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Az utasforgalomra vonatkozó vám- és egyéb szabályok 2022-ben
Az Európai Unión belül, vagy nem uniós államból (harmadik ország) az Európai 
Unióba utazóknak a következő szabályokra kell odafigyelniük.

I.  Az Európai Unión belül utazókra vonatkozó szabályok
Az Európai Unió szabályai biztosítják az áruk szabad 
mozgását a tagállamok között. Ez azt jelenti, hogy Ma-
gyarországról egy másik tagállamba történő áru- 
kivitelhez, illetve onnan Magyarországra történő áru- 
behozatalhoz nem kapcsolódik vámeljárás.
Az utazáskor magáncélra – személyes használatra, aján-
dékba – vásárolt, nem kereskedelmi jellegű áruk kivitele, 
behozatala nincs korlátozva. Előfordulhat azonban, hogy  
bizonyos áruk, például:

•  a kedvtelésből tartott állatok,
•  vadászfegyverek,
•  alkohol,
• dohánytermék,
•  kábítószer-tartalmú gyógyszerek stb.

Európai Unión belüli szállítása korlátozásokhoz, illetve speciális engedélyekhez 
kötött. Ezekről a szabályokról külön fejezetben lesz szó.

II.  Az Európai Unión kívülről (harmadik országból) Magyaror-
szágra érkezőkre vonatkozó szabályok

Az Európai Unión kívüli ország(ok)ból (2021. január 1-jétől ide értendő az Egyesült 
Királyság is, Észak-Írország kivételével) érkező utasok személyi poggyászában 
lévő alábbi áruk hozhatók be vám- és adómentesen:

1. Alkoholtermékek és alkoholt tartalmazó italok 
(kizárólag a 17. életévüket betöltött utasok esetén) legfeljebb

• 4 liter szőlőbor (csendes bor),
• 16 liter sör,
•  1 liter, 22 térfogatszázaléknál nagyobb  

alkoholtartalmú alkoholtermék vagy lega-
lább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú 
nem denaturált alkoholtermék vagy

•  2 liter, 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb 
alkoholtartalmú alkoholtermék, köztes alko-
holtermék, pezsgő (habzóbor, egyéb habzó 
erjesztett ital) vagy egyéb bor (egyéb csen-
des erjesztett ital).

2. Dohánytermékek
(kizárólag a 17. életévüket betöltött utasok esetén) legfeljebb

Légi utasok Nem légi úton utazók

• 200 db cigaretta vagy • 40 db cigaretta vagy

• 100 db, darabonként 3 grammnál 
nem nagyobb tömegű szivarka vagy

• 20 db, darabonként 3 grammnál nem 
nagyobb tömegű szivarka vagy

• 50 db szivar vagy • 10 db szivar, vagy

• 250 gramm fogyasztási dohány. • 50 gramm fogyasztási dohány.
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A dohány- és alkoholtermékeknél (kivéve a szőlőbor és sör) ezek a mennyiségi 
korlátok külön-külön kimerítik az adómentességi értékhatár 100%-át.
A dohány-, illetve az alkoholtermék esetén a meghatározott mennyiséghatárok száza-
lékos részarányainak együttes összege azonban nem haladhatja meg a 100 százalékot.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a légi utastól eltérő utas behoz 40 szál ciga-
rettát, úgy vám- és adómentesség csak ezen mennyiségre adható, a további  
dohánytermékekre (szivarka, szivar, fogyasztási dohány) vám- és adómentesség 
már nem adható.
Ha 20 szál cigarettát (mennyiséghatár 50%-a) hoz be, úgy vám- és adómentesen 
behozhat még 5 db szivart, vagy 10 db szivarkát, vagy 25 gramm fogyasztási  
dohányt (mennyiséghatár további 50%-a).

