anya gi hely zet ben lé võ ta gok rész vé -
te li dí já nak át vál la lá sa vé gett.

Mind ezen fo lya ma tok ere dõ je ként Egye sü le tünk
pénz ügyi hely ze te né mi leg, 2,356 mil lió fo rint tal az
idén is gyen gült, ám a be kö vet ke zett vál to zás mér té ke
sze ren csé re jócs kán el ma radt a sok kal bru tá li sabb ra ter -
ve zett (6,075 mil lió fo rint) ki adás több let tõl. Az év ele ji
16,387 mil lió fo rin tos nyi tó pénz kész le tünk így csak a
14,4 szá za lék kal, az az az egy he te dé vel csök kent, s az év 
vé gén még min dig 14,031 mil lió fo rin tot tet t ki. Ez pe -
dig azt je len ti, hogy

(1) a meg fe le lõ tag díj be sze dés,

(2) a pén zü gyi leg is ki egyen lí tett konferenciaszer -
vezés, és

(3) a ta ka ré kos költ ség gaz dál ko dás
mel lett még kü lö nö sebb tá mo ga tá sok nél kül is éve kig
biz to sí ta ni tud juk Egye sü le tünk ál lan dó ki adá sa i nak fe -
de ze tét. Egy ben azon ban a Fel ügye lõ Bi zott ság kö te le -
zett sé gé nek ér zi a fi gye lem új bó li fel hí vá sát ar ra, hogy
hasz nos len ne vissza tér nünk a ko ráb bi jó szo ká sunk hoz, 
hogy még nö vel ni is tud juk a pénz va gyo nun kat...

Mind ezen is mer te tett té nyek és gon do la tok alap ján
a Fel ügye lõ Bi zott ság a Kül dött gyû lés szá má ra a
2007. év re vo nat ko zó be szá mo ló és zár szám adás – zá ra -
dék nél kü li – el fo ga dá sát ja va sol ja.

Át tér ve Egye sü le tünk 2008. évi költ ség ve té sé nek
 tárgyalására, a Fel ügye lõ Bi zott ság szo lid nak, új ból
 nagyon vissza fo gott nak, a kö vet ke zõ évi mun ka alap fel -
té te le it biz to sí tó terv nek ítél te. A be vé te lek nél re á lis nak
tart ja, hogy csak mint egy 3,733 mil lió fo rint tal szá mo -
lunk. Egy részt azon ban szo mo rú an ál la pí tot tuk meg,
hogy ez ke ve sebb, mint az elõ zõ évi díj elõ irány zat volt,
más részt azon ban re mél jük, hogy a 2007-rõl el ma radt,
s jó val egy mil lió fo rint fe let ti tag díj el ma ra dá sok egy
 része utó la go san be fo lyik. Ha son ló kép pen re á lis nak
 fogadjuk el azt, hogy a tá mo ga tá sok so rán – a ko ráb bi
évek mil li ói után is – most csak 200 ezer fo rint tal szá -
mo lunk. Re mél jük azon ban, hogy en nél az igen csak
pesszi mis ta vál to zat nál azért csak job ban ala kul a va lós
hely zet. (Jel lem zõ, hogy még 2006-ra is mer tünk
2,1 mil lió fo rin tot ki te võ tá mo ga tói be fi ze té sek kel szá -
mol ni, s azért még csak nem ha t mil lió fo rin tot ak kor is
össze tud tunk szed ni.) A Fel ügye lõ Bi zott ság azon ban
el fo gad ja azt a fe le lõs ség tel jes ter ve zé si alap el vet, hogy
a meg ne he ze dett gaz da sá gi kö rül mé nyek kö zött ne ál lít -
sunk be olyan té telt a költ ség ve té sünk be vé te li ol da lá ba, 
ame lyet csak sze ret nénk ... el ér ni, meg sze rez ni. Bi zott -
sá gunk azon ban új ból fel hív ja a fi gyel met azon ko ráb bi
évek ben is han goz ta tott fel ve té se i re, ame lyek egy részt a 
fi ze tõ ta gok szá má nak bõ ví té sé hez, más részt a ko ráb -
ban el ért ma gas tá mo ga tói szint fenn tar tá sá val, vagy
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 legalábbis a tá mo ga tá si kedv el gyen gü lé sé nek a las sí tá -
sá val kap cso la to sak.

A 4,434 mil lió fo rint ra ter ve zett be vé te le ink mel lett
ugyan is a 13,123 mil lió fo rin tos és re á lis nak ítél he tõ
 kiadási szin tünk csak át me ne ti leg, egyet len esz ten de ig
fi nan szí roz ha tó a tar ta lé ka ink ból. A két sta bil be vé te li
„pil lér” – a tag dí jak és a tá mo ga tá sok – meg erõ sí té se
 teszi csak el fo gad ha tó vá a 2008. évi, s nem csak lik vid és 
szol vens, ha nem ren tá bi lis gaz dál ko dá sun kat is. Meg -
ala po zot tá és hosszú tá von is re á li san vál lal ha tó vá
a 2008. év re – na gyon he lye sen – a „leg rosszabb hely -
zet nek” meg fe le lõ en ter ve zett, s ezért meg int ne ga tív
költ ség ve té si egyen le ge zést azon ban csak ak kor le het
el fo gad ni, ha a mint egy ha t mil lió fo rin tos költ ség re ter -
ve zett kon fe ren ci ánk kü lön bö zõ for rás ból szár ma zó
 bevételei leg alább el érik a rá for dí tá sa in kat. „0-bá zi sú

kon fe ren cia-ter ve zés” ese té ben ugyan is a va gyo nunk
mind össze két-há rom mil lió fo rint tal csök ken ne
2008-ban, s ez a mér ték még el fo gad ha tó.

