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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó-és Vámigazgatóságához (a továbbiakban: 

KAVIG) fenti tárgyban 2019. szeptember 18-án benyújtott kérelmében foglaltakra az alábbi 

határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló az Európai parlament és a Tanács 952/2013/EU 

rendelete és a 275/2000. (XII.28.) Korm. rendelettel kihirdetett Egységes Árutovábbítási 

Eljárásról szóló, 1987. május 20-án kelt, Egyezmény (Tranzit Egyezmény) által meghatározott 

közösségi/egységes árutovábbítási eljárás keretében, az engedélyezett címzetti és az 

engedélyezett feladói engedélyek használata során – az engedélyező vámszerv külön egyedi 

engedélye alapján – uniós/nem uniós áruk azonosítására az alábbi plomba különleges zárként 

történő felhasználását visszavonásig jóváhagyom: 

 

Zár elnevezése: Mega Pos Seal 

Zár típusa: szorosra húzható műanyag plomba 

Zár méretei:  Teljes hossz: 388,5 mm; zárási hossz: 340 mm, szár mérete: 6,8 x 1,7 mm; 

jelölési felület: 20x 40 mm 

Gyártó neve:  Mega Fortris Malaysia Sdn Bhd., (29, Jalan Anggerik Mokara 31/47, 

Kota Kemuning Seksyen 31, 40460 Shah Alam, Selangor, Malajzia) 

Forgalmazó 

adatai:   

Mega Fortris HU Kft. /székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 83-85.,  

adószáma: 13437806-2-43, VPID száma: HU0001167784/ 

 

A különleges zárakat egy meghatározott sorszám tartománnyal (000 001-től), valamint egyedi 

– az engedélyes kilétére utaló – megjelöléssel kell ellátni. 
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A forgalmazott zárakról olyan nyilvántartás vezetésére kötelezem, amelyből megállapíthatók a 

megrendelő pontos adatai (székhely, adószám, engedélyszám, átvevő neve, aláírása) valamint 

a zárak felirata, pontos sorszám tartománya és darabszáma. A fenti nyilvántartást oly módon 

köteles vezetnie és a különleges zárat tárolnia, hogy az bármikor ellenőrizhető legyen. 

A vámzáron az alábbi jelzéseket kell feltüntetni:  

a) az Unió egyik hivatalos nyelvén a „Vám” szó vagy ennek megfelelő rövidítés; 

b) azt a tagállamot azonosító ISO-alpha-2 szerinti országkód, ahol a zárat felhelyezték; 

c) a tagállamok emellett az EU zászlaját ábrázoló emblémát is feltüntethetik.  

A különleges záron az alábbi információk valamelyikének szerepelnie kell: 

 

a) a Vámkódex 233. cikke (4) bekezdésének c) pontjával összhangban történő használatra 

engedéllyel rendelkező személy neve; 

b) a megfelelő rövidítés vagy kód, amely alapján az indító tagállam vámhatósága 

azonosítani tudja az érintett személyt. 
 

A határozat jogosultjának teljesítenie kell a határozatból eredő kötelezettségeit.  

A határozat jogosultja köteles haladéktalanul értesíteni a vámhatóságot a határozat 

meghozatalát követően felmerült bármely olyan tényezőről, amely befolyásolhatja a határozat 

fenntartását vagy tartalmát.  

Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a NAV Fellebbviteli Igazgatóságához 

címzett, de a KAVIG Vám Osztály 1-nél (1077 Budapest, Dob u. 75-81.) benyújtandó 

illetékköteles fellebbezéssel élhet, melyet elektronikus úton lehet előterjeszteni.   

Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, az elsőfokú határozat elleni fellebbezéskor 

fizetendő illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden 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 10032000-

01076064 számú NAV Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számlára kell 

megfizetni az elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárás 

megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az 

elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel. Banki átutalással 

történő illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy 

székhelyét, illetve - amennyiben az ismert - az ügyszámot kell feltüntetnie. A fellebbezéshez 

csatolni szíveskedjen az illeték előzetes megfizetését igazoló banki kivonatot (terhelési értesítőt 

vagy számlakivonatot), melyen szerepeljen a VPID száma. Amennyiben illeték megfizetése 

nélkül kerül benyújtásra a jogorvoslati kérelem, úgy az adó- és vámigazgatóság határozattal 

állapítja meg a fizetendő illetéket, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül 

lehet - a fenti számlaszámra - mulasztási bírság nélkül megfizetni. 

 

I N D O K O L Á S 

A Mega Fortris HU Kft. (a továbbiakban: Kft.) a 2019. szeptember 18-án előterjesztett 

beadványában a Mega Pos Seal elnevezésű, feszesre húzható műanyag plomba különleges 

zárként történő jóváhagyása iránti kérelmet terjesztett elő a KAVIG-nál. 
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A kérelem mellékleteként az alábbi okmányok kerültek benyújtásra:  

 a Mega Pos Seal típusú szorosra húzható műanyag plomba műszaki leírása; 

 nyilatkozat a Mega Pos Seal típusú plomba gyártójáról. 

A Kft. rendelkezésre bocsátott továbbá 10 db zárat mintaként, melyre az eljárást követőn nem 

tart igényt. 

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 

2015/2447 Bizottsági rendelet (a továbbiakban: VA) 317. cikk (1) bekezdése szerint: „A 

különleges záraknak meg kell felelniük a e rendelet 301. cikkének (1) bekezdésében 

megálapított követelményeknek.” 