3. Egyéb áruk
A fenti árukon túl 300 EUR, illetve légi forgalomban 430 EUR értékhatárig hozható 
be áru vám- és adómentesen.
A 15 év alatti utasok 150 EUR értékhatárig hozhatnak be 
– az utazási forgalomtól függetlenül – árut vám- és adómentesen.
A vám- és adómentességi értékhatárok aktuális forintösszegeit  
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatásban teszi közzé.
A vám- és adómentesség további feltétele, hogy a behozatal

•   alkalmi jellegű legyen (olyan behozatal, amely észszerű 
időn belül nem egy sorozat részeként valósul meg), és

•  kizárólag az utas vagy annak családtagjai személyes használatára vagy aján-
dék céljára szánt árucikkekből áll, és

•  amelyek jellege és mennyisége nem lehet olyan, ami kereskedelmi célú behozatalra utal.

4. Üzemanyag
Behozatali vámoktól mentesen hozható be a Közösség vámterületére belépő  
magán- és kereskedelmi gépjárművek és motorkerékpárok, valamint különleges 
konténerek szabványos tartályaiban lévő üzemanyag, továbbá a magán gépjármű-
vek és motorkerékpárok hordozható tartályaiban szállított, járművenként legfeljebb  
10 liter üzemanyag, amely nem sérti az üzemanyag birtoklásáról és szállításáról 
szóló nemzeti rendelkezéseket.
Nem kereskedelmi jellegű import esetén a mentesség a kizárólag a 17. életévüket 
betöltött utasok esetén valósul meg.
A vámmentességhez kapcsolódó korlátozás alapján a vámmentesen behozott 
üzemanyag:

•  nem használható más járműben, mint amiben azt behozták,
•   abból a mentességben részesülő személy nem távolíthatja el, és nem tárolhatja, 

kivéve az adott járműnek a szükséges javítási idejét,
•  továbbá nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen (tehát sem elad-

ni, sem elajándékozni nem lehet).
Ha valaki ezeket a szabályokat nem tartja be, az üzem-
anyag után vám- és nemzeti adófizetési kötelezettség ke-
letkezik a rendelkezés nem teljesítésének napján, az áruk 
fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és azon a napon az 
illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott 
vámérték alapján.
Ha a vámmentesség és a kapcsolódó nemzeti adómentes-
ség bármely feltétele nem teljesül, úgy a behozatalra csak 
a vám és adók (általános forgalmi adó, jövedéki adó stb.) 
megfizetése után kerülhet sor.
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III. Egyes termékekre vonatkozó speciális szabályok
1. Élelmiszer
Európai Unión kívüli országból könnyen romlandó  
élelmiszerek, mint például a

•   nyers hús,
•   hentesáru,
•  hústartalmú élelmiszerek,
•  tej- és tejtartalmú termékek

behozatala az állatbetegségek esetleges terjesztése miatt kockázatos. Ezért a szemé-
lyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékek és a kedvtelésből tartott állatok 
etetésére szánt állati eredetű termékek behozatala szigorú szabályokhoz kötött.  
A szabályok megsértése esetén előfordulhat, e termékek visszafordítása, elkobzása, il-
letve megsemmisítése.
Csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból 
szükséges különleges élelmiszer abban az esetben hozható be, ha az

•   felbontás előtti tárolása hűtést nem igényel,
•  védett márkanevű, illetve
•  csomagolása sértetlen.

Az Európai Unió külső határszakaszán működő vámszervek ellenőrzik e termékek 
magánszemélyek általi behozatalát, és a belépési pontokon figyelemfelkeltő plaká-
tokat helyeznek ki a vonatkozó szabályokról.
Kiutazáskor – utazás idejére összekészített élelmiszercsomagban – szintén nem 
ajánlatos magunkkal vinni állati eredetű termékeket, mivel azok harmadik ország-
ba történő kivitele általában tilos, vagy szigorú feltételekhez kötött. Az erre vo-
natkozó szabályokról a célország magyarországi diplomáciai képviseletei tudnak 
felvilágosítást adni.
Előfordulhat az is, hogy a különböző, fertőző állatbetegségek terjedésének megaka-
dályozása érdekében, egyes termékek ideiglenesen úgynevezett behozatali és ki-
viteli tiltólistára kerülhetnek.
Veszélyeztetett állatfajokból készült termékeknél (pl. tokfajok kaviárja) további 
korlátozások lehetnek érvényben.
Az utazás előtt az aktuális szabályokról a következő elérhetőségeken célszerű érdeklődni:
Agrárminisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Telefon: +36-1-795-2000, +36-1-795-2532
Fax: +36-1-795-0200
E-mail: info@am.gov.hu.
Honlap: www.kormany.hu/agrarminiszterium/elerhetosegek

