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Beszámoló a Szövetség 2019. évi tevékenységéről

Szövetségünk 2019. évi tevékenységét 165 tagvállalat képviseletében az EGYKE és
CÉGKAPU témakörökben felmerült szakmai nehézségek megoldása érdekében egy „un”
interaktív gyakorlati példák bemutatása melletti szakmai nap szervezésével kezdte, melyhez
nem kevés támogatást kaptunk a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól és a NISZ Zrt.-től is. A
kizárólag tagjaink számára tervezett előadás február 22-én került megtartásra.
Ezzel egyidőben személyes megbeszélésekkel elkezdtük a felkészülést a VII. Debreceni
Nemzetközi Adó- és Vámkonferenciára.
Az Elnökség az Alapszabályunknak megfelelően negyedévente megtartotta ülését és több
esetben is ad hoc jelleggel került sor több megbeszélésre elektronikus levélváltás
formájában. Ez úton is köszönjük a Lagermax Autótranszport Kft. vezetőségének, hogy az
elnökségi üléshez rendszeresen biztosítja a helyszínt és az ellátást.
A Szövetség különböző szervezetei is – különböző rendszerességgel ugyan, de – működtek
az elmúlt időszakban.
A Közvetett adók és Vám tagozat képviselői minden, a Pénzügyminisztérium és a NAV által
szervezett szakmai egyeztetésen megbeszélésen részt vettek. Így a NAV KI Vám Főosztály
által rendszeresen összehívott Vám Kapcsolattartó Csoport ülésein, ahol részben aktuális
tájékoztatót hallgattak, részben a Szövetség tagjai által felvetett problémákat továbbították
és beszélték meg. A megkapott törvény-tervezethez hozzászólást és javaslatot készítettünk,
ezek közül nem kevés, és különösen fontos a Pénzügyminisztérium részéről elfogadásra
került. Sajnos maradtak olyan jogi szabályozások, melyek módosítását feltétlen fontosnak
tartjuk, és 2020. évben is arra törekszünk, hogy ezen javaslataink elfogadásra kerüljenek.
A jövedéki szekció vezetője és tagjai elsősorban az új jövedéki törvény hatásaival és az
aktuális gyakorlati problémákkal foglalkoztak. A debreceni, a szegedi és a soproni
konferenciákon színvonalas műhelybeszélgetésként jellemzett szekcióülésen tárgyalták meg
az elvi és gyakorlati problémákat NAV Jövedéki Főosztály jelenlévő munkatársaival.
Több alkalommal tartottunk szakmai előadásokat, és számos kérdésben nyújtottunk
segítséget a MAGYOSZ, az MNKH/HEPA, az MKSZ, és a Kamarák részére.
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A Tagozat több alkalommal összefoglaló javaslatot/véleményt is készített és küldött meg a
Pénzügyminisztérium részére, melyek egy része elfogadásra került, egy részére vonatkozóan
pedig ígéretet kaptunk, hogy a következő jogszabálymódosítás során figyelembevételre
kerülnek.
A vámudvari munkacsoport az elmúlt év folyamán nem ülésezett ugyan, de elektronikus
úton a legfontosabb témákban folytak szakmai egyeztetések, természetesen 2020. évben is
tervezzük a felmerült szakmai igények alapján 1-2 alkalommal összehívni a vámudvari
munkacsoport ülést.
A Határügyi Bizottság az év folyamán több alkalommal ülésezett, (Röszkén és Záhonyban,
a NAV illetékes vezetőinek személyes részvétele mellett. Elsősorban a vámellenőrzés
gyakorlati problémáival, a határállomásokon esetenként előforduló várakozási idő okaival
foglalkozott több alkalommal. A bizottság jelenleg is vizsgálja, hogy milyen jogszabályi
feltételek mellett lehetne a határon dolgozó pénzügyőrök terheit úgy csökkenteni, hogy
bizonyos feladatokat a határon működő speditőrök, vámügynökségek látnának el.
A Termékdíj Tagozat nem tartott rendszeres ülést, mivel az elmúlt évben nem volt ezen a
téren jogszabályváltozás, viszont a tagozat vezetője és tagjai ad hoc jelleggel megbeszélték
a jogszabályok végrehajtásával kapcsolatosan felmerült problémákat.
