
Kérelem utólagos vámeljárás lefolytatásához 
a megbízásos postai vámkezelés felülvizsgálati kérelem alapján szolgáltatás igénybevételével 

Jelen kérelem a Magyar Posta Zrt. „megbízásos postai vámkezelés felülvizsgálati kérelem alapján” elnevezésű 
szolgáltatásának igénybevételére szolgál. A szolgáltatás utólagos vámeljárás lefolytatását jelenti, amennyiben adott 
küldeményre vonatkozóan az alapeljárásban postai vámkezelés keretében, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint 
vámhatóság által elfogadott vám-árunyilatkozat módosítása/érvénytelenítése az igény.  

Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályok alapján az alap- és az utólagos vámeljárások között nyilatkozattevő-képviselő 
státusz változásra nincs lehetőség, az ezzel járó utólagos vámeljárási kérelmeket a vámhatóság az Uniós Vámkódex 
létrehozásáról szóló 952/2013/EU Rendelet 173., 174. és 175. cikkei, valamint a Bizottság 2015/2446 Felhatalmazáson 
alapuló Rendelet 148. cikke alapján elutasítja. 

A fentiek értelmében felülvizsgálati kérelem alapján történő utólagos vámeljárás lefolytatására az alábbi esetekben van 
lehetőség: 

a) természetes és nem természetes személyek küldeményei esetében, amennyiben az alapeljárás megbízásos 
postai vámkezeléssel történt

b) természetes személyek küldeményei esetében, amennyiben az alapeljárás automatikus postai vámkezeléssel 
történt és a felülvizsgálat célja az alapeljáráshoz képest eltérő adókulcs alkalmazása (pl. könyvek esetében), nem 
ideértve a vámmentességi jogcímeket

c) természetes személyek küldeményei esetében, amennyiben az alapeljárás automatikus postai vámkezeléssel 
történt és a felülvizsgálat célja az alapeljáráshoz képest eltérő értéken lefolytatott vámkezelés

d) nem természetes személyek küldeményei esetében, amennyiben az alapeljárás automatikus postai 
vámkezeléssel történt és a felülvizsgálat célja fizetési kötelezettséget megállapító vámigazgatási határozattal 
befejeződő eljárás lefolytatása; oly módon, hogy a határozaton nyilatkozattevőként feltüntetett fél nem a Magyar 
Posta ügyfele (jelen kérelem benyújtója), hanem a Magyar Posta Zrt. lesz arra való tekintettel, hogy a 
nyilatkozattevő-képviselő státuszban változás nem lehetséges, és ebből kifolyólag a Magyar Posta ügyfele nevére 
szóló áfaigazolás nem áll elő.

A szolgáltatás további feltételeit és a fizetendő szolgáltatási díjat a Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 
vonatkozó Terméklapja tartalmazza. A felülvizsgálati kérelmet először a Magyar Posta Zrt. ellenőrzi, az a)-d) pontban foglalt 
esetek szerinti megfelelőség megállapítását követően küldi meg a szolgáltatási díj befizetéséről szóló értesítést. 
Amennyiben a szolgáltatási díj befizetésre került, a Magyar Posta Zrt. benyújtja a kérelmet a vámhatósághoz, aki a kérelem 
befogadását követő 120 naptári napon belül hoz döntést. 

Kérjük, hogy az adott küldeményre vonatkozó új vám-árunyilatkozat alapjául szolgáló adatokat - a kérelmet alátámasztó, 
rendelkezésre álló dokumentumok és ezen kérelem nyomtatott, aláírt változatának csatolásával - küldje meg a 
www.posta.hu/vam oldalon elérhető „Elvégzett vámkezelés utólagos módosítása iránti kérelem benyújtása” című 
kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Amennyiben erre nincs lehetősége, ezt a nyomtatványt kitöltve, a lehető leghamarabb 
szíveskedjen elküldeni a következő postai címre: Magyar Posta Zrt., Nemzetközi Posta Kicserélő Központ, Budapest, 1005. 
 

