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Megállapodás általános vámügynökségi szolgáltatásról 
 
Amely az IBUSZ Utazási Irodák Kft.  

Székhelye  : 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.  
Cégjegyzékszáma : 01-09-266780 
AEO  szám:  HUAEOC170000T1000001629 

továbbiakban: mint Vámügynökség , valamint  
 
Neve   :  
Székhelye  :  
Cégjegyzékszáma :  
Közösségi adószáma :  
Bankszámlaszáma :  
Képviselő  :  

továbbiakban, mint Megbízó között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  
  
1.) Vámügynökség a Megbízó megbízása alapján a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében 

meghatározott szolgáltatásokat nyújtja a Megbízó javára az ott meghatározott díjakon. A 
díjak nettó összegben kerülnek meghatározásra. Amennyiben a mindenkor hatályos 
ÁFA tv. szerint az adott szolgáltatás ÁFA-köteles, abban az esetben a nettó díjon felül a 
mindenkor hatályos mértékű ÁFA-t is köteles a Megbízó megfizetni. 
Az 1. sz. mellékletben nem szereplő, a vámeljárásokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás 
nyújtásáról a felek külön megállapodásban rendelkeznek.  

 
2.) Vámügynökség szolgáltatásait a 2. sz. melléklet szerinti irodái a Megbízó által esetenként 

írásban adott vámkezelési vagy kezességnyújtási megbízás alapján teljesítik.  
 
3.) Megbízó feladata és felelőssége a vámkezelési eljáráshoz szükséges valamennyi adat 

közlése és a szükséges okmányok, engedélyek beszerzése és azok rendelkezésre 
bocsátása. Az adatok helyességéért és megfelelősségéért, valamint az okmányok 
valódiságáért a Megbízó tartozik felelősséggel. 
Megbízó kötelezettsége az árutovábbítás szabályszerű befejezése és annak igazolása a 
Vámügynökség felé. Vámügynökség a nyújtott garanciát akkor tekinti felszabadítottnak, 
ha:  
- TC32 egyedi garanciajegy esetén az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:  

o az árutovábbítás az NCTS-ben 100%-ban kivezetésre kerül,  vagy 
o a rendeltetési vámhivatal által, „Alternatív igazolás” záradékkal ellátott 

árutovábbítási kísérőokmány példányát eredetben vagy a vámhivatal által 
hitelesített másolatban a Vámügynökségnek átadja; és  

o a rendeltetési vámhivatal által lepecsételt, keltezéssel ellátott és aláírt TC11 
bemutatási igazolás eredeti példányát a Vámügynökségnek átadja. 

- kezesség esetén: a kezességi nyilatkozat ügyfél példányát a vám- és pénzügyőri 
hivatalnak záradékával, a kezesség felszabadítását igazoló, keltezéssel, aláírásával és 
bélyegzőlenyomattal ellátott eredeti példányát a Vámügynökségnek átadja. 

 

Amennyiben a Vámügynökséget a Megbízó ténykedése vagy mulasztása miatt a bíróság 
kár, késedelmi kamat vagy a hatóság adó, késedelmi pótlék, vámtartozás, bírság, stb. 
megfizetésére kötelezi, vagy vele szemben egyéb hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz, 
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a Megbízó köteles a Vámügynökség első felszólítására haladéktalanul a teljes összeget a 
Vámügynökségnek megfizetni, illetve a jogkövetkezmény alól a Vámügynökséget 
mentesíteni. 
 
Megbízó a Vámügynökség szolgáltatásait az általa nyújtott garanciát, kezességet 
kizárólag a saját vámeljárásában, mint főkötelezett veheti igénybe. Felek megegyeznek 
abban, hogy a TC 32 – egyedi garanciajegyek és a Kezességi Nyilatkozatok minden 
esetben átadás – átvételi bizonylat kiállításával kerülnek kiadásra, illetve bevételezésre. 
A Vámügynökség által már – gyárilag - aláírt és lepecsételt TC 32 okmányokat és 
Kezességi Nyilatkozatokat a jelen szerződés alapján a Vámügynökségtől történő 
átvétellel egyidejűleg a Megbízó a főkötelezetti résznél lebélyegezi és cégszerűen vagy 
meghatalmazás benyújtásával egyidejűleg meghatalmazott útján aláírja. A Megbízó által 
aláírt és lepecsételt okmányokról a Vámügynökség másolatot készít magának. 

 
4.) Vámügynökség feladata és felelőssége a Megbízó által rendelkezésre bocsátott 

adatoknak és okmányoknak a vámeljárásban való szabályszerű felhasználása és a 
vámkezelési eljárást követően valamennyi, a Megbízót illető okmány részére való 
átadása. 
 
