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Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? 
 
A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles és nem útdíjköteles járművel végzett közúti fuvarozással járó 
termékszállításra vonatkozik, de elsősorban nem a fuvarozót, hanem az áru kereskedelmében érintett belföldi feleket, az 
eladót, illetve a vevőt érinti. 
 

Változás 2016.10.13--tól 
 

Útdíjköteles és nem útdíjköteles járművel végzett szállítások esetén egyaránt a súly-és értékhatárok a mérvadóak: 
- nem kockázatos termék esetén: 2500 kg vagy  5  millió  Ft feletti, 

- kockázatos termék esetén: 500 kg vagy 1 millió  Ft feletti érték esetén  
bejelentés köteles a szállítmány 

 
 
 
 
Be kell jelenteni: 
 
• a terméket átvevőnek/címzettnek a Közösségen belüli beszerzést és   
       az egyéb célú behozatalt; 

 
• az eladónak/feladónak az EU más tagállamába történő értékesítést  
        és az egyéb célú kivitelt; 

 
• az eladónak az első belföldi adóköteles értékesítést, ha az nem 
        végfelhasználó részére történik. 

 

MILYEN SÚLY ÉS ÉRTÉKHATÁR FELETT KELL EKÁER-SZÁM? 

Ha a súly- vagy értékhatárt 
meghaladja a küldemény, 
EKÁER-számot kell kérni! 

Jármű típusa 

útdíjköteles nem útdíjköteles 

kockázatos termék 
bruttó 500 kg bruttó 500 kg 

nettó 1 millió Ft nettó 1 millió Ft 

nem kockázatos termék 
bruttó 2500 kg buttó 2500 kg 

nettó 5 millió Ft nettó 5 millió Ft 



Bejelentési kötelezettség általános szabályai 
 

Egyszerűsített adattartalmú bejelentés 
 
Az a közúti fuvarozási tevékenységet folytatni kívánó adózó, akinek (amelynek)  
 
- a bejelentés évét megelőző második adóévben: 

o egyedi beszámolóban vagy 
o konszolidált beszámolóban kimutatott éves nettó árbevétel az  50 milliárd forintot, saját termelésű 

készlet értékesítéséből származó nettó árbevétel a 40 milliárd forintot elérte vagy meghaladta; 
 

- szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, és  
- a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt   
 
az EKÁER szám megállapítása érdekében nem kockázatos termékek esetében jogosult egyszerűsített 
adattartalommal bejelentést tenni.  
 
Az EKÁER szám megállapítása érdekében egyszerűsített adattartalommal történő bejelentést tehet továbbá 
az egyetemes postai szolgáltató.  

Változás 2016.10.13-tól 
Az EKÁER rendelet lehetővé teszi, hogy az engedélyezett gazdálkodó (AEO) egyszerűsített adattartamú 

bejelentést tegyen. Ez a gyakorlatban jelentős könnyebbséget jelent, hiszen a feladó és a címzett adatain 
kívül csak a rendszámot kell megadni az EKÁER szám igénylésekor. 

 



Bejelentési kötelezettség fontos tudnivalói 

 

Az adóhatóság nem állapít meg EKÁER számot annak a címzettnek, aki/amely: 

• adószáma jogerősen törölt 
• kényszertörlés alatt áll 

• véglegesen megszűnt adózó 
 
Bejelentés módja, bejelentésre jogosultak köre: 
 
Az EKÁER felületen történő bejelentéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek 
által teljesített bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül! 

Az adózó nevében eljáró személyek mindaddig teljesíthetnek bejelentést, amíg az adózó ezen 
jogosultságukat az EKÁER felületen vissza nem vonja. 



 
 

Bejelentési kötelezettség fontos tudnivalói 
Adatközlés 
 
Az EKÁER számhoz tartozó termék(ek) 
 
• általános megnevezése, 
• vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig), 
• bruttó tömeg kg-ban, 
• veszélyes áru azonosító száma (UN szám), 
• az adott termék adózónál használt cikkszáma, 
• Fuvarozás indoka (pl.: termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka, egyéb cél) 
 
Kockázatos termék esetében: 
 → termékbeszerzés vagy termékértékesítés – adó nélküli ellenérték 
  → egyéb célú közúti fuvarozás – beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési 
       ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték 

 
Bejelentendő adatok köre: 
• feladó adatai (név, adóazonosító szám) 
• felrakodás címe 
• címzett adatai (név, adóazonosító szám) 
• kirakodás (átvétel) címe 