2. Gyógyszerek
A folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülők a Magyarországra érkezéskor 
vagy onnan történő távozáskor a kezelőorvos által előírt mennyiségű gyógyszert 
tarthatják maguknál – összhangban az utazás időtartamával.
Ehhez célszerű orvosi igazolást beszerezni, mellyel legfeljebb 90 napra elegendő 
gyógyszert lehet Magyarországra behozni, illetve onnan kivinni. 
A szükséges nyomtatványok az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézet (OGYÉI) magyar nyelvű honlapján: www.ogyei.gov.hu a „forma-
nyomtatványok” elérhetőségen belül a 34–36. pontok alatt találhatóak. 
Az angol nyelvű nyomtatványok az OGYÉI angol nyelvű honlapján:  
www.ogyei.gov.hu/forms a 11–13. pontjaiban találhatók.
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Az egyes harmadik országok szabályairól az illetékes magyarországi diplomáciai 
képviseletek tudnak felvilágosítást adni.
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, illetve az új pszichoaktív 
anyagokat tartalmazó gyógyszerek vagy készítmények (jellem-
zően: nyugtatók, élénkítők, hallucinogének) Magyarországra 
történő behozatala vagy onnan való kivitele csak a szakhatóság 
külön engedélyével lehetséges. A magyar rendelkezésekkel 
kapcsolatban az OGYÉI az alábbi elérhetőségeken kereshető meg: 
OGYÉI Kábítószerügyi Főosztály
Székhely: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Telefon: +36-1-235-7970, +36-1-235-7971, +36-1-235-7944
Fax: +36-1-8869-488
Honlap: www.ogyei.gov.hu/kabitoszerugy
E-mail: narcotic@ogyei.gov.hu

3. Háziállatok
Ha valaki házi kedvenccel (kutya, macska, vadászgörény) az Európai 
Unión belül szeretne utazni, úgy utazás előtt ki kell váltania az állatút-
levelet (pet passport).
Az állatútlevelet a lakóhely szerint illetékes állatorvos adja ki, ha:

•  az állat rendelkezik a szükséges védőoltásokkal, és
•  azonosítása mikrochippel megoldott.

Ha házi kedvencünkkel harmadik országba kívánunk utazni, úgy a célország erre 
vonatkozó szabályairól az illetékes magyarországi diplomáciai képviseletek tudnak 
felvilágosítást adni. Ha harmadik országban élő házi kedvenc Magyarországra  
érkezik, akkor annak rendelkeznie kell:

•  egyedi azonosítással (tetoválás vagy mikrochip),
•  a szükséges védőoltásokkal,
•  állatútlevéllel, vagy
•  állategészségügyi bizonyítvánnyal.

Az utazás előtt érdemes az aktuális szabályokról érdeklődni  
a területileg illetékes megyei kormányhivataloknál, Budapest 
területén és Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatalnál 
a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek címen, vagy 
az alábbi elérhetőségeken:
NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. 
Telefon: +36-1-336-9302
Honlap: www.portal.nebih.gov.hu
Fax szám: +36-1-336-9479
E-mail: aai@nebih.gov.hu

4. Lőfegyverek és lőszerek
Az Európai Unión belül vadászatra, sport- vagy önvédelmi célra lőfegyvereket és 
lőszereket uniós polgár vagy az Európai Unióban letelepedett személy európai  
lőfegyvertartási engedéllyel szállíthat.
Az Európai Unióban lakóhellyel nem rendelkező személy vadászatra, sportlövőver-
senyre lőfegyverét, lőszerét csak az eljáró vámszerv díjköteles igazolása alapján 
hozhatja be Magyarország területére, illetve szállíthatja azon át, ha a személy  
Magyarország területén tervezett tartózkodása a 90 napot nem haladja meg.
Az igazolást az ügyfélnek a Magyarország területéről való kilépésekor le kell adnia 
az Európai Unió külső határszakaszán (határátkelőhelyen) működő vámszervnek. 
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Ha az igazolás leadása egyéb okok miatt nem lehetséges, akkor az ország elha-
gyását követően azt haladéktalanul meg kell küldeni az igazolást kiállító  
vámszervnek.
Az utazás során mindig igazolni kell

