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AEO státus

Vám Világszervezet 
(WCO) koncepció

vámhatóságok és a 
vállalatok közötti 

partnerségen, 
együttműködésen 

alapul

célja a nemzetközi 
ellátási láncok 
biztonságának 
növelése és a 

jogszerű kereskedés 
megkönnyítése

EU-ban bevezetve 
2008. 01.01-jén

vámügyi 

egyszerűsítések  

(AEOC), 

biztonság és 

védelem (AEOS), 

kombinált (AEOF)



Európai Unió és az AEO
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Személy
Unió 

vámterületén 
letelepedett

Vámügyi 
tevékenység

Megbízható
Uniós 

Vámkódex 39. 
cikk

Nemzetközi 
ellátási lánc 

tagja

„A program, amelynek célja a nemzetközi ellátási láncok biztonságának növelése és a jogszerű 

kereskedés megkönnyítése, az ellátási lánc valamennyi szereplője előtt nyitva áll.” 
TAXUD/B2/047/2011–Rev.6 Engedélyezett Gazdálkodók Iránymutatás 



Ellátási lánc és az Európai Unió AEO-i
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 % Fuvarozó 
5 %    

Importőr 
22 %

Egyéb,      
terminál-
üzemelte

tő 
rakodási 
vállalkoz

ó 
csomagol

ó 
hajózási 
társaság,  

2 %



AEO az EU-ban 2016. 05. 01. után 
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a státust a vámhatóság adja 
ki

saját speciális 
szabályrendszere van

az EU valamennyi 
tagállamában elismerik

vámügyi megbízhatóságot 
jelent

kedvezmények, előnyök 
kapcsolódnak a státushoz

nemzetközi ellátási láncban 
vállalt szerep

nem kötelező AEO-vá válni

formanyomtatványon kell 
kérni



Változás

tanúsítvány helyett engedély

engedélyekre (határozatokra) 
vonatkozó általános szabályok is 
vonatkoznak rá a speciális AEO 

szabályok mellett

Önértékelési kérdőív benyújtása 
kötelezővé vált jogszabályi 

rendelkezés szerint

kérelem befogadásának feltételei 
módosultak

AEO státus kritériumai és 
feltételei módosultak

AEO az EU-ban 2016. 05. 01. után



Az AEO jogszabályi hátterének változása
J
o
g
sz

a
b

á
ly

i 
h

á
tt

ér

2008.01.01.-2016.05.01. 2016.05.01. után

Közösségi Vámkódex - KVK: a Tanács 1992.

október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi

Vámkódex létrehozásáról

AEO rendelkezés: 5a. cikk

Uniós Vámkódex – UVK: az Európai Parlament és a

Tanács 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex

létrehozásáról

AEO rendelkezés:

- Általános rendelkezések: 1. cím 2. fejezet 3.

szakasz – vámjogszabályok alkalmazásával

kapcsolatos határozatok

- AEO specifikus rendelkezések: 1. cím 2. fejezet 4.

szakasz 38. cikk – kérelmezés és engedélyezés, 39.

cikk – AEO kritériumok



Az AEO jogszabályi hátterének változása
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2008.01.01.-2016.05.01. 2016.05.01. után

Közösségi Vámkódex végrehajtási rendelete – KVK-VHR:

a Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a

Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK

tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések

megállapításáról

AEO rendelkezés: 14a.-14.w cikk

UVK-FJA: A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló

rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és

tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire

vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

AEO rendelkezés:

- Általános rendelkezések: 1. cím 2. fejezet 2. szakasz -

vámjogszabályok alkalmazásával kapcsolatos határozatok

- AEO specifikus rendelkezések: 1. cím 2. fejezet 3. szakasz:

23. cikk-30. cikk – státusból eredő kedvezmények,

kérelmezés, határidő, hatály kezdete, felfüggesztés joghatása

UVK-VA: A Bizottság (EU 2015/2447 végrehajtási rendelete

(2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló

952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes

rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

megállapításáról

AEO rendelkezés:

- Általános rendelkezések: 1. cím 2. fejezet 2. szakasz -

vámjogszabályok alkalmazásával kapcsolatos határozatok

- AEO specifikus szabályok: 1. cím 2. fejezet 3. szakasz: 24.

cikk-35. cikk – AEO feltételek , egyeztetési és információs

eljárás, kérelem elutasítása, engedély típusok kombinációja,

engedély visszavonása, nyomon követés

UVK-ÁFJA: A Bizottság (EU) 2016/341 felhatalmazáson alapuló

rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges

elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó

átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint

az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet

módosításáról

AEO rendelkezés: 6.-7. melléklet – AEO kérelem és engedély



Az AEO jogszabályi hátterének változása
J
o
g
sz

a
b

á
ly

i 
h

á
tt

ér
2008.01.01.-2016.05.01. 2016.05.01. után

Nemzeti Vámtörvény (Vtv): 2003. évi CXXVI.

Törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról

AEO rendelkezés:

- 3. § 16. pontja: gazdasági tevékenységgel összefüggő

súlyos bűncselekmény definiálása

Nemzeti Vámtörvény (Vtv): 2016. évi 13. törvény az uniós

vámjog végrehajtásáról

AEO rendelkezés:

- 4. § (4): a kérelmező gazdasági tevékenységével összefüggő

súlyos bűncselekmény definiálása

- 10. § (1) c)-d): UVK 39. cikk a) pontja szerinti kritérium

esetében bűnügyi nyilvántartótól adatkérési lehetőség

vámhatóság részére

- 23. § -24. §: vámjogszabályok és adószabályok súlyos,

ismételt és csekély mértékű megszegése; szakmai gyakorlatra

és képesítésre vonatkozó rendelkezések

- 121. § (5)-(6): átmeneti rendelkezések

NGM (PM) rendelet: 15/2004. (IV.5.) PM rendelet a

közösségi vámjog végrehajtásának részletes

szabályairól

AEO rendelkezés:

- 72/B §: AEO tájékoztatás kiadásának kötelezettsége

vámhatóság által, kérelmező és partnerei közreműködési

kötelezettsége az eljárásban, kérelmező és szakértő

kapcsolatban állása

NGM rendelet: 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet az uniós

vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

AEO rendelkezés:

- 3. § az UVK 39. cikk d) pontjában foglalt kritérium alapján az

engedélyezett gazdálkodói engedélyhez előírt gyakorlati

jellegű szakértelem igazolási szempontjainak részlet

szabályait alkotja meg

- NGM rendelet: 40/2016. (XI.17.) NGM rendelet a vámjogi

szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról

AEO rendelkezés:

- az UVK 39. cikk d) pontjában foglalt kritérium – szakmai

képesítés – nemzeti szabályrendszerét alkotja meg



Az AEO kérelem befogadási feltételeinek változásai
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2008.01.01.-2016.05.01. Maradt? 2016.05.01-től

Közösség vámterületen letelepedett

gazdasági szereplő


Unió vámterületén letelepedett személy – UVK 38.

cikk (1)

Nem ítélték el gazdasági tevékenységgel

összefüggő súlyos bűncselekmény miatt
- Befogadást követően vizsgálandó AEO

kritériumként – UVK 39. cikk a) és UVK-VA 24.

cikk = megfelelés

Nem áll csődeljárás alatt - Befogadást követően vizsgálandó, AEO

feltételként – UVK-VA 26. cikk (1) a) =

fizetőképesség

Vámügyi jogi képviselője

vámjogszabályok megszegésével és jogi

képviselőként végzett tevékenységével

kapcsolatos súlyos bűncselekmény miatt

nem ítélték el

- Vámügyi jogi képviselő mint fogalom, nincs az

UVK szerinti AEO szabályok között. A kérelmező

vámügyeiért felelős alkalmazott esetében

vizsgálandó befogadást követően, AEO feltételként

– UVK 39. cikk a) és UVK-VA 24. cikk =

megfelelés

Nem vonták vissza három éven belül

korábbi AEO tanúsítványát


A kérelem nem olyan határozatra vonatkozik,

amelynek célja megegyezik egy korábbi,

ugyanahhoz a kérelmezőhöz címzett határozattal,

amely a kérelem benyújtását megelőző három éves

időszak során megsemmisítésre vagy visszavonásra

került azért, mert a kérelmező nem teljesítette a

határozatból eredő valamely kötelezettségét –

UVK-FJA 11. cikk (1) d) és (2)



Az AEO kérelem befogadási feltételeinek változásai
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2008.01.01.-2016.05.01. Maradt? 2016.05.01-től

A kérelmet a következő vámhatóságok

valamelyikéhez kell benyújtani:

- ahol a kérelmezőnek a vámügyi

tevékenységekkel kapcsolatos főkönyveit

vezetik, és ahol az AEO-tanúsítvány

hatálya alá tartozó műveletek legalább

egy részét folytatják;

- annak a tagállamnak a vámhatósága,

ahol a kérelmezőnek az érintett vámügyi

tevékenységekkel kapcsolatos

főkönyveihez az illetékes vámhatóság a

kérelmező számítógépes rendszerén

keresztül, az informatikai technológia és

számítógépes hálózat felhasználásával

hozzáférhet és ahol a kérelmező általános

logisztikai irányító tevékenységeit végzik,

és ahol az AEO-tanúsítvány hatálya alá

tartozó műveleteknek legalább egy részét

végzik.