A Fel ügye lõ Bi zott ság azon ban ter mé sze te sen bí zik
ab ban, hogy – va la mennyi ünk kö zös és ha té kony erõ fe -
szí té sé nek ered mé nye ként – jö võ re meg int a ter ve zett -
nél (jó val, vagy le ga láb bis va la mi vel) ked ve zõbb pénz -
ügyi hely zet rõl tu dunk majd szá mot ad ni...

Az em lí tett té nyek és fel té te le zé sek alap ján a Fel -
ügye lõ Bi zott ság a 2008. év re vo nat ko zó költ ség ve té si
ter ve zet el fo ga dá sát ja va sol ja a Köz gyû lés szá má ra.

A Fel ügye lõ Bi zott ság ne vé ben:

Asz ta los Lász ló,
az MPGEKE FB el nö ke

v v v v v
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A Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellen rök Közhasznú Egyesülete és a Saldo Zrt. meghívja Önt a

VII. EELLEN RZÉSI ÉÉS FFELÜGYELETI KKONFERENCIÁRA
EURÓPAI UUNIÓS FFORRÁSOK FFELHASZNÁLÁSÁNAK EELLEN RZÉSE

Balatonfüred, 22008. nnovember 66-77-88.

A Magyar nemzetgazdaság fenntartható, finanszírozható növekedési-fejl dési pályára állítása egyidej leg
igényli a pénzügyi egyensúly helyreállítását, az államháztartás kiegyensúlyozott m ködését és a közép-, illetve
a hosszabb távon megvalósítható reálfelzárkózást. Ezek egyik kiemelten fontos eszköze, egyben korszakos
kihívás is az EU-források célirányos, hatékony felhasználása. A konferencia el adásai és vitái arra keresnek
választ, hogyan járulhat hozzá az ellen rzési rendszer az uniós források hasznosításához és ezáltal milyen
módon lehet dinamizálni a hazai beruházási piacot, különös tekintettel a jellemz en az uniós forrásokra
támaszkodó költségvetési és önkormányzati beruházási, fejlesztési tevékenységre.
Az el adók között az Európai Uniós források felhasználásának irányításában és ellen rzésében jártas, felel s
szakmai vezet kkel találkozhatnak a konferencia résztvev i, többek között Bajnai GGordonnal, GGyenesei
Istvánnal, VVeres JJánossal, HHalász GGejzával, KKeller LLászlóval, VVárfalvi IIstvánnal, továbbá az országos hatáskör
felügyeleti és ellen rzési szervek vezet ivel.
Az el adások a pénzügyi ellen rzési általános metodikai, technikai, szervezési aktualitásokon túl - a tervek
szerint - a következ  kiemelt témákat érintik:
– az Európai Uniós támogatások lehívásának jelenlegi helyzete Magyarországon,
– az Európai Uniós támogatások felhasználásának és ellen rzésének tapasztalatai a különböz  szférákban
(önkormányzati, agrárium, vállalkozások).

A kkonferencia hhelyszíne: Balatonfüred – Hotel Flamingo****

A kkonferencia iid pontja:
2008. november 6. 13.30-17 óráig el adások, este 19 órától fogadás
2008. november 7. 9-17 óráig el adások,
2008. november 8. 9-12 óráig el adások

Részvételi ddíj: 36.000 Ft + áfa/f , ami tartalmazza a szakmai programokat, az étkezéseket (3 ebéd, a szünetek-
ben frissít k, kávé) és az esti fogadást. (Lehet ség van az els  és utolsó napi ebéd lemondására. Ekkor a
részvételi díj csökken ezek összegével.)

Napi rrészvételre iis vvan llehet ség:
a) 2008. november 6. részvételi díj: 9000 Ft + áfa/f ; fogadással együtt 14 000 Ft + áfa/f
b) 2008. november 7. részvételi díj: 17 000 Ft + áfa/f .
c) 2008. november 8. részvételi díj: 9000 Ft + áfa/f .

Szálláslehet ség:

FLAMINGÓ HOTEL****
egyágyas szobaár kétágyas szobaár superior és luxus apartman árak 3 f ig
15 000 Ft/f /éj 12 000 Ft/f /éj 37 500 Ft/f /éj

UNI HOTEL***
egyágyas szobaár kétágyas szobaár

6 500 Ft/f /éj 9 000 Ft/f /éj

A kkonferencia rrészletes pprogramja, aa jjelentkezés ffeltételei éés aa ffontosabb ttudnivalók sszeptember kközepét l
megtalálhatók aa wwww.mpgeke.hu éés aa wwww.saldo.hu hhonlapokon.

JELENTKEZÉSI LLAP VII. EEllen rzési éés FFelügyeleti KKonferenciáraVII. EEllen rzési éés FFelügyeleti KKonferenciára 2008. nnovvember 66-77-88.2008. nnovember 66-77-88.

A jjelentkez  ((intézmény) nneve: ___________________________________________________________________________________

Címe: ______________________________________________________________________________________________________

Adószáma: __________________________________________________ Egyesületi sszáma: ______________________________

Bankszámlaszám: __________________________________________ Tel.: ____________________ Fax: ____________________

A jjelentkez (k) nneve/beosztása: ___________________________________________________________________________

E-mmail: ____________________________________________________________________________________________________

_________________________________

aláírás

Részvételi nnapok: november 6. november 7. november 8.

2008. november 6. szállást kérek

2008. november 7. ebédet nem kérek

2008. november 7. szállást kérek Kérem, jelölje a megfelel  hely(ek)en X-el!

2008. november 8. ebéddet nem kérek Fax: 237-9871
INTERNET