•   a lőfegyvertartási jogosultságot (lakóhely szerinti államban kiadott tartási  
engedéllyel) és az

•  utazás célját (sportverseny, vadászat).
A vadászaton való részvételt a vadásztatást szervező 
meghívólevelével, valamint vadászati engedéllyel kell 
igazolni.
A sportlövészeten való részvételt a sportegyesület 
meghívólevele, illetve a sportlőfegyver és lőszer kivite-
lére vonatkozó jogosultságot a sportági szakszövetség 
engedélye igazolja.
Az igazolások csak a lőfegyvertartási illetve az európai 
lőfegyvertartási engedéllyel együtt hatályosak.

Lőfegyver és lőszer külföldről történő vásárlása vagy külföldön történő javítása,  
illetve külföldre történő eladása esetén szintén szükség van

•  az utas államának illetékes hatósága által kiállított tartási engedélyre, illetve
•   a magyar Rendőrség által kiállított behozatali vagy kiviteli engedélyre.

A vadászatra és sportcélra engedélyezett lőfegyverek és lőszerek behozatalához, 
kiviteléhez szükséges engedélyeket a kérelmező személy lakóhelye, az ország  
területén történő átszállításhoz a Magyarország területére történő határátlépés  
helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr 
főkapitányság adja ki.
Az önvédelmi célra történő behozatalt a várható beutazás, illetve átutazás helye 
szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi. A kiállított 
engedélyek meglétét a vámhatóság ellenőrzi, ezért a lőfegyverek és lőszerek szál-
lítását a vámhatósághoz a vámhatár átlépésekor be kell jelenteni.
A harmadik országba történő kivitelekkel kapcsolatos szabályokról a célország magyar-
országi diplomáciai képviseletei tudnak felvilágosítást adni.
A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok elérhetőségei az alábbi címen találhatók:
www.police.hu/hu/ugyintezes

5. Kulturális javak
A kulturális javak, például festmények és más műalkotások, továbbá földből előke-
rült leletek, egyéb történeti értékű, régi tárgyak az Európai Unió más tagállamaiba, 
illetve harmadik országokba Magyarországról – akár ideiglenesen is – csak a 
szakhatóság által kiállított engedéllyel vihetők ki, az érintett műtárgyak életkorától 
és a pénzben kifejezett értékhatároktól függően (például festményeknél a legalább 

50 éves és 1 millió forintot meghaladó ér-
ték esetén.)
Az engedélyköteles kulturális tárgyak for-
galmi érték és életkor szerinti listáját tartal-
mazó nemzeti és uniós jogszabályok eltér-
hetnek egymástól. A pénzbeli érték megál-
lapítása a tulajdonos kötelezettsége, mely-
hez értékbecslés vagy műkereskedelmi 
számla szolgálhat alapul.
A vámhatóság az Európai Unión kívüli or-
szágok és Magyarország között bonyolódó 
behozatalokat és kiviteleket ellenőrzi, és a 
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kiviteli eljárásokhoz kapcsolódó engedélyeket kezeli. Ugyanakkor a vámhatóság az 
EU belső határszakaszain is szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a kulturális tárgyak 
szállításának jogszerűségét.
Az egyes engedélyekkel, az engedélyköteles vagy engedélyhez nem kötött eljárá-
sokkal, valamint a műtárgy-kategóriákhoz kapcsolódó életkor- és forgalmiérték-ha-
tárokkal kapcsolatban további információval a Magyaror-szág területén engedélye-
zést végző Miniszterelnökség szolgálhat az alábbi elérhetőségeken:
Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály 
Székhely: H–1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. II. emelet 
Telefon: +36-1-795-2510
E-mail: mutargy@me.gov.hu vagy
Műtárgykiviteli ügyekben: kivitel@me.gov.hu
Honlap: https://oroksegvedelem.kormany.hu/mutargyfelugyeleti-hatosagi-osztaly

