
dr. Minya Mihály

pénzügyőr ezredes

főigazgató

EKAER

Mentességek, kockázatos termékek, 

hatósági zár



Forgalom szerinti mentesség
Nem tartozik az EKAER hatálya alá

Tranzit
- tranzit,

- harmadik országból érkező

vámáru,

- fuvarozás módja

- vasút

- légi

- vízi



Gépjárművel végzett közúti fuvarozás az 

EKAER rendszer szerint

Útdíjköteles gépjármű

a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett 

legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, 

vontató - ideértve a nyerges vontatót is -, 

valamint az ilyen gépjárműből és az általa 

vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló 

járműszerelvény

(2013. évi LXVII. törvény 2. § 21. pont;

Art. 178. § 48. pont)

Nem útdíjköteles jármű is, ha

• kockázatos élelmiszerek

• egyéb kockázatos termék 

szállítása:

 meghatározott súly

 meghatározott érték

(Art. 22. § (4))

3,5 tonna



Mentességek I.
(Art. 22/E. § (6))

 Magyar Honvédség, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről,

valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az

Országgyűlési Őrség gépjárműve.

 a Magyarországon Szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított

nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy Szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb szervezetek

nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműve

 a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében

vagy elhárításában részt vevő gépjármű,

 nemzetközi szerződés (NATO, Schengheni Megállapodás);

 nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányt fuvarozó gépjármű;



Különleges jogrend
(Magyarország Alaptörvénye – 48 – 54. cikk)

• Rendkívüli állapot
(háborús veszély)

• Szükségállapot
(hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények)

• Megelőző védelmi helyzet
(külső fegyveres támadás veszélye)

• Váratlan támadás
(külső fegyveres csoportok váratlan betörése)

• Veszélyhelyzet
(elemi csapás, vagy ipari szerencsétlenség)



Mentességek II.
(Art. 22/E. § (6) f))

• kizárólag jövedéki terméket szállító gépjármű, 

vagy ezek közül többet

dohánygyártmány, szárított dohány

alkoholtermék, 

sör, bor, 

pezsgő, köztes 

alkoholtermék

ellenőrzött 

ásványolajtermék, 

bioetanol, biodízel, 

E85



Mentességek III.
(Art. 22/E. § (6a))

Útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység

egy fuvar ugyanazon gépjármű

2600 kg
2,5 mFt

500 kg

Kockázatos termék: bejelentési kötelezettség

Nem mentes

X. címzett

2400 kg 1 mFt

Y. címzett, mentes

Z. címzett 

(banán), 

Nem 

mentes



Összefoglalva

Útdíjköteles gépjárművel

végzett közúti fuvarozással

járó tevékenység

Kockázatos élelmiszer Egyéb kockázatos termék

TERMÉK

TÖMEG

ADÓ

NÉLKÜLI

ELLENÉRTÉK

≤

≤

TERMÉK

TÖMEG

≤

≤

ADÓ 

NÉLKÜLI

ELLENÉRTÉK
250.000 Ft 1 millió Ft

1 fuvar

ugyanazon gépjármű

NEM kockázatos termék

TERMÉK

TÖMEG ≤

ADÓ

NÉLKÜLI

ELLENÉRTÉK ≤

VAGYVAGY VAGY

2 millió Ft



Kockázatos termék 
51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

Art. 22/E. § (8) hb) pont
„a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi 

rendelet I. számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) a bejelentéskor hatályos szövege 

szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig)”

Kockázatos élelmiszerek (1. sz. melléklet) Egyéb kockázatos termék

(2. sz. melléklet)
Árucsoport:

02-04

06-11

15-17

meghatározott vámtarifaszámai

NEM kockázatos pl.:
0305 - Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal

0603 - Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág

1001 – Búza

1002 – Rozs 

0902 – Tea, aromásítva is

0905 – Vanília

1604 – Elkészített vagy konzervált hal

Árucsoport:

23;25;27;29;31;34;38;44;

61-64

meghatározott vámtarifaszámai

NEM kockázatos (ex.) pl.:
2707 10 00 – Benzol

2902 30 00 – Toluol

3811 11 10 – Kopásgátló szerek

ólomtetraetil-alapúak



Kockázatos termék fuvarozása mentes

Nem útdíjköteles gépjárművel

végzett közúti fuvarozással

járó tevékenység

Kockázatos élelmiszer Egyéb kockázatos termék

TERMÉK

TÖMEG

ADÓ NÉLKÜLI

ELLENÉRTÉK

≤ TERMÉK

TÖMEG

ADÓ NÉLKÜLI

ELLENÉRTÉK250.000 Ft 1 millió Ft

1 fuvar

1 címzett

VAGY VAGY

≤

≤

≤



Kockázatos élelmiszerek
(51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 1. melléklet)

Árucsoport megnevezése
Ide tartozik 

(-tól -ig)
Nem tartozik ide pl.:

02 - Hús és élelmezési célra alkalmas vágási 

melléktermékek és belsőségek
0201 – 0210 0511 – Emberi fogyasztásra nem alkalmas

03 - Halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen 

víziállatok
0302 – 0304

0301 – Élő hal; 0305 – Szárított, sós lében tartósított hal

0306 – Rák és rákféle

0307 – Puhatestű állat, gerinctelen víziállat

04 - Tejtermékek, madártojás, természetes méz, máshol 

nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű 

élelmiszer

0401 – 0409
0410 – Másutt nem említett élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék

pl. teknősbéka tojása, éti fecskefészek

06 - Élő fák és más növények, hagymák, gumók, gyökerek 

és hasonlók, vágott virágok és díszítő-lombozat
0601 – 0602 0603 - Vágott virág; 0604 – Díszítés céljára lombozat

