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Molnár Laszlól

Békemissziók

Hazónk több nemzaközi békemisszióban is aktív szerqet vóllal, mely
jelentős kötelezettségeket ró a Maglar Honvédség kijelölt eglségeínek
személyi túllomónyóra

Cikkemben a békefenntartó műveletek csapafuozgásaival kapcso-
latos hatrírátlépések és vrámeljárások rendjét és ezek tapasúalatut szeret-

ném röviden ismertetri.

A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium részéról a
viírnkezelésekre és az ezze|kapcsolatos határátlépésekre a HM Beszerzésí
Hivatal lett kijelölve' mely jogkör a hivatal alapító okiratában is megfo-
galmazásra keriilt.

A békemissziók köziil a nagyobb létszámú missziók ellátása rend-

szeresen visszatérő feladatként jelentkezik. Valamerrnyi váltás, utránpótlási

szálhitÁs határátlépéssel és vrámkezeléssel jár, melyek általrános szabályu a

polgári élet szátmára megfogalmazott törvényekben lettek rögzÍtve. Ezek
köztil ktilön kiemelném a többször módosított ''A vámjogról, a vám_
eljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi c. tör-vény''_t
(továbbiakban Vám. w.), valamint ''A határőrizetről és a Eatárőrségről
szóiő 1997. évi XXXII. Törvény''-t (továbbiakban Hör. tv.).

l. Molnrír László mk. ómagy, HM Beszerzési Hivatal' vám es szíllítnanyoási osúáytezető'
helyettes.
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Határátlépés

Az ó]lamhatdr átlépésének feltételei

Hör. tv' 13. $ (1) szerint az éilamhatárt a nemzetköá szerződésekben,
valamint ktilön törvényekben meghatátrozott feltételekkel, a 14. $-ban
meghatánozott kivétellel' a forgalom számára megnyitott köZúti, -vasúti,
vízi vagy légi hatrárátkelőhelyen, a Határőrség és jogszabályban feljogosí-
tott más hatóságok ellenőrzése mellett lehet átlépni.

Az állanrthatáLr átlépése valamennyi esetben a békemisszióknál
útlevéllel történik. A NATO SOFA egyezmény rendelkezéseinek megfe-
lelő NATo Menetparancs alkalnazására a fogadó államok és a ftarzit
országok belső rendelkezéseí miatt nem kertilhet sor' tekintettel arra, hogy
azok nem NATO tagok. Kivételt csupán Horvátországképez, aki a NATO
SOFA egyezrnényt akalmazza a határátlépésekre, és a Menetparancsot
elfogadja.

Ideiglenes hatdrnyitds katonai repiilőtereken

Hör. tv. 14. $ szerint kérelemre a Határőrség a Vám- és Pénzügyőrséggel
együtt ideiglenes határátkelőhely mtiködését engedélyezheti' A Határőrség
tészére a hatrárátkelőhely működtetéSéből adódó többletköltségekre a vám-
jogról, a vátme|játásról, valamint a vrímigazgatásrő| szóló 1995. évi C.
törvény 144. $-ának (10) bekezdését megfelelően kell alkalmazrri.

Hör' tv. 1 5 . $ ( 1) A határátkelőhely rendj ének fenntartií sáért aHatrírőrség
a felelős.

Vámkezelések

A kivitelre kerülő ánrkat viírn szempontból kétféleképpen csopor-
tosíthatj uk a felhaszndlds ruidjlÍt tekintve :

' Visszahozatali kötelezettséggel kiszállítandó áruk (vámkezelésiik

ideiglenes kivitelben történik) pl. harcjárművek, fegyverek,
egyéni felszerelések.
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. Kiilfijldön véglegesen felhasználásra kerül<í ríruk (vrímkezeléstik

exportjelleggel végleges kivitelben történik) pl. loszerek és rob-

banószerek.

Kiviteti vámkezelések

Kiviteli ellenőrzés

Tv. 84. $ (l): A kiviteli ellenőrzés:

' viámvizsgálatból,

' az átru azonosításából'

. valamint az adőzat\anjövedéki termékek esetén a viárnteher biz_

tosításából áll.