6. Veszélyeztetett állat- és növényfajok
A veszélyeztetett állat- és növényfajok szállítását a Washingtoni Egyezmény (CITES) 
szigorúan szabályozza. Mintegy 5000 állatfaj (például tengeri teknősök, elefánt, tigris) 
és 28 000 növényfaj (kaktuszok, orchideák, rózsafa), valamint azok élő és élettelen 
egyedei, részei, illetve az ezekből készült termékek

•  beleértve a vadásztrófeákat és a preparátumokat is – behozatala és kivitele tilos 
vagy CITES-engedélyekhez kötött.

Az engedélyeket az adott országok illetékes CITES-hatóságai állítják ki. 
A CITES hatálya alá tartozó

•   élő állat vagy állati eredetű termékek, illetve
•  a növényi eredetű termékek vagy élő növények szállítása során a behozatalok-

hoz és a kivitelekhez a CITES-engedélyeken kívül szükség lehet
•   élő állat, állati eredetű termék esetén a hatósági állatorvos által kiállított állate-

gészségügyi bizonyítvány, vagy
•  élő növény, növényi eredetű termék esetén a harmadik ország ille-

tékes hatósága, kivitel esetén a növény- és talajvédel-
mi hatáskörben eljáró kormányhivatalok által kiállított 
növényegészségügyi bizonyítvány bemutatására is.

A termékkört csak Magyarország e célra kijelölt, állat- és 
növényegészségügyi határállomással rendelkező határát-
kelőhelyein lehet kivinni, illetve behozni. Jó tudni, hogy CI-
TES-termékeket ajándéktárgyként vásárolhatunk a világ 
számos részén, így azok megvételével önkéntelenül is hoz-
zájárulhatunk a természet károsításához, bizonyos fajok ki-
halásához. Az ilyen emléktárgyak engedély nélküli behozata- la jogellenes cselek-
mény és büntető eljárást vonhat maga után, amely természetvédelmi bírságot és 
akár 3 évig terjedő szabadságvesztést is jelenthet.
Utazás előtt célszerű érdeklődni, hogy mely állat- és növényfajokat védi a Washing-
toni Egyezmény. Előfordulhat, hogy egyes emléktárgyként árusított elefántcsont, 
teknőspáncél, egzotikus bőrtermékek, preparált rovarok, szőrmék, trópusi kagylók, 
szárított tengeri csillagok, kaktuszok és más dísztárgyak behozatala, kivitele vagy 
Magyarország területén történő átszállítása esetén szükséges CITES-engedély.
A témával kapcsolatosan részletesebb információkat a www.cites.hu/cites.html 
címen és az ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm címen találhat.
Az egyes engedélyekkel, illetve eljárásokkal kapcsolatos kérdésekben az alábbi 
magyar az CITES-hatóság kereshető meg:
Agrárminisztérium Biodiverzitás és Génmegőrzési Főosztály
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.
Telefon: +36-1-795-3753, +36-1-896-4662, Fax: +36-1-301-4646
E-mail: cites@am.gov.hu  |  Honlap: www.cites.hu
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7. Vadásztrófeák
A vadászat során elejtett, vagy elhullott gímszarvas, dámszarvas és őz agancsát, 
a muflon csigáját, valamint vaddisznó 16 cm-nél hosszabb agyarát kötelező bírálat-
ra bemutatni a vadászterület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalok, 
míg Budapest és Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal (mint vadá-
szati hatóságok) előtt.
A vadásztrófea kiviteléhez a vadászati hatóság által kiállított trófeabírálati lap 
szükséges.
Az elhullott állat agancsa, illetve a hullajtott agancs kiviteléhez a vadászati hatóság 
által kiállított trófeakiviteli engedély is szükséges.
A vadásztrófeák harmadik országból történő behozatalához vagy oda történő kivi-
teléhez a hatósági állatorvos által kiállított állategészségügyi okmány is szükséges. 
Ha az eljárás alá vont vadásztrófea a CITES-egyezmény hatálya alá is tartozik, úgy 
a behozatalhoz és a kivitelhez CITES-engedély beszerzése is szükséges. Az egyes 
engedélyekkel, illetve eljárásokkal kapcsolatos kérdésekben az alábbi szervek 
kereshetők meg:
Trófeabírálati lap és trófeakiviteli engedély kiállításával kapcsolatos ügyekben  
a területileg illetékes megyeszékhely szerinti kormányhivatalok, Budapest és Pest 
megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
Állategészségügyi ügyekben, illetve vadásztrófeák behozatala esetén: 
NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság 
Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. 
Telefon: +36-1-336-9302
Honlap: http://portal.nebih.gov.hu/
Fax: +36-1-336-9479
E-mail: aai@nebih.gov.hu
A CITES-egyezmény hatálya alá tartozó  
vadásztrófea behozatala esetén: 
Agrárminisztérium Biodiverzitás és Génmegőrzési Főosztály 
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9. 
Telefon: +36-1-795-3753, +36-1-896-4662
Fax: +36-1-301-4646
Honlap: www.cites.hu
E-mail: cites@am.gov.hu