• gépjármű forgalmi rendszáma 
 

 → az EU más tagállamából belföldre → azon gépjármű(vek) forgalmi  rendszáma(i), amellyel a belföldi 
       útszakaszon történik a fuvarozás, 
 
 → az EU más tagállamából belföldre, valamint belföldről belföldre → gépjármű  kirakodási     
      címre érkezésének időpontja, több belföldi kirakodási cím esetén a sorban utolsó kirakodási címre 
      érkezésének időpontja 
 
 → belföldről az EU más tagállamába → a fuvarozás megkezdésének időpontja, több belföldi felrakodási 
      cím esetén a sorban első belföldi felrakodási címről történő fuvarozás megkezdésének időpontja 
 
 
 
 
 
 
• kombinált (intermodális) fuvarozás jelölése 

Bejelentési kötelezettség fontos tudnivalói 

Elegendő az évet, hónapot, napot megadni a bejelentési kötelezettség teljesítése során, az óra és perc megadása 
nem szükséges! 



Mentesül a bejelentési kötelezettség alól I. 

 
 
a) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol, 
biodízel, E85, 
 
b) a hatályos vámjogszabály szerinti vámfelügyelet alatt álló termék, 
 
c) a hulladékszállításról szóló 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bejelentés 
köteles hulladékszállítás keretében szállított termék, 
 
d) a fémkereskedelemről szóló törvény szerinti anyagkísérő okmánnyal szállított fémkereskedelmi engedélyköteles 
termék, 
 
e) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 
2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyagok, 
 
f) a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint postai küldeményként feladott termék, 
 
g) ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében 
szállítandó nem kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli értéke 
az 5 millió forintot nem haladja meg, 



Mentesül a bejelentési kötelezettség alól II. 

 
h) ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében 
szállítandó kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege az 500 kg-ot és azok együttes adó nélküli 
ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg, 
 
i) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó biztonsági 
okmányok, valamint azok alapanyagai és félkész termékei, 
 
j) az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről 
szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szerinti engedéllyel rendelkező biztonsági papír, 
 
k) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti bankjegy- és érmekibocsátás 
keretében szállított termék, ideértve azok alapanyagait és az előállítására szolgáló eszközöket is. 

 

 



IGEN NEM 

Meghaladja az áru súlya a bruttó 2500 kg-ot  
és az értéke a nettó  5 millió Ft-ot? 

IGEN NEM 

BEJELENTÉS 
KÖTELES 

Meghaladja az áru súlya a bruttó 500 kg-ot  
és az értéke a nettó 1 millió Ft-ot? 

IGEN NEM 

NEM BEJELENTÉS 
KÖTELES 

BEJELENTÉS  
KÖTELES 

NEM BEJELENTÉS 
KÖTELES 

Kockázatos-e a termék? 

EKÁER döntési fa 

Változás 2016.10.13-tól 
 

Útdíjköteles és nem útdíjköteles járművel végzett szállítások esetén egyaránt a súly-és értékhatárok a mérvadóak: 
- nem kockázatos termék esetén: 2500 kg vagy  5  millió  Ft feletti, 

- kockázatos termék esetén: 500 kg vagy 1 millió  Ft feletti érték esetén  
bejelentés köteles a szállítmány 



KOCKÁZATI BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

  
A kockázatos termékek körét az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet részletezi,  élelmiszerek és egyéb kockázatos 
termékek tartoznak ebbe a csoportba. 
 
Csak azok az adózók kapnak EKAER számot kockázatos élelmiszer EU-ból belföldre és belföldön történő szállítása 
esetén, akik ún. FELIR számmal rendelkeznek, vagyis akik a NÉBIH-nél regisztráltatták magukat. 
 
A biztosíték mértékének folyamatosan el kell érnie az EKAER bejelentés időpontjában a bejelentést megelőző 45 
napban (ideértve a bejelentés napját is) teljesített bejelentések során megállapított és átvételi címre érkezés vagy a 
fuvarozás megkezdésének bejelentésével már rendelkező EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek, valamint a 
már megállapított és még érvényes EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes adó nélküli értékének 15 
százalékát.  

 



Kockázati biztosítéknyújtási kötelezettség 

 

Kockázati biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn,  

• amennyiben az adózó kockázatos termékeknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére 
irányuló termékbeszerzését vagy  

• belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első általános forgalmi adóköteles 
termékértékesítését végzi.  

  
Nem áll fenn  kockázati biztosítéknyújtási kötelezettség 
 
• az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzéstől eltérő egyéb célú 

behozatal,  
• Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel 

esetén. 
 

Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki az állami adóhatóság által vezetett minősített 
adózói adatbázisban szerepel, vagy amennyiben megfelel a következő feltételek mindegyikének: 

• legalább két éve működik 
• szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban 
• a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt. 



  Az adatrögzítés menete 
  

1. lépés: szállítmány adatok megadása    
 
• áruforgalom iránya 
• saját megrendelési szám 
• fuvarozás megkezdésének dátuma 
• intermodális (kombinált) fuvarozás  
• feladó adatai 
• címzett adatai 
• szállítmányozó adatai 
• gépjármű adatai 
 
2. lépés: szállítási viszonylatok adatainak rögzítése 
 
• felrakodási és lerakodási hely címpárok    

  
3. lépés: az egyes szállítási viszonylatokhoz tartozó áruk adatainak kitöltése 
• szállítás oka 
• vámtarifaszám 
• áru kereskedelmi megnevezése 
• UN szám (veszélyes termék esetén) 
• cikkszám (opcionális) 
• bruttó tömeg 
• érték 



Adatmódosítási lehetőség 
 
A fuvarozás megkezdéséig módosítható: 
 

• a termék általános (kereskedelmi) megnevezése, 
• vámtarifaszáma, 
• újabb, vámtarifaszámmal azonosított tételsor tüntethető fel 

 
Az EKÁER szám érvényességi idején belül módosítható: 
 

• egyes termékmegnevezésekhez tartozó bruttó tömegadat kg-ban, 
• kockázatos termékek esetén kötelezően feltüntetendő érték adat, 
• rendszám 

 
 
A módosításra többszöri lehetőség van, azonban a változásra okot adó körülmény 
bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni. Az állami adó- és vámhatóság által 
lefolytatott ellenőrzés során az EKÁER szám alatt az aktuális, valós  adatoknak kell szerepelniük, 
ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel. 



Az EKÁER szám igényléséhez szükséges adatokat az EKÁER elektronikus felületén legkésőbb a termék 
belföldi útszakaszon történő fuvarozásának megkezdéséig kell bejelenteni! 

Bejelentésre kötelezett Bejelentés ideje További kötelezettségek 

Címzett, átvevő 

(termékbeszerzés EU-ból 

Magyarországra) 

A bejelentési adatokat a termék 

fuvarozásának megkezdéséig kell 

megadni. 

A belföldi útszakaszon használt 

rendszám megadása legkésőbb a 

belföldi útszakasz megkezdéséig. 

EKAER szám 

fuvarozó, 

fuvarszervező 

rendelkezésére 

bocsátása 

Kirakodási helyre érkezés időpontjának bejelentése 

(több belföldi kirakodási cím esetén a sorban utolsó 

kirakodási címre való érkezés időpontja). A bejelentést 

legkésőbb a kirakodási címre érkezést követő 3. 

munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején 

belül kell megtenni. 

Feladó, felrakodó 

(termékértékesítés 

Magyarországról EU-ba) 

A bejelentési adatokat a termék 

felrakodásának megkezdéséig kell 

megadni 

EKAER szám 

fuvarozó, 

fuvarszervező 

rendelkezésére 

bocsátása 

A fuvarozás megkezdésének időpontjának bejelentése 

(több belföldi felrakodási cím esetén a sorban első 

belföldi felrakodási címről történő fuvarozás 

megkezdésének időpontja) 

Feladó 

(első belföldi ÁFA köteles 

termékértékesítés) 

 

Címzett 

(első belföldi ÁFA köteles 

termékértékesítés, ha a terméket a 

címzett fuvarozza, fuvaroztatja) 

A bejelentési adatokat a termék 

felrakodásának megkezdéséig kell 

megadni 

EKAER szám 

fuvarozó, 

fuvarszervező 

rendelkezésére 

bocsátása 

Kirakodási helyre érkezés bejelentése (a kirakodási 

helyre történő megérkezéskor, de legkésőbb az 

érkezést követő 3. munkanapon, az EKAER szám 

érvényességi idején belül. Több belföldi kirakodási cím 

esetén a sorban utolsó kirakodási címre való érkezés 

időpontja) 



 
Több fel- és kirakodási címadat rögzítése egy EKÁER bejelentésben 

 
 

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 15. § (4)–(6) 
bekezdése 2015. június 1-jén lépett hatályba, az alábbi tartalommal: 
 
(4) egy EKÁER szám   →  egy feladó több felrakodási cím 
                →  egy címzett több kirakodási (átvételi) címére történik a közúti fuvarozás 
 
