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Vám Főosztály 

1135 Budapest, Frangepán utca 87.  

Telefon: 437-4300, Faxszáma: 350-8760, ebpavig@nav.gov.hu 
 

 

 
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 

Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 
 

Iktatószám: 6444377073 Ügyintéző: Muri Anikó szds. 

 Telefonszám: (06-1) 437-4317 

 Ügyszám: 2302081913 

 Mellékletek száma: - 

Tárgy: Határozat engedélyezett 

gazdálkodó státust igazoló engedély 

megadásáról  

 

Címzett: 

CTDI Budapest Kft. 

1183 Budapest, Tóth Árpád utca 1. 

EORI: HU0000053387 

Adószám: 10955743-2-43 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A CTDI Budapest Kft. 2021. október 04-én indítványozott AEOC (vámügyi egyszerűsítések) 

kérelmével egyezően, az engedélyezett gazdálkodó státus megszerzését igazoló, 

HUAEOC170000E2000005642 számú engedély 

 

megadásáról döntöttem. 

 

Az engedélyezett gazdálkodó státust igazoló engedély (AEO) a kiállításának napjától 

számított ötödik napon lép hatályba. 

 

Tájékoztatom, hogy az engedélyezett gazdálkodó státuszt megadó engedély (AEO engedély) 

határozatlan ideig érvényes és az Európai Unió valamennyi tagállamának vámhatósága 

elismeri. 

 

Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a 

továbbiakban: NAV) Fellebbviteli Igazgatóságához (Nyugat-dunántúli Hatósági Főosztály, 

9022 Győr, Szent István u. 15-17.) címzett, de az Igazgatóságnál (1135 Budapest, Frangepán 

utca 87.) benyújtandó illetékköteles fellebbezéssel élhet. 

 

Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, az elsőfokú határozat elleni fellebbezéskor 

fizetendő illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 

10 000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5 000,- Ft, legfeljebb 500 000,- Ft, amennyiben a 

fellebbezési eljárás értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000,- Ft, 

mely illetéket a NAV 10032000-01076064-00000000 számú Eljárási illetékhez kapcsolódó 

befizetések bevételi számlaszámra kell megfizetni banki átutalással a határozatszámra történő 

hivatkozással. 

 



2. oldal, összesen: 4 

A fellebbezéshez csatolni szíveskedjék az átutalást igazoló banki kivonatot (terhelési értesítőt 

vagy számlakivonatot), melyen szerepeljen az EORI száma. Amennyiben illeték megfizetése 

nélkül kerül benyújtásra a jogorvoslati kérelem, úgy a vámhatóság határozattal állapítja meg a 

fizetendő illetéket, amelyet a határozat közléstől számított 8 napon belül lehet - a fenti 

számlaszámra - mulasztási bírság nélkül megfizetni. 

 

I N D O K O L Á S  

 

A CTDI Budapest Kft. 2021. október 04-én AEO engedély iránti kérelmet nyújtott be a 

Bizottság (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló rendeletének 6. melléklete alapján a NAV 

Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság).  

 

Tájékoztatom, hogy az engedélyezett gazdálkodó státust 2016. május 1-jétől az Európai 

Parlament és a Tanács az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU Rendelete (a 

továbbiakban: Vámkódex), a Bizottság (EU) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 

952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására 

vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2015/2447 végrehajtási rendelete (a 

továbbiakban: VA), illetve a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós 

Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő 

kiegészítéséről szóló a Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletének 

(2015. július 28.) (a továbbiakban: FJA) rendelkezései szabályozzák. 

  

A fentiek figyelembevételével a kérelem a HUHU1700002021AEOC29 szám alatt rögzítésre 

került a Bizottság központi EOS (AEO) rendszerében. A befogadás napja – mely egyben az 

eljárásra szánt határidő kezdő időpontja is – 2021. október 11-én. 

 

Tekintettel az AEOC típusú engedély kritériumrendszerére, az engedélyezett gazdálkodó 

státus kiadásához az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:  

 

 a vámjogszabályok és adószabályok betartása tekintetében megfelelő előélet igazolása,  

 a kereskedelmi és - adott esetben - szállítási nyilvántartások vezetésének kielégítő 

színvonalú rendszere, amely lehetővé teszi a megfelelő vámellenőrzést,  

 az igazolt fizetőképesség, 

 a gyakorlati jellegű szakértelem. 

 

Az AEO eljárás tárgyát képezte a kérelmező tevékenységének, engedélyeinek, előéletének 

vizsgálata.  