Megbízó tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos Egységes Árutovábbítási 
Eljárásról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 83/1996. (VI.14.) Kormányrendelet 1. sz. 
mellékletében meghatározott magas kockázatot képviselő (érzékeny áruk) listájában 
szereplő, valamint adóköteles jövedéki termékekre nem nyújt kezességet, illetve TC 32 
egyedi garanciajegyet. Vámügynökség a vámügynöki feladat elvállalását indokolás 
nélkül megtagadhatja.  
 
Vámügynökség kizárólag a kötelezettségei vétkes megszegéséből eredő kárért felelős. 
Amennyiben a Vámügynökség felelőssége megállapítható, de a vámteher 
helyesbítésének vagy visszatérítésének van helye, a Megbízó köteles e jogorvoslati 
formákat, beleértve a bírósági utat is igénybe venni, és csak utóbbi eljárásokban igénybe 
vehető valamennyi jogorvoslati eszköz kimerítésének eredménytelensége esetén 
fordulhat igényével a Vámügynökséghez. Ebben az esetben azonban Megbízót a 
jogorvoslati eljárás során aktív közreműködési kötelezettség terheli, köteles a 
Vámügynökséget a hatósági bírósági eljárás megindításáról értesíteni, a hatósági, 
bírósági eljárásról folyamatosan, kellő időben részletesen tájékoztatni és lehetővé tenni, 
hogy a hatósági eljárásban ügyfélként, a bírósági eljárásban félként, vagy beavatkozóként 
a Vámügynökség részt vegyen.  

 
5.) Felek az egyes vámkezelési eljárások lebonyolításának meggyorsítása és koordinálása 

érdekében megállapodnak abban, hogy a Megbízó a szállítmány érkezését lehetőség 
szerint előre jelzi a Vámügynökségnek, és elektronikusan vagy írásban közöl vele 
minden, a vámkezelés elvégzéséhez szükséges adatot, valamint mellékeli a 
vámkezeléshez szükséges okmányokat. Vámügynökség vállalja, hogy a rendelkezésére 
álló okmányok és adatok alapján a Megbízó kérésére tájékoztató jelleggel előzetes 
kalkulációt készít a várható vámteherről. A Megbízó a szállítmányok várható indításakor 
a már rendelkezésre álló adatokat Vámügynökséggel közli. 
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Különösen abban az esetben, ha a Megbízó árutovábbításai a TANÁCS 1992. október 12-
i 2913/92/EGK, valamint a BIZOTTSÁG 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendeletében 
előírt határidőn belül nem rendeződnek, vagy a Vámügynökség egyéb okból 
veszélyeztetve látja az árutovábbítás szabályszerű befejeződését, megtagadhatja 
garancia nyújtását. Egyéb esetben is indokolás nélkül megtagadhatja a Vámügynökség a 
garancia és a kezesség nyújtását. 
 
Megbízó köteles az adott vámeljárással kapcsolatban hozott valamennyi 
vámhatározatból másolatot adni a Vámügynökség részére, a kézhezvételtől számított 
kettő munkanap alatt (fax, posta).  

 
6.) Megbízó nevében a jelen megállapodást cégjegyzési jogosultsággal rendelkező személy 

(törvényes képviselő) írja alá. A törvényes képviselet igazolására, illetve a Megbízó 
cégadatainak regisztrálására a Megbízó az alábbi okmányokat, adatokat a 
Vámügynökség kérésére  bemutatja vagy más módon rendelkezésre bocsátja: 
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat 
- társasági szerződés/egyéni vállalkozói igazolvány másolat 
- aláírási címpéldány 
(Kivéve amennyiben a fentieket már benyújtotta, beszerezte) 
 A fenti okmányok másolatai a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 
      
A Megbízó köteles mind a törvényes képviseletben, mind a regisztrálásra szolgáló 
okmányok adataiban és a megbízás adására jogosult személyekben bekövetkezett 
változást a Vámügynökségnek haladéktalanul, írásban jelezni. A Megbízó e 
kötelezettsége elmulasztásából eredő bármilyen kár, többletköltség, egyéb hátrányos 
jogkövetkezmény a Megbízót terheli. 
 