8. Egyes növények és növényi termékek
Az utasok poggyászát érintő növényegészségügyi rendelkezések
A 2019. december 14-étől alkalmazandó növényegészségügyi rendelkezések 
alapján poggyászban növények, növényi termékek az Európai Unió területére nem, 
vagy csak növényegészségügyi bizonyítvánnyal hozhatók be.
Ez alól kivétel:

a)  az ananász, a banán, a datolya, a durián és a kókusz mint növényi termések, 
mennyiségi korlátozás nélkül;

b)  a személyes fogyasztásra szánt növények, növényi termékek kis mennyiség-
ben, mely alatt a szakminisztérium döntése értelmében az 5 kg/fő, vagy az  
1 db/fő mennyiség értendő (például 5 kg alma, vagy 1db dinnye).

Kis mennyiség sem hozható be ugyanakkor azon növényekből, növényi termékek-
ből, amelyek nem fogyaszthatóak el, például vetőmagok, élő növények, koszorúk 
stb. Szintén nem hozhatók be, kis mennyiségben sem a tapadó talajjal szennyezett 
termések és növényi részek.
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A vámhatóság a vámellenőrzés során a nem behozható terméket szállítókat vissza-
fordíthatja, illetve a termék kidobására szólíthatja fel az utast.
Az utazás előtt érdemes a további részletekről érdeklődni  
az illetékes magyarországi diplomáciai képviseleteknél 
vagy az alábbi elérhetőségeken: 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi 
Igazgatóság (NTAI) 
Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 141–145 
Telefon: +36-1-309-1000
Honlap: http://portal.nebih.gov.hu/
Fax szám: +36-1-246-2942
e-mail: nti@nebih.gov.hu
A témával kapcsolatos további információk a következő  
linken tekinthetők meg:
https://portal.nebih.gov.hu/-/kis-mennyisegben-sajat-fogyasztasra- 
szant-zoldseg-es-gyumolcsfelek-behozhatoak-hazankba

9. Jövedéki termékek
Nem adóköteles, ha egy másik tagállamban szabad forgalomba bocsátott jövedéki 
terméket egy a jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet nem folytató természe-
tes személy (magánszemély) saját maga, saját felhasználásra szállít belföldre.
A saját felhasználás megállapításakor, a NAV együttesen a követ-kező szemponto-
kat vizsgálja:

•  a magánszemély folytat-e jövedéki típusú engedélyhez vagy nyilvántartásba  
vételhez kötött tevékenységet,

•  a birtokban tartás indokát,
•  a jövedéki termék birtokban tartásának helyét vagy a szállítás módját,
•   a jövedéki termékkel kapcsolatos valamennyi okmányt,
•   a jövedéki termék jellegét,
•   valamint azt, hogy a jövedéki termék mennyisége meghaladja-e  

a kereskedelmi célú mennyiségnek minősülő értékhatárt, ami
•   cigaretta esetében 800 darab,
•   szivar esetében 200 darab,
•  a legfeljebb 3 gramm súlyú szivarka esetében 400 darab,
•  fogyasztási dohány esetében 1 kilogramm,
•  sör esetében 110 liter,
•   köztes alkoholtermék esetében 20 liter,
•   alkoholtermék esetében 10 liter,
•  csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital (bor és pezsgő) 

esetében együttesen 90 liter, ebből habzóbor és egyéb habzó erjesztett ital 
(pezsgő) legfeljebb 60 liter,