 

Vizsgálatra került a gazdálkodó vámmal kapcsolatos tevékenysége, a vámjogszabályok és 

adószabályok betartása tekintetében megfelelő előélet igazolása, a kereskedelmi-szállítási 

nyilvántartások vezetése, az igazolt fizetőképesség, valamint a a gyakorlati jellegű 

szakértelem vagy szakmai képesítés. Az audit során a gazdálkodó a pénzügyi rendszerét, 

logisztikai rendszerét, belső ellenőrzésének működését, a vámszoftverét, az IT 

feltételrendszerét bemutatta, gyakorlati jellegű szakértelmét igazolta. 

 

Az engedélyezési eljárás során a vámhatóság megállapította, hogy a gazdálkodó az említett 

feltételeknek megfelel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az AEO engedély 

megadásáról döntött. 

 



3. oldal, összesen: 4 

A Vámkódex 23. cikk (2) bekezdése alapján a határozat jogosultja köteles haladéktalanul 

értesíteni a vámhatóságot a határozat meghozatalát követően felmerült bármely olyan 

tényezőről, amely befolyásolhatja a határozat fenntartását vagy tartalmát. 

 

A Vámkódex 23. cikk (5) bekezdése alapján a vámhatóságnak nyomon kell követnie a 

vonatkozó feltételeknek és kritériumoknak a határozat jogosultja általi teljesítését. Nyomon 

kell követni továbbá a határozatból eredő kötelezettségek teljesítését. 

 

Fentiekre figyelemmel a feltételek és kritériumok teljesítését az Igazgatóság folyamatosan 

figyelemmel kíséri, mely során kiemelt figyelmet fordít különösen: 

 a változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére, 

 a vám- és adószabályok betartására, 

 a fizetőképesség teljesítésére, 

 a gyakorlati jellegű szakértelem meglétére. 

 

Tájékoztatom, hogy a Vámkódex 23. cikk (4) és (5) bekezdése alapján végzett nyomon 

követés eredményeként az Igazgatóság a határozatot az FJA 15. cikke (1) bekezdésében 

meghatározott feltételek fennállása esetén újraértékeli.  

 

Tájékoztatom továbbá, hogy az FJA 30. cikke alapján az engedély hivatalból felfüggeszthető, 

valamint – ha a gazdálkodó ideiglenesen nem tud megfelelni a Vámkódex 39. cikkében 

meghatározott kritériumok bármelyikének – az FJA 16. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint a 

felfüggesztést saját maga is kérheti. 

 

Felhívom figyelmét továbbá az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a 

továbbiakban: Vámtörvény) 91. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: 

91. § [Az engedély visszavonása, felfüggesztése, módosítása jogsértés következtében] 

(1) Ha a 84. § (1) bekezdése szerinti jogsértést a vámhatóság által kiadott engedély 

alkalmazásával összefüggésben követik el, a vámigazgatási bírság kiszabásával egyidejűleg a 

vámhatóság megvizsgálja a szóban forgó engedély visszavonásának, felfüggesztésének vagy 

módosításának szükségességét. 

(3) Az engedély visszavonható minden egyéb olyan esetben is, amikor a vámhatóság a 

kötelezettségszegés vagy mulasztás feltárását követően megállapítja, hogy az engedély 

érvényben tartása a vámfelügyelet gyakorlását vagy az engedélyhez kapcsolódó 

vámellenőrzés lefolytatását súlyosan veszélyeztetné. 

 

A jogorvoslatra a Vámtörvény 93-96. §-aiban, a 98. § (1) és (3) bekezdésében, 99. § (1) és (2) 

bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók. 

 

Az illeték tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdésében, 

29. § (2) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében és 73. § (3) bekezdésében foglalt 

rendelkezések az irányadók. 

 

A döntés a fent említett jogszabályi helyeken kívül a Vámkódex 22. cikk (4) bekezdésében, 

38. és 39. cikkén, valamint az FJA 29. cikkén, valamint a VA 24. cikkén, 25. cikkén, 26. 

cikkén, 27. cikkén, valamint a Vámtörvény 48. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 66. § (1) és (2) 

bekezdésében, továbbá 69. § (1) és (6) bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

Az Igazgatóság hatáskörének és illetékességének megállapítása a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. § (5) bekezdésének e) pontjában, továbbá a 



4. oldal, összesen: 4 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-ában és a 40.§ a) pontjában foglaltakon alapul. 

 

 

Budapest,  

„Kelt, az időbélyegben meghatározott időpontban” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erről értesülnek: 

1. a címzett 

2. az ÉBPAVI irattára 

 

Vörös Attila 

igazgató 

(hatáskör gyakorlója) 

 

dr. Gál Veronika 

pénzügyőr alezredes 

főosztályvezető 

(kiadmányozó) 
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