Küldeményazonosító (1)

Alapeljárás vámhatározat száma 
vagy vámkezelés azonosítója (2) 

Feladó adatai (3) Név: 
Ország: 
Irányítószám: 
Település: 
Közelebbi cím:

Küldeményen 
szereplő 
címadatok (4) 

Név: 
Település: 
Közelebbi cím: 
Irányítószám: 

http://www.posta.hu/vam


Kérelmet 
benyújtó adatai 
magánszemély 
esetén (5) 

Név: 
Település: 
Közelebbi cím: 
Irányítószám: 
Telefonszám: 
E-mail cím:

Kérelmet 
benyújtó adatai 
nem 
természetes 
személy esetén 
(6)

Szervezet neve: 
Szervezet székhelye: 
Cégjegyzékszám:
 Adószám: 

Kapcsolattartó neve: 
Kapcsolattartó telefonszáma: 
Kapcsolattartó e-mail címe: 

Küldeménytartalom, áruk pontos 
magyar megnevezése (7) 

Származási 
ország (8) 

Áru mennyisége 
(db, kg, egyéb) (9) 

Áru egységára 
(deviza/mennyiségi 
egység) (10) 

Áruk összértéke 
(devizanem) (11) 

Csatolt okmány, dokumentum (12) 

Szállítási költség (13) 

Kérjük írja le, hogy a felülvizsgálati igénnyel a fenti küldemény alapeljárásban lefolytatott vámkezelésének 
módosítását milyen indok alapján kéri: 

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. a téves adatszolgáltatásból, annak felhasználásából bekövetkezett károkért, 
valamint a szükséges dokumentumok hiányából eredő következményekért (az utólagos vámeljárás meghiúsulásáért) 
felelősséget nem vállal, illetve kötelezettség nem terheli.  

A kérelem aláírásával Ön megbízza a Magyar Posta Zrt.-t, hogy a megadott küldemény utólagos vámkezelését a 
vámhatóságnál kérelmezze és a vámhatóság által előírt esetleges áruvizsgálat esetén eljárjon, továbbá kötelezettséget 
vállal arra, hogy az esetleges téves adatszolgáltatásból vagy egyéb, a Magyar Postának fel nem róható okból eredő 
Magyar Posta Zrt.-nek kiszabott vámigazgatási bírság összegét az erre történő felszólítástól számított 8 napon belül 
megfizeti a Magyar Posta Zrt. részére, továbbá minden, az utólagos vámkezeléssel összefüggésben a vámhatóság vagy 
egyéb hatóság által megállapított jogkövetkezményért felelősséget vállal.  

Jelen megbízás kizárólag a fenti küldeményre lefolytatni kívánt utólagos vámeljárásra vonatkozik. 



 

Jelen dokumentum aláírásával kijelentem, hogy a közölt adatok helyesek, és a mellékletek a valóságnak megfelelnek, 
továbbá kijelentem, hogy a Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit1 és a postai vámügynöki szolgáltatás 
feltételeit2 elfogadom, valamint a hibás vagy hiányos adatszolgáltatásomból fakadó jogkövetkezményekért felelősséggel 
tartozom, az utólagos vámeljárás során a Magyar Posta Zrt.-nek kiszabott bárminemű fizetési kötelezettségért vagy egyéb 
jogkövetkezményért teljes körűen helyt állok. 

Dátum: …….. év ……………. hónap …. nap 

…..…..………………………………………….. 
Kérelmet benyújtó aláírása3 

1 https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF01_ASZF.pdf 
2 https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF02_Termeklapok.pdf Postai Vámügynöki Szolgáltatás 
3 Aláírás nélkül a Magyar Posta Zrt. nem fogadja el a kérelmet. 



 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató 
 
Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatait a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., 
Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu, adatvédelmi 
tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@posta.hu), mint adatkezelő kezel, mivel azok szükségesek 

A. vámügynöki megbízás megadása [Postai vámkezelés (A)] esetén a vámkezelési megbízás, mint szerződés 
megkötéséhez és teljesítéséhez, ami a nyilatkozatot benyújtó és a Magyar Posta Zrt. között jön létre [Általános 
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont] az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló az Európai 
Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (továbbiakban: UVK) 18. és 19. cikk alapján 

B. a vámeljárással érintett, de más vámügynök által vámkezelt küldeménnyel kapcsolatos vámfelügyeletből fakadó 
kötelezettségek teljesítéséhez az UVK 134. cikk alapján [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. c) 
pont] 