A Hulladékgazdálkodási Tagozat és Fémszekció február 27-én tartott kihelyezett és
kibővített ülést Gyirmóton az ALCUFER Kft. meghívása alapján, melyen képviselte magát
a FÉMSZÖVETSÉG, a NAV és a HOSZ. Létrehozásra került a VJASZSZ, HOSZ és a NAV
delegáltjaiból egy munkacsoport, melynek eredményeként reméljük, hogy a szakterület
jelenlegi problémái megoldódnak. A Fém-szekció vezetője Fülöp Attila Úr egyéb
elfoglaltságára tekintettel kérte felmentését és maga helyett dr. Hajós Attila Urat javasolta,
aki a felkérést elfogadta, az elnökség a döntést megerősítette.
Itt köszönjük meg az ALCUFER Kft-nek, hogy hosszú évek óta biztosítja a helyszínt és a
teljes ellátást.
Az Informatikai Tagozat alapvető célja, hogy a hatóságok által is elismert, több évtizedes
szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek tagozatba rendezésével támogassa a
VJASZSZ tagvállalatait és tágabb értelemben a gazdálkodókat a vám, jövedéki és adóügyi
kötelezettségeinek teljesítésében a számítástechnika vonatkozásában.
A tagozat munkájának eredményeként rendszeres tájékoztatás hangzik el a NAV
informatikai szakterület részéről a megrendezett konferenciáinkon.
Az elmúlt évben is több alkalommal részt vett szövetségünket képviselve Dr. Sándor János
Úr, elnökségi tag/nemzetközi referens, az ICC Magyar Tagozat Vám- és
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kereskedelemtámogatási, valamint a Banktechnikai munkacsoport tagjaként annak
munkájában.
Az ICC Magyar Tagozat Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoportjának
tevékenysége 2019-ben az alábbi fők témák köré csoportosult:
•
•
•

Okmányhitelesítés
Incoterms 2020
BREXIT

Az okmányhitelesítések témája elsősorban a modernizálásról szólt, főleg az elektronikus
formában történő kibocsátások fejlesztési lehetőségeiről.
Az Incoterms változásairól Képviselőtársunk a soproni konferencián is tartott előadást a
résztvevők számára, ahol a (sajnos még mindig nem ingyenes) papíralapú és új, elektronikus
formájú kiadványokat propagáltuk.
A Brexitről a Kamara honlapján lévő linkgyűjteménybe mi is besegítettünk:
https://mkik.hu/hirek/brexit-informaciok-a-felkeszuleshez
Folyamatosan megkaptuk és továbbítottuk a központi szervezet, az ICC Commission on the
Customs and Trade Facilitation jelentéseit, kiadványait, hírleveleit, illetve november elején
a Banktechnikai munkacsoporttal közös ülésen is részt vettünk.
Az elmúlt évben is több oktatást, konferenciát és szakmai napot is szervezetünk:
1. Március 05-én rendeztük meg az évi rendes közgyűlésünket, melyen megválasztásra
kerültek az elnökség tagjai és a felügyelő bizottság az alábbiak szerint:
Elnökség tagjai:
Dr. Berényi János
Bók Mihály
Szepesi Sándor
Fekete Antal
Mayer Miklós

Dr. Sándor János
Fülöp Attila
Dr. Stampfel Balázs
Börcsök Róbert
Varga Mihály

Az Elnökség Dr. Berényi Jánost Elnöknek, Bók Mihályt Társelnöknek és Szepesi
Sándort Főtitkárnak választotta meg.
Felügyelő bizottság:
Dr. Kutassy Kálmán (elnök)
Cseh Ottó
Szokolóczi László
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Bók Mihály Társelnök Úr az elnökség és a tagság nevében köszönetet mondott, a
nyugdíjba vonult Sziliné Bóna Katalinnak az elmúlt években, az Etikai Bizottság
elnökeként és elnökségi tagként végzett odaadó és fáradhatatlan munkájáért.
2. Március végén Debrecenben 7. alkalommal került megrendezésre – a NAV HajdúBihar Megyei, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei, és a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei
Igazgatóságokkal közösen – a hagyományos Nemzetközi Adó- és Vámkonferencia.