Tv.84.$ (2): Kiviteli ellenőrzés alá kell vonni azt a belfoldi áruq ame-

lyet vég-leges rendeltetéssel külfoldre kívánnak szíllítani' továbbá a külfold-

re vissza- sállításra kerülő vámárut (új rakivitel).

Vhr.145. $: A kiviteli ellenőrzést olyan időpontban kell kérni, hogy az

még az áru feladása vagy szálLitőeszközbe történő berakása előtt, illetőleg
azza| egyidejűleg elvégeáető legyen.

Tv.84.$(3): Ha a kiviteli ellenőrzéskor a vámvizsgálaton kívül más

vizsgálatot is el kell végezns' (így különösen: növény-egészségügyi'

állategészségügyi) aá lehetőleg a v ámv izsgálattal egyidejtíleg kell végre-

hajtani. A kiviteli ellenőrzésnek nem akadálya a más hatósági vizsgáIat

ebnaradása' Ilyen esetben az illetékes szerv a vizsgá|atát - az á|Lat-

egészségügyi vízsgálat kivételével - az áml kiléptetése előtt a hatrírvrámhi-

vatalnál tartja meg'

Vhr. 151. $: Az elvégzett kiviteli ellenőrzés alapján az áru/vétmáru

kiléptetése a kiviteli ellenőrzés időpontjától számítottharminc napon belül
kérhető. Ezt követően kiléptetésre csak újabb kiviteli ellenőrzés alapjan

kerülhet sor.
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Ideiglenes kivitel

Tv. 85. $: Azokat az ánlkat' amelyeket - nem számítva a szokásos
elhaszrálódás mértékét - áilagváltozás nem eredményezó mtivelet
céljából' visszahozatali kötelezettséggel szállítanak kiilfiildre, ideiglenes
kivitelben kell vrámkezelni.

Tv. 86. $ (1.): Az ideiglenes kiviteli vómhezelés:

. viímvizsgálatból, továbbá a

o kivitelre kerülő áru azonosságának megállapításából, ennek biz-
tosításából,

. a vi sszalro zatali batártdö megállapítísából és

. a kiviteli előjegyzésben kivitt r{ruk elszámolásából áll.

Tv. 86. $ (2): A visszalrozatali hatráridő - ha jogszabály másként nem
rendel_kezik - huszonnégy hónap, ami indokolt esetben meghosszab- :

bítható.

Tv. 86. $(3): A magyar honosságú sállítóeszköz fuvaroási tevékeny-
ség végzése céljából történő ideiglenes kiviteli vámkezelése kiilön áruny_
ilat-kozat benffi üísa nélkiil kérhető.

Vhr. l52. $ (l.): Az ideiglenes kiviteli vámkezelés t - a (z)bekezdés-
ben foglaltak kivételével - nemzetközi vámokmrínnyal vagy ennek
hirányában EV kiállításával kell kémi.

Az órunyilatkozaÍban tneg kell jelölni:

. az ideiglenes kivitel célját,

' az áru azonosítiási lehetőségeit, illetve az azonositátsra vonatkozó
javaslatot, továbbá

. amennyiben a kivitelhez ktilön engedély sztikséges - annak számát
is.
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Vhr. 152.$ (2): Belftildi forgalrni rendszámú gépjárművet szóbeli
rárunyilatkozat alapján lehet ideiglenes kivitelben vámkezelni, ha aztbel-
ftildinek minősiilő személy viszi magával. A kiilft'ldi a belfijldi rendsz'ámú
gépjrárművet csak a tulajdonos vagy tizembentartó engedélyével viheti ki kül_

fiildre.

vhÍ. 153. $: Az ideiglenes kiviteli vrámkezelés során a kiviteli ellen-
őrzésre vonatkozó előírásokat kell értelemszerűen alkalrnazni azzal, hogy
meg kell állapítani a visszahozatali határidőt is és biztosítani kell a vissza-
hozott árunak a kivitelre kertilt ríruval való azonosíthatóságát.

'fhr. 154. $ (1): Az ideiglenes kiviteli eljrárásban vámkezelt áruval a
megállapított visszahozatali idő |ejálrtát követő harminc napon beliil - a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével _ el kell számolni.

