
    

 

  

 
 
 

XVIII .  KÖZLEMÉNY  
 

A MAGYAR POSTA ZRT. POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI EGYES 

RENDELKEZÉSEINEK ALKALMAZÁSÁRÓL 

 

a Magyar Posta Zrt. Postai Vámügynöki szolgáltatása keretében nyújtott ún. „Megbízásos 

postai vámkezelés felülvizsgálati kérelem alapján” szolgáltatás természetes személyek 

esetében történő alkalmazása tárgyában 

 

A Magyar Posta Zrt. általános esetben a rendelkezésre álló elektronikus adatok alapján 

automatikusan végzi el az ügyfélköre számára címzett küldemények vámkezelését, a 

vámhatóságok által biztosított alapeljárásban. 

 

Automatikus vámkezelés keretében, a feladó posta adatszolgáltatása alapján a Magyar Posta saját 

nevében és érdekében, nyilatkozattevőként látja el vámügynöki tevékenységét a rugalmasabb és 

várakozásmentes kézbesítések érdekében, amely eredményeként általános esetben általános 

forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik.  

 

Amennyiben az alapeljárás lezárultát követően mégis az derül ki, hogy a Magyar Posta ügyfelének 

valamely vámmentességi jogcímre hivatkozó vagy az általánostól eltérő adómértékkel lefolytatott 

eljárás lefolytatására lett volna szüksége, abban az esetben a Magyar Posta be tudja fogadni és 

végrehajtását kezdeményezni az alábbi típusú felülvizsgálati kérelmeknek: 

(i) kis értékű (150 eurónak megfelelő 54.000 forint értékhatár alatti) küldemények ÁFA 

fizetési kötelezettséggel elvégzett vámkezeléseinek módosítását abban az esetben, ha 

az alap vámeljárás megindítása előtt a vámmentességre jogosult személy igazoltan 

érvényes vámügyi meghatalmazást, vagy vámkezelési megbízást küldött a Magyar 

Posta részére arról, hogy magánszemélytől feladott (ajándék) küldeményének értéke 

nem haladja meg a 45 euró (forintban számítva 16.000 forintos) összeghatárt; 

(ii) kis értékű (150 eurónak megfelelő 54.000 forint értékhatár alatti) küldemények ÁFA 

fizetési kötelezettséggel elvégzett vámkezeléseinek módosítását abban az esetben, ha 

az alap vámeljárás megindítása előtt a vámmentességre jogosult személy igazoltan 

érvényes vámügyi meghatalmazást, vagy vámkezelési megbízást küldött a Magyar 

Posta részére arról, hogy küldeményét hazatelepülőként (1186/2009/EK Rendelet II.cím 

3.cikk) adta fel; ezzel azonosan értelmezendő tanulói jogviszonyt létesítő személyek 

iskolai felszerelése (1186/2009/EK Rendelet II.cím 21.cikk) is;  



A meghatalmazás/megbízás azért szükséges a fenti (i) és (ii) pont szerinti esetben, mert az Uniós 

Vámkódex 170. cikk értelmében különös kötelezettség merül fel a fent említett vámmentességi 

jogcímek tekintetében, így a természetes személynek vagy képviselőjének kell benyújtania a vám-

árunyilatkozatot.  

 

A 27%-tól eltérő adómértékkel (pl. könyv) történő utólagos vámkezelés elvégzése biztosított.  

 

Amennyiben az alapeljárás lezárultát követően mégis az derül ki, hogy a Magyar Posta ügyfelének 

valamely, Uniós Vámkódex VII. cím szerinti különleges eljárás (például: termékcsere, javítás, 

garanciális kezelés, cserealkatrész biztosítása) szerinti vámkezelésre lett volna szüksége, abban az 

esetben tudja a Magyar Posta befogadni az utólagos felülvizsgálati kérelmet, ha az alap vámeljárás 

megindítása előtt az erre jogosult személy igazoltan érvényes vámügyi meghatalmazást, vagy 

vámkezelési megbízást és alátámasztó igazolásokat küldött a Magyar Posta részére. 

 

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, ha a rendelkezésre jogosult személy nem adott az 

alapeljárást megelőzően vámkezelési megbízást a Magyar Posta részére a fent hivatkozott (i) és (ii) 

esetekben, továbbá az Uniós Vámkódex VII. címe szerinti különleges eljárásokban, a Magyar Posta 

nem tudja elvégezni a vámkezelés utólagos eljárásban történő módosítását, nincsen mód tehát 

megbízásos vámkezelésre még felülvizsgálati kérelem alapján sem. Ennek oka, hogy az Uniós 

Vámkódex 173. cikk szabályból következően a nyilatkozattevő személyének megváltoztatására 

csak akkor van lehetőség, ha a módosítani kért adat a vám-árunyilatkozat elfogadásának 

pillanatában fennálló ténynek (ebben az esetben annak a ténynek, hogy a természetes személy 

már korábban meghatalmazást/megbízást adott) felel meg.  

 

Előzetes, vagyis a küldemény magyarországi beérkezését megelőző, vámkezelési megbízás 

benyújtását javasoljuk azon esetekben, amikor az általános eljárásrendtől eltérő (tehát nem a 

Magyar Posta nyilatkozattevői státuszán, hanem megbízáson, vagy pedig saját jogú eljáráson 

alapuló) vámkezelési igény merül fel. 

 

 
Budapest, 2022. szeptember 6. 

Magyar Posta Zrt. 