Nagy megtiszteltetésnek értékeltük, hogy NAV különböző szakterületeinek vezetői
mellett a konferencián képviseltette magát a román, a szlovák és az első alkalommal
a lengyel vám- és adószakterület is.
Szövetségünk Elnöksége a debreceni konferenciák megrendezéséhez nyújtott
példaértékű szakmai támogatásért:
SZENT MÁTÉ DÍJAT adományozott:
• Dr. Panyik Éva Asszonynak, a NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóés Vámigazgatóság Igazgatójának és
• Dr. Kazsuk Attila Úrnak a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és
Vámigazgatóság Igazgatójának
3. Április közepén tarifa témakörben oktatást tartottunk tagvállalataink számára a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vám- és Pénzügyőri Tanszéke munkatársainak
szakmai támogatásával.
4. Május 21-én kihelyezett, kibővített elnökségi ülést tartottunk Szolnokon, az MB 2001
Kft. Vámügynökség telephelyén, ahová az elnökségen kívül meghívást kapott a NAV
megyei igazgatója és a vámszakterületi igazgatóhelyettes, szövetségünk területi
képviselői, valamint a térségben működő tagjaink, akik a meghívást elfogadták.
A közgyűlési döntéseknek megfelelően döntöttünk a tagozatok és szekció vezetőiről,
az elnöki tanácsadói kör felállításáról, személyi összetételéről, valamint a
kreditpontos képzési lehetőségeinkről.
Ismételten köszönjük az MB 2001 Kft ügyvezetőjének Remeczki Ferenc Úrnak, hogy
az ülés remek környezetben, kiváló ellátással kerülhetett megrendezésre, Marton
Tibor képviselőtársunk magasszíntű szakmai támogatása mellett.
5. Több éves előkészület után május végén Szövetségünk együttműködési
megállapodást kötött a Magyar-Török Üzleti Kamara és Szövetség-el. Az ünnepélyes
aláírásra a Hilton Budapest City-ben került sor, melyen részt vettek a
Külügyminisztérium, a NAV Központi Irányítása, Törökország Nagykövetségének
képviselője, illetve elnökségünk, valamint szövetségünk képviselői is.
Az együttműködés eredményeként a két szervezet közös munkacsoportja július
elején megtartotta első megbeszélését és előkészítésre került a török üzletemberek
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számára tervezett szakmai konferencia, mely október 10-én került megtartásra a
NAV Mester u-i székházában. Különleges alkalom volt számunkra, hiszen a NAV
nem szokta külsős szerveknek átadni a tárgyalóját. Ezen hozzájárulásuk is
visszaigazolta számunkra, hogy a NAV valóban támogatja törekvéseinket.
Köszönjük a török kapcsolat erősítése terén nyújtott szakmai támogatást az EKOL
Logistics Kft-nek és a szervezésben aktív szerepet vállaló ALX Hungary Kft-nek,
hogy támogatásukkal valóban el kezdett működni a török tagozat.
6. Ismét szakmai igényként merült fel a gazdálkodó által végzett ún. 3. országos
fuvarozói engedélyek ellenőrzése, ezért e témakörben június végén az ITM és a NAV
Rendészeti Főosztálya szakmai előadóinak bevonásával tartottunk egy
továbbképzést.
7. Októberben Szegeden – a Békés Megyei, a Csongrád Megyei, és a Bács-Kiskun
Megyei Adó- és Vámigazgatósággal közösen Adó - és Vámkonferenciát rendeztünk,
ahol elsőként hallhattunk előadás a harmadik országból származó növények és
növényi termékek beléptetésének szabályairól, illetve az E-AEO, és az E-BTI
rendszerek bevezetéséről.
Szövetségünk Elnöksége a szegedi konferenciák megrendezéséhez nyújtott
példaértékű szakmai támogatásért:
SZENT MÁTÉ DÍJAT adományozott:

• Dr. Makó András Úrnak a NAV Csongrád Megyei Adó- és
Vámigazgatóság Igazgatójának
A konferencia sikere visszaigazolta azon törekvésünket, hogy minden olyan
szervezettel ki kell építenünk azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyek révén tagjaink
a vámszakmán kívüli is hiteles információk hoz juthatnak. Itt éppen a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályának szakmai
támogatásával.
