
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 évesek lettünk 

1993. február 11.  

Az akkori külkereskedelmi vállalatok színe javát képviselő vámkezelők, részleg és szakterületi 

vezetők, tulajdonosok – az akkori Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) legfelsőbb vezetésének 

egyetértésével és támogatásával – egy szakmai szervezet alakuló ülésére érkeztek az a 

Pénzügyőr Klub Éttermébe Budapestre a Mátyás u. 16. szám alá. 

Hosszas előkészület, párbeszédek,   egyezségek után délután  14.00 órakor  52 alapító  taggal 

megalakult   a   Vámügynökségek  és  Vámközreműködők  Magyarországi  Szövetsége,   

Dr. Berényi János elnök és Bók Mihály főtitkár vezetésével, Arnold Mihály az akkori 

VPOP vezetőjének személyes támogatása mellett. 

Elindult egy szakmai sikersorozat és a szervezet a mai napig ragaszkodik az akkori alapítók 

azon gondolatához, hogy a VPOP/NAV hathatós szakmai támogatója és mindenkori 

megbízható partnere legyen. 

A Magyar Gazdasági Kamarától átvett soproni konferenciát a vámszakma nagy ünnepévé 

emelte, felvette a kapcsolatot a mezőgazdasági terület illetékeseivel, melynek eredménye lett, 

hogy nevünk is megváltozott Vám, Jövedéki és Agrárszolgáltatók Szövetsége névre. 

Szervezetünk agrár szolgáltatására végül nem lett olyan igény, melyet elterveztünk, viszont 

érdekképviseleti tevékenységünk egyre jobban közeledett az adószakmai területhez is, ezt 

követően alakult ki szövetségünk jelenlegi elnevezése: Vám, Jövedéki és Adóügyi 

Szolgáltatók Szövetsége. 

Taglétszámunk folyamatosan emelkedett – bár a 2008-ban bekövetkező gazdasági-pénzügyi 

válság átmeneti létszámcsökkentést is okozott, jelenleg 190 gazdálkodónak képviselhetjük az 

érdekeit. 

A jogszabályalkotás területén tapasztalható javaslataink jelentős számú befogadása hűen 

tükrözte vissza szövetségünk körültekintő, szakmailag is magasszínvonalú, hiteles piaci 

szereplését. 

Jelentősen kivettük részünket a Vámtörvény előkészítésében, az EU-csatlakozásra való 

felkészülésben, a különböző hulladék anyagáramokat tömörítő koordináló szervezetek 

elfogadtatásában, a jövedéki törvény előkészítésében.  

1993 2023 



Haladtunk a változásokkal, bővítettük szervezetünk tevékenységét, így különösen az EU-

csatlakozást követően a környezetvédelmi termékdíjjal és a fémkereskedelemmel. 

Az évek alatt megbízható partneri viszony alakult ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával 

és a területi kamarákkal, évtizedes együttműködési megállapodás az alapja a VPOP/NAV közös 

munkánknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara partnereként hallatjuk hangunkat az 

agrárium területén is, a Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége (HOSZ) együttműködés 

eredménye, hogy a fémtörvény, hulladékgazdálkodás is kiemelt szakterülete lett 

szövetségünknek. A fogyasztóvédelem és a közúti közlekedés ellenőrzését végző 

szervezetekkel/hatóságokkal, valamint a NÉBIH -el is kiemelkedően jó kapcsolatot sikerült 

kiépíteni, mely szervezetek szívesen támogatják oktatási területeinket, szakmai 

konferenciáinkon mindig kiváló szakmai előadásokat is tartanak. 

Az utóbbi években tagjaink támogatásával a török és szerb majd a közelgő bolgár és macedon 

együttműködési megállapodások eredményeként bekerültünk a nemzetközi vám és speditőri 

vérkeringésbe is ezáltal hatékonyan tudjuk képviselni az említett áruforgalomban részt vevő 

gazdálkodók érdekeit. 

Az eltelt 30 év alatt valóban megvalósítottuk az egymás tiszteletén alapuló és mindig a 

jogszabályok mentén folytatott párbeszédet, az „üljünk le és beszéljük meg” gyakorlatot. 

Szövetségünk mottója: Megbízhatóság – Nyitottság – Párbeszéd - Biztonság 

Ennek szellemében képviseljük tagságunkat minden megalkuvás nélkül. 

A szakmai konferenciák mellett kiemelten fontosnak tartjuk a képzéseket, oktatásokat, 

Képviselőtársainak szakmai ismereteinek bővítését. Jelentős lépés volt e tekintetben, hogy a 

Pénzügyminisztérim engedélyével akkreditációt szereztünk a vámtanácsadók hatósági 

képzésére, majd ezt követően évente két alkalommal szervezünk kreditpontos 

továbbképzéseket.  

A VJASZSZ-t mindig is az állandóság, a hitelesség a szakmai megbízhatóság jellemezte és 

jellemzi mind a mai napig, oktatásaink a legmagasabb igényeket is kielégítik, szakmai 

rendezvényeink színesek, hitelesek és családias légkörben kerülnek megrendezésre. 

Példa értékű, hogy 30 éve elnökünk Dr. Berényi János, hogy az elnökség és a különböző 

képviseletet ellátó tagjaink hosszú évek óta állandóságot jelentenek, hogy 38 éve rendezhetjük 

meg a „Soproni Vámszakmai Napokat”, és még sorolhatnánk. A jövőben is arra törekszünk, 

hogy eredményesen tudjuk tagvállalataink szakmai érdekeit képviselni, tevékenységüket 

támogatni. 

A harmincadik évfordulón tisztelettel és szeretettel köszöntjük a még köreinkben élő alapító 

tagokat, és minden tagtársunkat, képviselőket és bízunk abban, hogy Szövetségünk továbbra is 

eredményesen fog működni és fejlődni.  

 

  Dr. Berényi János                      Bók Mihály                      Fekete Antal            Szepesi Sándor 

           Elnök                    alapító főtitkár, volt Társelnök,       volt Főtitkár                    Főtitkár 

                                                       Főtanácsadó           

                                