Az adatok kezelése szükséges 
− az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendeletében, 
− az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről 

szóló a Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletében és a 
− az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

szóló a Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletében, valamint  
− az uniós vámjog végrehajtásáról 2017. évi CLII. törvényben (Vámtv.) foglalt vámeljárásra, vámérték 

megállapításra, adatszolgáltatásra, és adatőrzésre, továbbá 
− a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) és 169. § (2) bek. alapján, a számviteli bizonylatok őrzésére 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja] 
A nyilatkozatot benyújtó e-mail címét, telefonszámát a Magyar Posta Zrt. továbbá azért is kezeli, mivel az szükséges az 
érintett és saját azon jogos érdekének az érvényesüléséhez, hogy a vámügynöki megbízás eredményes és hatékony 
teljesítéséhez minden feltétel adott legyen és gyorsan, rugalmasan, erőforráshatékonyan valósuljon meg a hiányzó 
adatok információk begyűjtése fokozva ezzel az ügyfélelégedettséget. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja] 
Az adatkezelés célja: az Európai Unión kívülről érkező küldeményben lévő termék vámeljárásához az érintettel a 
szükséges megbízás megkötése és teljesítse, az érintett képviseletében a vámhatóságok előtti ügyekben a hivatkozott 
jogszabályokban előírtak szerint eljárás, adatszolgáltatás és ezen célok teljesítése érdekében az érintettekkel a 
kapcsolat felvétele és a vámügyintézéshez szükséges feltételekkel kapcsolatos tájékoztatások eljuttatása. 
Az adatokat a Magyar Posta Zrt. a vámjogi kötelezettségek céljából a Vámtv. 33. § alapján 10 évig, a számviteli 
bizonylatok őrzése céljából pedig 8 évig őrzi. 
Az érintett kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, kérheti továbbá annak helyesbítését, korlátozását, törlésé, 
hordozását és tiltakozhat adatai kezelésével szemben, kivéve, ha az adatai kezelése jogi kötelezettség teljesítésén 
alapul. Ekkor ugyanis az adatok törlési, korlátozási, hordozási, valamint az adatkezeléssel szembeni tiltakozási kérelmét 
a Magyar Posta Zrt.-nek áll módjában teljesíteni. 
Az adatkezelésről további tájékoztatás megtalálható a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontban és a 
postahelyeken. 
 
Segédlet a nyomtatvány kitöltéséhez 
 

(1) Annak a küldeménynek az azonosítóját (tracking number) kérjük megadni, amelyre a kérelem vonatkozik. 
(2) A felülvizsgáltatni kívánt, NAV döntést tartalmazó igazoláson szereplő azonosítót kérjük feltüntetni.  
(3) A küldemény feladójának adatait kérjük, teljes körűen szerepeltesse. 
(4) A küldeményen szereplő cím adatokat kérjük, részletesen adja meg. 
(5) A mezők kitöltése csak abban az esetben szükséges, amennyiben a kérelmet magánszemélyként nyújtja 

be. A telefonszám nem kötelező, az e-mail cím a felülvizsgálati kérelem elbírálása miatti kapcsolattartáshoz, 
valamint a fizetendő díjakra vonatkozó tájékoztatáshoz szükséges.   

(6) Az adatok megadása csak abban az esetben szükséges, amennyiben a kérelmet nem természetes 
személyként nyújtja be. Cégjegyzékszám hiányában a törzskönyvi vagy egyéb nyilvántartási azonosítót 
kérjük feltüntetni. A telefonszám nem kötelező, az e-mail cím a felülvizsgálati kérelem elbírálása miatti 
kapcsolattartáshoz, valamint a fizetendő díjakra vonatkozó tájékoztatáshoz szükséges. 

(7) A küldemény tartalmának felsorolását és részletes leírását kérjük, pl. „pamut férfi ing”, kerülve az általános 
megfogalmazást, mint pl. „ruhanemű”, „alkatrész”, „áruminta” vagy „élelmiszer”. 

(8) A küldeményben elhelyezett árutartalom származásának helyét (pl. Kína) kérjük megadni. 
(9) A küldeményben elhelyezett egyes áruk mennyiségét mértékegységgel együtt (pl. 2 db) kérjük feltüntetni. 
(10) A küldeményben elhelyezett egyes áruk egyedi értékét pénznemmel együtt (pl. 10 EUR) kérjük szerepeltetni. 
(11) A küldeményben található termékek összértékét pénznemmel együtt (pl. 20 EUR) kérjük megadni. 
(12) A kérelemhez csatolt dokumentumok, okmányok felsorolását kérjük. 
(13) A csomaghoz tartozó nemzetközi szállítási költséget pénznemmel együtt (pl. 30 EUR) kérjük feltüntetni. 
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