A VA 301. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak értelmében:  

"A vámzáraknak legalább a következő elengedhetetlen jellemzőkkel kell rendelkezniük és a 

következő műszaki előírásoknak kell megfelelniük: 

a) a zárak elengedhetetlen jellemzői: 

 

i. szokásos használat esetén sértetlen és biztosan rögzített állapotban maradnak; 

ii. könnyen ellenőrizhetőek és felismerhetőek; 

iii. úgy gyártották, hogy a feltörés, illetéktelen beavatkozás vagy eltávolítás szabad 

szemmel látható nyomot hagyjon rajtuk; 

iv. egyszeri használatra tervezték, illetve ha többszöri használatra szánták őket, akkor 

kialakításuk révén minden egyes újabb használatkor jól látható, egyedi azonosító 

jelzéssel lehet őket ellátni; 

v. tartós jellegű, jól olvasható és egyedileg számozott egyedi azonosítók szerepelnek 

rajtuk. 

 

b) műszaki előírások: 

 

i. a zárak formája és méretei változhatnak az alkalmazott zárási eljárástól függően, de a 

méreteknek az azonosító jelzések könnyű olvashatóságát biztosítaniuk kell; 

ii. a zárak azonosító jelzéseinek hamisíthatatlannak és nehezen utánozhatónak kell 

lenniük; 

iii. a használt anyagnak ellenállónak kell lennie a véletlen töréssel szemben, és meg kell 

akadályoznia a nem felismerhető hamisítást vagy újbóli felhasználást.„ 

 

A benyújtott okmányok, valamint a mintaként rendelkezésre bocsátott zárakat megvizsgálva az 

alábbiakat állapítottam meg: 

 A zár anyaga polipropilén, hőre lágyuló, jól hajlítható rugalmas, jó szakítószilárdságú 

(>25 kgf) ezért a véletlenszerű törés a zár esetében kizárható.  

 A plombaszár (szélessége 6,8mm) befűzést követően kizárólag a befűzés irányába 

húzható. A plombaszár 35 mm hosszan recézett vége lekerekített, egyik oldala 1-24 

sorszámig számozott emiatt a szár levágása, lerövidítése és újbóli befűzése nem 

lehetséges észrevehető nyom nélkül. 
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 A plombaszárat (szélessége 6,8mm) a plombafejben található fémbetét biztosan rögzíti 

a zárban, emiatt a befűzés után a szár kizárólag a befűzés irányába húzható, ellenkező 

irányba történő kihúzása kézi erővel nem lehetséges.  

 A plombafejen található jelölési felület nagy (20x40mm). A zár feliratozása – mely lehet 

szöveg, szám, logó, vonalkód – lézertechnológiával készül, emiatt a jelölés jól 

leolvasható, nem manipulálható vagy tüntethető el észrevehető nyom nélkül. 

A fenti megállapítások alapján a Mega Pos Seal elnevezésű szorosra húzható műanyag plomba 

– rendeltetésszerű használat mellett – megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek, ezért 

a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

Hatóságom hatáskörének és illetékességének megállapítására a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 

szóló 2010. évi CXXII. törvény 3.§-ában, 4.§ (2) bekezdés d) pontjában, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII.9.) Korm. rendelet 

1.§ (2) bekezdés a) pontjában, (3) bekezdés b) pontjában, 2.§ (1) bekezdésében, 61.§ d) 

pontjában foglaltak az irányadóak. 

 

Határozatom fentieken túl, az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU Európa 

Parlamenti és Tanácsi rendelet 22. cikkében, 23. cikk (1),(2) bekezdéseiben, 44. cikkében, 45. 

cikk (1) bekezdésében, 192. cikkében, 226. cikk (3) bekezdés a) pontjában, 227. cikk (2) 

bekezdés a) pontjában, 233. cikk (4) bekezdés c) pontjában, a VA 12. cikkének (3) 

bekezdésében, 301-302. cikkeiben, 317-318. cikkeiben, a 952/2013/EU európa parlamenti és 

tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok 

tekintetében történő kiegészítéséről szóló a bizottság 2015/2446 felhatalmazáson alapuló 

rendelet 197. cikkében, az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény 11. cikkében, 

I. Függelék 28. cikkében, 63. cikkében, I. Függelék II. Mellékletében, az uniós vámjog 

végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 9.§-ban, 15.§-ban, 49.§ (1) bekezdésében, 66.§ 

(1),(2) bekezdésében, 67.§ (2) bekezdésében, 68.§ (1) bekezdésében, 69.§ (1) bekezdésében, 

93.§ (1),(2) bekezdésében, 95.§ (1) bekezdésében, 98.§-ban, 137.§ (2) bekezdésében, az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdésében, 73.§ (3) bekezdésében, 82.§ 

(1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14.§ (4) bekezdésében foglaltakon alapul. 

Kelt: az időbélyegzőn feltüntetett időpontban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erről értesülnek: 

1. a címzett 

2. a központi irattár 

 

Herczegh Zsolt  

igazgató 

(hatáskör gyakorlója) 

 

……………………………… 

Kovács Anett 

pénzügyőr alezredes 

főosztályvezető 

(kiadmányozó) „h.” 

 

Weidemann Gábor 

pénzügyőr alezredes 

főosztályvezető 
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