Az elszómolds történhet

a.) az áru belftildre való visszahozatalával és a belfijldi forgalom
szémátr a történő viímkezeléssel,

b.) garanciális csere vagy csere esetében a csereáru behozataláryal és a
belftildi forgalom szátmára való vrírnkezelésével,

c.) az ideiglenesen kivitt ríru ktilfiildön történő értékesítésének iga-
zoLásáwa|,

d.\ az ideiglenesen kivitt áru megsemmisítésének' megsemmi-
siilésének, eltrrlajdonításrínak a külffildi hatóság által történő igazo|ásáva|.

vhr. 155. $: Az olyan személyek személyes hasnÁlatára szo|gá|ó - a
háztartás berendezéséhez és felszereléséhez sztikséges - áruk esetében,
akik vrárhatóan hosszabb időt töltenek külfijldön és ezt a köriilményt a
kiküldő szerv igazolásával, munkaszerződéssel vagy más elfogadható
módon ígazo|ják, a viímhivatal a visszahozatali hatríridőt a végleges haza-
térés időpontj áhan á||apítja meg.

VbÍ. 157. $: Az ideiglenes kiviteli vrímkezelés alá vont csomago-
lóanyagok (így kiilönösen: ládiík, rekeszek, zsríkok) azonosságiának biz-
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tosíüísa általábaÍl mellőztrető, a visszahozatalra keriilő csomagolóanyagok
merrnyiségének, minőségének, állapotrínak és befogadóképességének
azonban ugyanolyannak kell lennie, mint amilyen a kiszállítottaké volt.
Ezeket, továbbá az Íru azonosságának biaosításara szolgálő adatokat az
rárunyilatkozaton a vámhivatalnak igazolrria kell.

vhr. 158. $: Vízi- és légijármrínek közúton való kiszállítása esetén' ha
az nem tekinthető útiholminak, az ideiglenes kiviteli eljrárásban való
vámkezeléshez nemzetközi vrímokmanyt (ATA, Tryptique, Camet)' enrrek
hiányában EV-t kell benyújtani.

Jogszerűtlen magatartási formák

Vámszabálysértés

A szabólysértésekrőI szóló 1968. évi I. tömény szerint:

l14. $ (1): Aki vámárut a vámellenőrzés alól elvon, vagy a vámteher,
illetve a vámbizosíték megállapítása vagy beszedése szempontjából lénye-
ges körülmények tekintetében valótlan nyilatkozatottesz, feltéve' hogy az
aru belft'ldi forgalrni értéke az öftenezer forintot nem haladja meg, úgy-
szintén, aki e cselekmények brírmelyikét megkísérli ötvenezer forintig ter-
jedő pénzbírsággal sujtható.

11a.$(2): Aki az (l) bekezdésben meghatározott cselekményt értékre
tekintet nélkül gondatlanul követi el, harmincezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható'

114. $ (3): Az1az árut, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, el
lehet kobozri.

115. $ (1): Aki csempészett vámrírut vagyoni haszon végett meg-
szerez) elrejt' vagy ilyen vrímiíru-elidegenítésben közremúködik' feltéve'
hogy az aru belft'ldi forgalmi értéke az öBtenezer forintot nem haladja
meg, úgyszintén aki e cselekmények bármelyikét megkísérli' ötvenezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
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l15.$ (2): Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt értékre
tekintet nélkül gondatlanul követi el, harmincezer forintig terjedő
pénzbírsággal súj tható.

115.$. (3): Azt az iírut, amelyre nézve a szabálysértést elkövették' el
lehet koboari.

A vám, adó és jövedéki eljárásokhoz kapcsolódó bűncselekmények

A Biintetőtörvénykönyvről szótó Ig78. évi IV Törvény szerint:

Csempészet és vámorgazdaság

Bt,3I2. $ (1):,,{fi

a') vámárut a vámellenőrzés alól elvon vagy a vrámteher, illetve a viím-
biáosíték megállapítása vagy beszedése szempontjából lényeges körül-
mények tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz (csempészet),

b.) csempészpttvátmánlt vagyoni haszon végett me5szeÍez' elrejt vagy
elidegenítésében közremúködik (vámoryazÁaság), végséget követ el és

egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbiin-
tetéssel biintetendő.