8. Az évtizedes hagyományoknak megfelelően novemberben került megrendezésre a
Soproni Vámszakmai Napok, az utóbbi 1-2 évhez hasonlóan kiemelkedő részvétel és
érdeklődés mellett.
A 34 év óta tartó hagyományoknak megfelelően, Szövetségünk elnöksége:
SZENT MÁTÉ DÍJAT adományozott Kováts Árpád Úrnak, a Sopron Megyei
Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara titkárának
TÁRGYJUTALMAT adományozott Dr. Kovács Árpád Úrnak a Költségvetési
Tanács elnökének
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PRO TELONIUM DÍJAT adományozott
• Dr. Csonka Péter Úrnak, az Zoll-Platz Kft. Ügyvezetőjének
• Molnár Antal Úrnak, az VÁMCO Vámügynökség Kft. Ügyvezetőjének
• Molnár János Úrnak, a LAGERMAX Autótranszport Kft. Ügyvezetőjének
• Kurunczi János Úrnak, a Húscsarnok Kft. Ügyvezetőjének
• Ragadics Ferenc Úrnak, aTrimex Trade Kft. Ügyvezetőjének
Utóbbi két személy részére hivatali elfoglaltságuk miatt a konferenciát követően
került átadásra az elismerés.
A fenti elismerések a konferencia történetében az első olyan esemény volt, amikor is
csak tulajdonosok, illetve legfelsőbb vezetők szövetségünkhöz való hozzáállását
ismertük el.
Itt kell megemlíteni MAGÓ JÁNOS Úr, kádár mester támogatását is, hiszen lassan
15 éve az Ő remek készítésű fa hordóit adhatjuk át az arra érdemeseknek.
Köszönjük János!
A Sopron Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara is elismerte szövetségünk,
illetve tagjaink több évtizedes szakmai együttműködését és tevékenységét. Ennek
keretében Horváth Vilmos Elnök Úr, Kamarai Elismerő Emlékérmet
adományozott
• Hafuzi Avnija Úrnak, az A&M Vámügynökség Kft. ügyvezetőjének
Ünnepélyes keretek között aláírásra került szövetségünk és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara között megkötött Együttműködési Megállapodás.
A megállapodás fontosságát és szövetségünk elismertségét jelentette, hogy az aláírás
végett vállalt előadást a Parlament alelnöke Jakab István Úr is, aki további
támogatásáról biztosította szövetségünket.
Az előző évi sikeres kezdeményezést követen ismét sor került a konferencia keretén
belül az ún. „Üzletember Találkozóra”, valamint a gálavacsorán a „Tulajdonosi
Kerekasztal” beszélgetésre.
A kezdeményezés célja a tulajdonosi kör egymás között, illetve a hatóságokkal
történő kapcsolat és párbeszéd javítása, erősítése, mely idén is sikerrel zárult.
Köszönjük Dr. Berényi János Elnök Úrnak, hogy a rendkívül feszített főkonzuli
teendői ellenére is időt szakított arra, hogy jelenlétével megtisztelte konferenciánkat
és levezető elnökként hozzájárult annak sikeréhez.
Köszönjük, hogy aktív közreműködése révén Jakab István Úr az Országgyűlés
alelnöke, miniszteri szintű előadóként Dr. Kovács Árpád Úr, a Költségvetési Tanács
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Elnöke és Parragh László Úr, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke ismét
megtisztelte jelenlétével és előadásával konferenciánkat.
December 12-én Záhonyban nagysikerű szakmai napot tartottunk az ITM Közúti
Közlekedési Ellenőrzési Főosztály vezetőjének, a Nyíregyházi Járási
Hivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály vezetőjének,
valamint a NAV megyei igazgatójának és természetesen a záhonyi és nyíregyházi
NAV munkatársak aktív részvételével.
Rendezvényük témája a december 14-én hatályba lépő EU-s új növényegészségügyi
beléptetési szabályok, a közúti közlekedési engedélyek ellenőrzése, valamint az
átkelőn felmerülő szakmai kérdések voltak. Úgy gondoljuk, hogy ezek a szakmai
egyeztetések is hozzájárultak ahhoz, hogy az új jogszabályváltozás hatálybelépésekor
e téren különösebb fennakadások a határátkelőhelyeken nem voltak.