A Megbízó képviseletében a Vámügynökségnek az alábbi személy(ek) adhat(nak) az 
egyes vámügynöki feladatok végrehajtására megbízást, utasítást: 
Név: 
Szig. sz.: 

 
7.) A Megbízó a szolgáltatás díját az alábbi módon fizeti meg a Vámügynökség részére1: 

- készpénzben, a szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg; vagy 
- az irodavezető javaslatára, a Vám és Logisztikai Főosztály vezetője írásbeli engedélye 

alapján átutalás útján. Ebben az esetben a Vámügynökség a Megbízó részére havi 
kimutatást készít a tárgyhóban elvégzett szolgáltatásokról. A Vámügynökség a 
szolgáltatás díjáról, illetve a vámkezeléshez kapcsolódó egyéb költségekről számlát 
állít ki a havi kimutatással egyidejűleg, melyet a Megbízó 8 napos fizetési határidővel 
köteles kiegyenlíteni. 

 
Amennyiben a Megbízó fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a 
késedelembe esés napjától évi 20 % mértékű késedelmi kamatot köteles a 
Vámügynökségnek fizetni a megfizetés napjáig. 
 
 

                                                           
1
 a megfelelő aláhúzandó 
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A Vámügynökség jogosult a jelen megállapodásból eredő bármely követelését (így 
különösen a Vámhatóság által kiszabott vámteher, szolgáltatási díj, késedelmi kamat, 
stb.) azonnali beszedési megbízással érvényesíteni a Megbízó bankszámlájával szemben. 
Az azonnali beszedési megbízás érvényesítésével kapcsolatos, a Megbízó számlavezető 
bankjának igazolásával ellátott felhatalmazást a 3. számú melléklet tartalmazza, mely 
jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 

  
 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 4. sz. melléklet szerinti készfizető 

kezességi megállapodás, melyben harmadik személy a Megbízónak a jelen szerződésből 
eredő bármely fizetési kötelezettségéért készfizető kezességet vállal. 
 
Megbízó köteles megfizetni Vámügynökség valamennyi, azzal kapcsolatosan keletkezett 
költségét, hogy az eljárás szabályszerű befejezése nem kerül határidőben a 
Vámügynökség felé igazolásra. (Így különösen: minden olyan egyéb levél, értesítés, ami 
a Megbízónak felróható okból készül 10.000.- Ft/db, vámszakértő díja, illetve a 
Vámügynökség számlával igazolt egyéb költségei.) 

 
8.)  A felek a megállapodást határozatlan időre kötik.  

Bármelyik fél a másikhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződést, indoklás nélkül, 30 
napos felmondási határidővel felmondhatja. A szerződés megszűnése a már elvégzett 
vámügynökségi feladatokból eredő elszámolási és egyéb kötelezettségeket nem érinti.  
 
A megállapodás azonnali hatállyal történő felmondásának van helye, ha valamelyik fél a 
szerződésből eredő kötelezettségét súlyosan megszegi. A Vámügynökség a jelen 
megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Megbízó ellen csőd-, felszámolási, 
törlési, végelszámolási, bírósági vagy közigazgatási végrehajtási eljárás indul, vagy a 
Vámügynökség megítélése szerint a Megbízó anyagi helyzetének romlása vagy egyéb 
körülmény veszélyezteti a Vámügynökség által nyújtott garanciákat, illetőleg azok 
Megbízó általi megtérítését. 

  
9.)  Vámügynökség által a Megbízónak kiadott és a még elintézetlen garanciák (kezesség és a 

TC32 együttesen figyelembe véve) mindenkori összege nem haladhatja meg a 
20.000.000.- (Húszmillió) Ft-ot. A Vámügynökség legfeljebb ezen keret erejéig nyújthat 
vámgaranciát és kezességet a Megbízó, mint Főkötelezett részére. 

  
Megbízó tudomásul veszi, hogy egy vámkezelési eljárás során legfeljebb 1 db TC 32 
egyedi garanciajegyet használ fel. Egynél több TC 32 egyedi garanciajegy felhasználása a 
Vám és Logisztikai Főosztályvezető előzetes írásbeli engedélye alapján történhet. 
A garancia akkor minősül elintézettnek, ha a 3. pont 2. bekezdésében írtaknak 
megfelelően igazolta a Megbízó a vámeljárás szabályszerű befejezését. 

 
10.) Jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor az alábbi iratok 

- a 3. számú mellékletben meghatározott formájú, azonnali inkasszó benyújtására szóló 
felhatalmazó levél Megbízó és Számlavezető Bankja(i) által aláírt, eredeti példánya és 

- a 4. számú mellékletben foglalt készfizető kezességi megállapodás mindkét fél által 
aláírt, eredeti példánya  

Vámügynökség részére átadásra kerültek. 
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Amennyiben nem ugyanazon a napon kerülnek átadásra a fent megnevezett iratok, a 
hatálybalépés a legutolsó irat Vámügynökség részére történő átadásának a napja. 