(2) A biintetés bűntett miatt hrírom évig terjedő szabadságvesztés, ha
a búncselekményt:

a.) üzletszerűen,

b. ) btinsztivetségben,

c.) jelentős értékű vámiárura,

d.) muzeális tárr:gta követik el.

(3) A btintetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselebnényt:

a.) ktilönösen nagy értékű vámárura,

b.) tizletszeriien vagy bűnszövetségben jelentös értékű vámárura
követik el.
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l15.$.(a): A btintetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesáés,
ha a bűncselekményt iizletszeríien vagy bűnszövetségben különösen nagy
értékű vámárwa követik el.

HM Beszerzési Hivatal vámkezelői tevékenysége
a békemissziók működésének érdekében

A fentiekben ismertetett vámkezelési módokkal állunk a megbízó HM
szervek r észére a békemissziók vonatko zásában. A feladatok lehetnek :

. Eseti megbizás jellegűek (egy-egy kiszállításra vonatkozóak),

. Folyamatos vámkezelői szolgálat Kaposvár helyőrségben az SFoR
és KFoR kiszállítások biztosítása érdekében.

KFOR tapasztalatok

Az or szággyúlé s 5 4 l I 9 9 9 . (VI. 1 6. ) o GY határo zatáb an |lo zzáj árult a
magyar kontingens részvételéhez a koszovói békefenntartásban résá vevő
nemzetközi erőkben (KFoR). A kiszállítás 1999. július hónapban történt
öt katonavonattal, melynek vámkezelése rendkívüli feladatokat rőtt a
vrírnkezelői állományra. A kiszállítandó anyagokat tételesen csoportosítarri
kellett, a kereskedelmi vámtarifába betarifálni és Egységes Vámárunyi-
latkozatokat kitölteni valamennyi vonathoz külön az ideiglenes és ki'ilön
a végleges kivitelre. A visszaérkező cikkekre külön-ktilön EV-t kell kitöl-
teni és az ideiglenes kivitelből azokat töröltetrri kell folyamatosan.

Külön gondot kell fordítani "A haditechnikai eszhözök és szolgtÍt-
taÍósok kiviteléről, behozatalóról, illetve reescportjóróI saitó 48/1991.
(III. 27.) Korm. rendelet'? szerinti áruk engedélyeztetésére.

A tranzit orságok eltérő be- és kiviteli, valamint ttannt rendelkezé_
sei a kiszállítás óta többször módosultak szinte havonta' melyeket szinte
képtelenség követri. A tranzit országok számÍra a KFoR koszovói béke_
ferrrrtartás jó tizletet jelent, ezért igyekezrrek a maximális haszrot húzrri
belőle mind legális, mind illegális úton különböző adők, illetékek és szol-
gáltatási díjak beszedésének formájában.
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A vámkezelői tevékenységet, amely már önmagában is eléggé bonyo-
lult, hátráltatja, hogy nemcsak a kellő jogszabályl háttér hiányzík afe|ada-
tok végrehajtásához, hanem az együttműködő szervek is csak az utolsó pil-
lanatban adják meg a kért adatokat a vámárunyilatkozatok kiá|Iitásához.
Így bizony elégnehéz hatékony munkát végezri, és ezen mielőbb vá|toz-

tatni kellene.

osszegzés

A küWldi békemissziók ellátdsa, az utdnszóllítdsok és a KFOR saÍl-
lítús o k pedig r en dkív üli erőfes zítés ek et ig ény elnek v alamenny i r és ztv e-

vőtől. Ajogszabályi hóttér néha lehetetlenné teszi afeladatok végrehaj-
tásdt, ezért ezek mielőbbi vdltoztatúst kívánnak, valamint a külJöldön
helyben taldlható cikkek beszerzésével és a kiszdllíttisok hatékonyabb
költségelemzésével jelentősebb megtakarítúsokat lehetne elérni, és

humán erőforrdsokat felszabadítani más nem kevésbé fontosabb felada'
tokra.

Kosovo MEGKÖZELITÉSE
1.szdmú dbra
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