Év közben készítettünk egy szakmai anyagot a közelgő Vadászati Világkiállításra,
melyet megküldtük a Kormány számára. Az anyagban felajánlottunk tagjaink
magasszintű vámszolgáltatásait, kiemelve azt a nem elhanyagolható tényt, hogy
minden határon – a repülőtéren éjjel-nappal – működnek.
Nem szakmai kérdés, de szövetségünk partnerként való elismertségét jelentette, hogy
2017 óta rendszeresen meghívást kapunk egyetlen civil szervezetként a nyíregyházi
Önkormányzat és a NAV közös rendezésű sport rendezvényére, ahol is több esetben
elnyertük a legjobban főző csapat címét.
Köszönjük Dobos Lajos barátunknak az eddigi sikereket, Köteles Gyuszi
Képviselőtársunknak az odaadó gondoskodást.
MAGÓ JÁNOSNÉ (Marcsi) hosszú évek óta képviseli, képviselheti szövetségünket
a nagyon híres TÁPÍÓFESZT rendezvényen. Köszönjük odaadó szakmai
támogatását.
Az év végére a fentiekben vázolt tevékenységek, és személyek munkájának
eredményeként szövetségünk taglétszáma 178-ra emelkedett.
Elmondhatjuk, hogy Szövetségünk 2019-ben is sikeres évet tudhat maga mögött,
melyhez nagyon sok belső és külső segítséget kaptunk. Azon Partnereinknek és
Képviselőtársainknak, akik kiemelkedő és példaértékű támogatásukkal segítették
Szövetségünk tevékenységét, a december elején megtartott kibővített ünnepi
elnökségi ülésen mondtunk köszönetet.
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Az Elnökség az alábbiak szerint összeállította a 2020. évi munkaprogramját:
1. 2020. március 21-22-re tervezzük idén 8. alkalommal megrendezni a Nemzetközi
Adó- és Vámkonferenciát Debrecenben, melyen reményeink szerint ismét lehetőség
nyílik a nemzetközi részvételre is. Várakozásaink szerint a szlovák-román-ukrán
küldöttség idén kiegészül a lengyel és a lett adó- és vámigazgatóságok képviselőivel
is. (Sajnos a koronavírus járvány miatt ez a rendezvényünk nem került megtartásra.)
2. A regisztrált vámügynök és vámtanácsadók számára 2019. április hónapban
tervezünk megtartani a tavaszi vámszakmai kreditpontos továbbképzésünket.
3. Amennyiben a várható jövedéki jogszabályok változások ezt indokolttá teszik
terveink között szerepel az első félév végén egy ilyen jellegű továbbképzés is.
4. Október elején ismételten megkívánjuk rendezni Szegeden az Adó- és
Vámkonferenciát. (Sajnos a koronavírus járvány kockázata miatt ez a rendezvényünk
nem kerül megtartásra)
5. A Soproni Vámszakmai Napok tervezett időpontja 2020. november 19-20, a szállodát
már lefoglaltuk, az előkészületeket itt is megkezdtük.
6. Decemberben tervezünk egynapos tájékoztatót tartani azokról a jogszabályi
változásokról, amelyek hatályba lépnek majd 2021. január 1-jével. Ha olyan
jogszabályi változás következik be, amely igényli a továbbképzést is, akkor
természetesen megszervezzük.

A 2020. évi pénzügyi tervünk elkészítésénél figyelembe vettük, hogy a márciusra tervezett
debreceni konferenciánk és az őszre tervezett szegedi konferenciánk a járványhelyzet
kialakulása miatt elmaradt. A soproni konferenciánk megtartása szintén függ a rendezvény
időpontjában majd hatályban lévő esetleges kormányzati korlátozó intézkedésektől.
Mindezeket figyelembe véve jelentős mértékű bevétel csökkenést és ezzel arányos kiadást
prognosztizálunk az előző évhez képest.
VJASZ Szövetség Elnöksége nevében:
Szepesi Sándor főtitkár
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