•   töltőfolyadék esetében 300 milliliter,
•  új dohánytermék-kategóriák egyszer használatos termékei esetében 800 darab, 

folyadéka esetében 300 milliliter.
•  füst nélküli dohánytermék esetében 500 gramm,
•  dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék eseté-

ben 500 gramm.

Energiatermék esetén a jármű üzemanyagtartályában és 
egy, legfeljebb 10 literes hordozható tartályban lévő 
mennyiség minősül magánszemély magáncélú beszer-
zésének.
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Harmadik országból Magyarországra az utas (függetlenül az állampolgárságától) 
„Az Európai Unión kívülről (harmadik országból) Magyarországra érkezőkre vonat-
kozó szabályok” című fejezetnél meghatározott mennyiségű jövedéki terméket 
hozhat be vám- és adómentesen.
A jövedéki termékek harmadik országba való bevitelével kapcsolatban további 
felvilágosítást az illetékes magyarországi diplomáciai képviseletek adhatnak.

IV.  Készpénzbejelentési kötelezettség az Európai Unió  
külső határain

Készpénznyilatkozatot kell benyújtania a vámhatóságokhoz az unió területére  
belépéskor, illetve onnan kilépéskor, ha 10 000 euró vagy más valutában ezzel 
egyenértékű, illetve ezt meghaladó összegű olyan készpénzt tart magánál, amely 
az alábbi egy vagy több tételből áll:
► bankjegyek és pénzérmék (beleértve az olyanokat, amelyek csereeszközként 
ugyan már nincsenek általános forgalomban, de amelyeket egy pénzügyi intéz-

ménynél vagy központi banknál még be lehet 
váltani),
► csekkek, utazási csekkek, megnevezett 
kedvezményezett nélküli váltók vagy fizetési 
megbízások,
► a legalább 90 százalékos aranytartalmú 
aranyérmék és legalább 99,5 százalékos 
aranytartalommal rendelkező aranyrudak, 
aranyrögök vagy aranyszemcsék.
A vámhatóságok már akkor is kérhetnek kész-
pénznyilatkozatot a 10 000 euró vagy ezt meg-

haladó összegű készpénzről, ha azt postán, rakomány részeként vagy futárral to-
vábbítják.
A nyilatkozat az alábbi oldalakról tölthető le:  
https://ec.europa.eu/eucashcontrols 
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/keszpenz_bejelentesi_eu.html
A nyilatkozatot annál a vámhatóságnál (vagy egyéb illetékes hatóságnál) kell meg-
tenni, illetve benyújtani, ahol az utas belépett az Európai Unióba vagy ahol elhagy-
ta azt.
Az Európai Unió néhány tagállamában emellett léteznek külön ellenőrzési és nyi-
latkozattételi előírások a közösségen belüli készpénzforgalomra. Erről érdemes 
tájékozódni az utazás során érintett országok magyarországi diplomáciai képvise-
letein.

V.  Az Európai Unió területéről külföldi utas által kivitt termék 
értékesítéséhez kapcsolódó adómentesség

Mentes az általános forgalmi adó alól a külföldi utas által vásárolt termék, ha azt 
személyi vagy úti poggyászának részeként a Közösség területéről kiszállítja.  
Az adómentesség alkalmazásának feltételei:

•   az utas a terméket használatbavétel nélkül harmadik országba kiszállítja, és ezt  
a tényt a vámhatóság az értékesítést végző által az utasnak kiállított adó-visz-
szaigénylő lapon igazolja,

•   a terméket a vásárlás napjától számított 90 napon belül kiszállítják az Európai 
Unió területéről,