07 - Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, és egyes 

gyökerek és gumók
0701 – 0714 1214 – Takarmánynövények; 1106 – Zöldség lisztje

08 - Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék, 

citrusfélék vagy a dinnyefélék héja
0801 – 0811

0812 – Közvetlen fogyasztásra nem alkalmas; 0813 Aszalt szilva – szárított 

gyümölcs

09 - Kávé, tea, matétea és fűszerek
0901 Fűszerek

0904 0910 – Fűszerkeverékek

10 - Gabonafélék 1006 – 1008 1001 – 1002 Búza, rozs, árpa, zab, kukorica

11 - Malomipari termékek, maláta, keményítők, inulin, 

búzasikér
1101 – 1102 1105 – Burgonyából készült liszt; 1108 – Maláta

15 - Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek bontási 

termékei, elkészített ételzsír, állati vagy növényi eredetű 

viasz

1507 – 1518 1501 – Sertészsír; 1504 – Halmájolaj; 1521 – Növényi viasz

16 - Húsból, halból vagy rákféléből, puhatestűből, vagy más 

gerinctelen víziállatból készült termékek
1601 – 1602 1603 – Kivonat és lé húsból, halból; 1604 – Kaviár

17 - Cukor és cukoráruk 1701 – 1702 1704 - Rágógumi



Egyéb kockázatos termékek I.
(51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 2. melléklet)

Árucsoport megnevezése
Ide tartozik 

(-tól -ig)
ex. Nem tartozik ide pl.:

23 - Az élelmiszeripar melléktermékei 

és hulladékai; elkészített állati 

takarmány

2309 -
2308 – Állatok etetésére szolgáló növényi anyag: 

Makk, vadgesztenye

25 - Só; kén; földek és kövek; gipsz, 

mész és cement

2505 - 2501 – Só, tengervíz; 2506 – Kvarc

2517 - 2515 – Márvány; 2516 – Gránit; 2520 – Gipsz

27 - Ásványi tüzelőanyagok, ásványi 

olajok és ezek desztillációs termékei; 

bitumenes anyagok;

ásványi viaszok

2706 – 2707 2707 - Kőszénkátrány magas hőfokon történő 

lepárlásából nyert olaj és más

termék; hasonló termékek, amelyekben az 

aromás alkotórészek tömege

meghaladja a nem aromás alkotórészek 

tömegét

2707 10; 2707 20; 2707 30; 2707 50

2701 – Kőszén

2714 – Természetes bitumen és aszfalt

2712

2715

29 - Szerves vegyi anyagok 2902

2902 - Ciklikus szénhidrogének

2902 20; 2902 30; 2902 41; 2902 42;

2902 43; 2902 44

3805 – Nyers paracimol

31 - Trágyázó szerek 3102 – 3105 - 3101 – Állati vagy növényi trágya

34 - Szappan, szerves felületaktív 

anyagok, mosószerek, kenőanyagok, 

műviaszok, elkészített

viaszok, fényesítő- vagy polírozó 

anyagok, gyertya és hasonló termékek, 

mintázó paszta,

„fogászati viasz” és gipszalapú 

fogászati készítmények

3403 -

3401 – Szappan

3405 – Fabútor fényesítő

3406 – Gyertyák, mécsesek



Egyéb kockázatos termékek II.
(51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 2. melléklet)

Árucsoport megnevezése
Ide tartozik 

(-tól -ig)
ex. Nem tartozik ide pl.:

38 - A vegyipar különféle termékei

3808
3811 - Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, 

gyantásodásgátlók, viszkozitást

javítók, korróziógátló készítmények és más 

elkészített adalékanyagok

ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót) 

vagy más, azonos céllal

ásványolajként használt folyadékokhoz

3811 11 10; 3811 11 90; 3811 19; 3811 90;

3824 - Elkészített kötőanyagok öntödei 

formához vagy maghoz; máshol nem

említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és 

készítmények (beleértve a

természetes termékek keverékét is)

3824 90 99

3809 – Gyulladásgátló készítmények

3811 3813 – Készítmény tűzoltó készülékhez

3814 3819 – Hidraulikus fékfolyadék

3824 3820 – Fagyásgátló

44 - Fa és faipari termékek, faszén

4401 - 4402 – Faszén

4403 - 4404 – Hasított karó

61 - Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, 

kellékek és tartozékok
6101 – 6117 - 4203 – Ruházati cikk: Kesztyű bőrből

62 - Ruházati cikkek, kellékek és 

tartozékok, a kötött vagy hurkolt áruk 

kivételével

6201 – 6217 - 3926 – Ruházati cikk: Műanyag esőkabát

63 - Más készáru textilanyagból, 

készletek, használt ruha és használt 

textiláru, rongy

6309 -
6301 – Takaró; 6302 – Ágynemű

6308 – Szőnyeg

64 - Lábbeli, lábszárvédő és hasonló 

áruk, ezek alkatrészei
6401 – 6406 - 9021 – Ortopéd lábbeli



Hatósági zár
(Art. 88. § (6b))

„.... A hatósági zár lehet hatósági pecséttel ellátott csomagzár vagy 

raktérzár.....”



Hatósági zár alkalmazása
(Art. 88. § (6b))

„....az állami adó- és vámhatóság a szállítóeszközön a termék 

azonosságának biztosítása érdekében hatósági zárat alkalmazhat...”

• termékazonosság érdekében

• kockázati tényezők indokolják pl.:

 nyilatkozattételt megtagadja

 fuvarozásban érintett adatok ellentmondóak

 közösségi adószám hiánya

 kirakodási hely kockázata

KIVÉTEL: élő állat, gyorsan romló termékek MÉG AKKOR SEM, ha a termék 

kockázatos pl. 0401; 0201



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket!