A kérelmet az UVK 22. cikke (1) bekezdésének

harmadik albekezdése szerinti illetékes vámhatóság

tagállamában a kérelmek fogadására kijelölt

vámhatósághoz nyújtották be – UVK-FJA 11. cikk (1)

c)

Eltérő rendelkezés hiányában az illetékes vámhatóság

az azon a helyen illetékes hatóság, ahol a kérelmező

vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos főkönyveit

vezetik, vagy ahol ezek hozzáférhetőek, és ahol a

határozat hatálya alá eső tevékenységeknek legalább

egy részét végezni fogják – UVK 22. cikk (1) 3

Formanyomtatvány


Formanyomtatvány – ÁFJA 5. cikk és 6. melléklet

EORI szám


EORI szám – UVK-FJA 11. cikk (1) a)

- - Önértékelési kérdőív – UVK-FJA 26. cikk (1)



Az AEO kritériumok változásai
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Vámjogszabályok tekintetében

megfelelő előélet

Bővült 

adószabályokkal, és a 

bűncselekmény hiánya 

befogadási feltétel volt

Vámjogszabályok és adószabályok súlyos

vagy ismételt megsértésének és a kérelmező

gazdasági tevékenységeihez kapcsolódó

súlyos bűncselekmény nincs nyilvántartva –

UVK 39. cikk a), UVK-VA 24. cikk

Kereskedelmi és – adott esetben –

szállítási nyilvántartások vezetésének

kielégítő színvonalú rendszere, amely

lehetővé teszi a megfelelő

vámellenőrzést

Kisebb változás a 

megfogalmazásban; 

a tilalmakra és 

korlátozásokra 

vonatkozó 

rendelkezések 

átkerültek ide a 

biztonsági és védelmi 

feltételek közül

Annak bizonyítása a kérelmező által, hogy a

műveleteit és az áruforgalmat szigorúan

ellenőrzi a kereskedelmi és adott esetben

szállítási nyilvántartások vezetésének

rendszerén keresztül, ami lehetővé teszi a

vámellenőrzést – UVK 39. cikk b), UVK-VA

25. cikk (1) a)-k)

Tilalmak és korlátozások: UVK-VA 25. cikk

(1) k)

Adott esetben igazolt fizetőképesség Bővebb, pontosabb 

megfogalmazás, a 

csődeljárás tilalma 

átkerült ide, már nem a 

befogadáshoz kell 

vizsgálni

Fizetőképesség, vagyis a kérelmező jó

pénzügyi helyzete, amely lehetővé teszi

kötelezettségei teljesítését – UVK 39. cikk c),

UVK-VA 26. cikk

Csődeljárás tilalma: UVK-VA 26. cikk (1) a)



Az AEO kritériumok változásai
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- Új kritérium! AEOC engedély esetében a végzett

tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó

gyakorlati jellegű szakértelem, vagy szakmai

képesítés – UVK 39. cikk d), UVK-VA 27. cikk

Adott esetben megfelelő biztonsági

standardok megléte

Bővebb, 

pontosabb 

megfogalmazás; 

új feltétel a 

védelmi és 

biztonsági 

kérdésekben 

illetékes 

kapcsolattartó 

személyt 

kinevezése.  

AEOS esetében a nemzetközi ellátási lánc

tekintetében megfelelő biztonsági és védelmi

szabványok alkalmazása – UVK 39. cikk e),

UVK-VA 28. cikk

Védelmi és biztonsági kapcsolattartó: UVK-

VA 28. cikk (1) h)



Az AEO kedvezmények összefoglalása

3018/2016. NAV útmutató az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusról III. 
cím 

http://nav.gov.hu/data/cms431435/3018_2016.pdf

Uniós 
jogszabályokban 

foglalt

Nemzetközi 
megállapodásokban 

foglalt 

Nemzeti 
jogszabályokban 

foglalt

NAV belső 
gyakorlatából eredő

Közvetett 
(járulékos)  

TAXUD/B2/047/2011–Rev.6 Engedélyezett Gazdálkodók Iránymutatás I. Rész 
III. szakasz 

http://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aeo/7012_2017_felhivas.html

http://nav.gov.hu/data/cms431435/3018_2016.pdf
http://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aeo/7012_2017_felhivas.html


AEO a számok tükrében



AEO a számok tükrében

AEO engedély HU

AEO engedély EU



Az AEO-val kapcsolatos információk

• NAV hivatalos honlapjának AEO oldala (magyar

nyelvű tartalom)

http://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aeo

• Európai Bizottság hivatalos honlapjának AEO oldala

(angol nyelvű tartalom)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-

information-customs/customs-security/authorised-

economic-operator-aeo_en
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Köszönöm a figyelmet!

Dr. Szabó András

NAV KI Vám Főosztály

Vám Utólagos Ellenőrzési Osztály

szabo.andras@nav.gov.hu
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