 
11.) A felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A felek a jelen szerződésből 

származó jogviták elbírálására – hatáskörtől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, 
illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
12.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vámjogszabályok, az ÁFA tv., 

valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.  
 
 
 
 
 
        
…….., 20…………………………. Budapest, 20.. ……………………………..  

 
………………………… ………………………… 

 
Megbízó 

IBUSZ Utazási Irodák Kft. 
Vámügynökség 

 
 
 
 
 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: vámügynöki szolgáltatások és árai 
2. sz. melléklet: vámügynökség irodái 
3. sz. melléklet: felhatalmazó levél azonnali inkasszó benyújtására 
4. sz. melléklet: készfizető kezességi megállapodás 
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1. számú 
melléklet  

 
Vámügynöki szolgáltatások és árai 

 
Szolgáltatások: 
 

 

1. Vám elé állítás 
  
2. EV Okmánykitöltés                                                             
    Pótlap /sor kitöltés 
  
3. TIR indítás 
  
4. TIR okmánykitöltés 
  
5. EUR 1 kiállítás 
  
6. Export vámkezelés 
  
7. EV visszapostázás 
  
8. Import vámkezelés 
  
9. T1 indítás TC 32-vel 3 db TC-ig utána 
minden további TC32 5 EURO 
 

 
 

10. TC 32 előre vásárolt, T okmány 
kitöltéssel   
  
11. Vámkalkuláció készítése 
  
12. Vámérték-bevallás kitöltése 
  
13. Kezességvállalás 
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2. számú 
melléklet  

 
 
Vámügynökség irodái 
 

 
Irodák Ország Telefon 

  
 
 

Belterületi irodák   
Vámigazgatóság központ H 06-1-485-2813 

Miskolc H 06-46-414-077 
Román határszakasz   
Csengersima-határ H/RO 06-44-341-424 
Szerb határszakasz   
Röszke-határ H/ SCG 06-62-573-740 
Tompa-határ H/SCG 06-77-451-402 

Ukrán határszakasz   
Záhony-határ H/UA 06-45-425-330 

Beregsurány-határ H/UA  
Horvát határszakasz   
Drávaszabolcs-határ H/HR 06-72-599-010 
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3. számú melléklet 
 

KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről IBUSZ Utazási Irodák Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka 
Gábor u. 3.; Cg: 01-09-266780; adószám: 10871403-2-43; képviseli jelen szerződés 
megkötésekor: ………………………), mint Jogosult (a továbbiakban: Jogosult), 
másrészről ………………………………..(székhely: ……………, Cg: ………………; adószám: 
………………; bankszámlaszám……………………..; képviseli jelen szerződés 
megkötésekor:…………….), mint Kezes (a továbbiakban: Kezes) között az alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételek mellett: 
 
1. Felek egybehangzóan megállapítják, hogy Jogosult, valamint ………………(Megbízó) 

(székhely: …………………; cégjegyzékszám: …………, adószám: ………….; KSH szám: 
………………..), mint Megbízó, ……napján általános vámügynökségi szolgáltatásról 
szóló megállapodást kötött. 

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kezes a Polgári Törvénykönyv 274. § (2) 
bekezdése alapján készfizető kezességet vállal a Megbízó 1. pontban hivatkozott 
szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségeiért.  

3. A Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Megbízó egyáltalán nem vagy nem 
szerződésszerűen teljesít, a Jogosult felhívására maga fog a Megbízó helyett teljesíteni. A 
Kezes nem követelheti, hogy Jogosult a követelést először a Megbízótól hajtsa be. 

4. Amennyiben a Jogosult a kezességi szerződés alapjául szolgáló általános vámügynökségi 
szolgáltatásról szóló megállapodásból származó követelése érvényesítése érdekében a 
Megbízóval szemben pert kíván indítani, előzőleg köteles a perindításról a Kezest 
értesíteni, és a teljesítésre felszólítani. Ennek elmulasztása esetén a Kezes helytállási 
kötelezettsége a perköltségre és a végrehajtási költségre nem terjed ki. 

5. Felek a jelen szerződésből eredő jogvita elbírálására - hatáskörtől függően – a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

6. Kezes kijelenti, hogy magyar jog szerint szabályszerűen megalakított, a cégjegyzékbe bejegyzett 
devizabelföldi gazdálkodó szervezet /cselekvőképes devizabelföldi magyar állampolgár2, Jogosult a 
magyar jog szerint szabályszerűen megalakított, a cégjegyzékbe bejegyzett devizabelföldi 
gazdálkodó szervezet. 

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadó. 

8. A szerződő felek a kezességi szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt írták alá.  
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2
 megfelelő aláhúzandó 