•  a termékértékesítés – adóval számított – összellenértéke meghaladja a 175 eurót,
•   a külföldi utas érvényes úti okmányával vagy személye azonosítására  

szolgáló egyéb, Magyarország által elismert érvényes közokirattal (a továbbiak-
ban együtt: úti okmány) igazolja jogállását.
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Külföldi utas az a természetes személy, aki az Európai Unió egyetlen tagállamának 
sem állampolgára, és nem jogosult az Unió egyetlen tagállamában sem állandó 
tartózkodásra, továbbá aki az Unió valamely tagállamának állampolgára ugyan, de 
lakóhelye az Unió területén kívül van.
Lakóhelynek minősül az a tartós, ottlakásra szol-
gáló hely, amellyel a természetes személy szemé-
lyes és gazdasági kapcsolatai a legszorosabbak.
Az utasnak kilépéskor személyazonossága igazo-
lása mellett be kell mutatnia a megvásárolt termé-
ket, valamint az adó-visszaigénylő lapot (két pél-
dányban), továbbá a számla eredeti példányát. Az 
adó-visszaigénylő lapon és a számlán szereplő 
adatoknak meg kell egyezniük az úti okmányban 
szereplő személyes adatokkal. 
Az adó-visszaigénylő lap csak egy darab számlá-
nak a termékértékesítésre vonatkozó adatait tartalmazhatja.
Azt a tényt, hogy a termék az Európai Unió területét elhagyta, a vámhatóság azutas 
kérelmére, az adó-visszaigénylő lapon, a termék harmadik országba való kiszállí-
tásakor igazolhatja.
Az adó-visszaigénylő lap használata kötelező, amit a termék megvásárlásakor 
a számla kibocsátója állít ki három példányban, és ebből az első két példányt átad-
ja a vevőnek. A vámhatóság a kilépés igazolását követően az adó-visszaigénylő lap 
egy példányát bevonja, a másikat visszaadja a külföldi utasnak.
Amennyiben az utas Magyarországot nem harmadik ország felé hagyja el (például 
Bécsbe utazik, majd onnan repülőgéppel tér vissza az Európai Unión kívüli lakóhe-
lyére), annak igazolását, hogy az árut az unió területéről kiszállították, az unióból 
való kilépéskor kell kérni (a példában a bécsi repülőtéren).
Az adó visszatéríttetését a termék értékesítőjénél személyesen a külföldi utas,  
illetőleg a nevében és képviseletében eljáró meghatalmazottja indítványozhatja. Ha 
a külföldi utas személyesen jár el, köteles úti okmányát bemutatni, ha nem szemé-
lyesen jár el, a nevében és képviseletében eljárónak csatolnia kell a nevére szóló 
írásos meghatalmazást.
Az adó visszatéríttetése érdekében a külföldi utas, illetőleg meghatalmazottja  
a termék értékesítőjének átadja az adó-visszaigénylő lap vámhatóság által záradé-
kolt és lebélyegzett első példányát, továbbá bemutatja a termékértékesítés teljesí-
tését tanúsító számla eredeti példányát.
A visszatérített adó forintban illeti meg a külföldi utast, amelyet készpénzben kell  
a termék értékesítőjének kifizetnie. A külföldi utas és a termékértékesítő ugyanakkor 
ettől eltérő pénznemben és fizetési módban is megállapodhat.
További információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes oldalán, a www.nav.
gov.hu címen találhatók, további részletes tájékoztató az Információs füzetek me-
nüpontban, a 15. információs füzetben érhető el, de kérdéseire a belföldről helyi 
tarifával hívható 1819, illetve külföldről a +36 1 250-9500 számokon is választ 
kaphat.
A visszatérített adó forintban illeti meg a külföldi utast, amelyet készpénzben kell a 
termék értékesítőjének kifizetnie. A külföldi utas és a termékértékesítő ugyanakkor 
ettől eltérő pénznemben és fizetési módban is megállapodhat.
További információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes oldalán, a www.
nav.gov.hu címen találhatók, további részletes tájékoztató az Információs Füzetek 
menüpontban, a 15. információs füzetben érhető el, de kérdéseire a belföldről 
helyi tarifával hívható 1819, illetve külföldről a +36 1 250-9500 számokon is vá-
laszt kaphat.