(5) EU-ból belföldre  →  sorban utolsó felrakodási cím 
      belföldről EU-ba   →  valamennyi felrakodási cím 
 
(6) belföldről EU-ba   → sorban első kirakodási cím 
      EU-ból vagy belföldről belföldre →  valamennyi kirakodási (átvételi) cím 
 
 
Az EKÁER bejelentő modulban olyan működést kell kialakítani, melyben egy EKÁER számhoz kapcsolódóan több 
felrakodási és kirakodási cím kezelése válik megoldottá. Ennek megvalósítása érdekében a felrakodási és lerakodási 
címpárok egy különálló szintként jelennek meg az EKÁER adatstruktúrában, így az adatrögzítés háromszintű:  
 

• fej (szállítmány),  
• cím (szállítási viszonylat)  
• tétel (áru). 



Technikai információk 
 
Adatok mentése: 

 
• szállítmány adatok rögzítése → piszkozat státusz → automatikus mentés 
• piszkozat létrehozható szállítási viszonylatok és áruk rögzítése nélkül 
• EKÁER szám igénylésekor azonban már legalább 1 db szállítási viszonylattal rendelkeznie kell a bejelentésnek, és 

minden szállítási viszonylathoz legalább 1 db árunak tartoznia kell 
 
Intermodális fuvarozás: 

 
• szállítmány szintű adat, kiválasztása esetén a kiválasztott érték a bejelentésben szereplő összes szállítási 

viszonylatra értelmezett lesz és a bejelentés minden egyes felrakodási és lerakodási adatmezőjében 
megadhatóvá válik a magyar cím 

 
Piszkozat státuszban: 

 
• lehetséges a szállítási viszonylat törlése 
• aktív státuszú bejelentéseknél a szállítási viszonylatok címadatai már nem szerkeszthetőek, nem törölhetőek, és 

új szállítási viszonylat sem adható hozzá a bejelentéshez 
 
Aktív státuszban 

 
• az árutételek törölhetőek, azonban bejelentés szinten legalább 1 db árutételnek maradnia kell 
• mentett bejelentéshez új árutétel hozzáadása a szállítási viszonylatok adatainak szerkesztésre történő 

megnyitása után lehetséges 
 
 



Elsődleges felhasználó 'külső' regisztrációja 
 
EKÁER főoldal → Regisztráció menüpont → Elsődleges felhasználó hozzáadása bejelentésre kötelezett regisztrációhoz modul 
 
A bejelentésre kötelezettként korábban már regisztrált adózók és az EKÁER rendszer használatához szükséges képviseleti joggal 
rendelkező személyek elsődleges felhasználóként regisztrálhatják magukat, függetlenül az időben elsőként regisztrált elsődleges 
felhasználótól.  
 
A regisztráció folyamata ügyfélkapu azonosításhoz kötött, mint a bejelentésre kötelezettként történő adózói regisztráció esetén, 
és az EKÁER bejelentő modulba történő belépések esetén is minden esetben elvárt az elsődleges felhasználókhoz kapcsolódó 
ügyfélkapus azonosítás.  

 
Feladó és címzett adószámokra vonatkozó szabályok javítása 
 
Az egyszerűsített bejelentések esetében az alábbi (normál bejelentésnél már működő) adatellenőrzési szabályok kerültek 
beépítésre:  
• Közösségi-belföldi viszonylatú szállításnál a feladó adatoknál csak közösségi (két betűvel kezdődő) adószám adható meg. 
• Belföld-közösségi viszonylatú szállításnál a címzett adatoknál csak közösségi (két betűvel kezdődő) adószám adható meg.  
• Belföld-belföldi viszonylatú szállításnál a feladó és címzett adatoknál csak magyar adószám adható meg. 

 

Árutételek módosításával kapcsolatos változások 
 
Az árutételek vámtarifaszáma és kereskedelmi áru megnevezése módosíthatóvá válik aktív státuszban is. (Az UN szám csak akkor 
módosítható, ha egyidejűleg a vámtarifaszám módosítása is megtörténik.) A biztosíték számítása az új áruadatoknak megfelelően 
újra megtörténik. A termék módosítás oka kötelezően megadandó adat. 
Aktív státuszú bejelentésnél új tétel rögzítésekor kötelezően meg kell adni a tétel rögzítésének és törlésének okát. 



EKAER szankciók – Mulasztási bírság 

Amennyiben az állami adó- és vámhatóság ellenőrzés során megállapítja, hogy 

• az adózó a fuvarozott termék vagy annak egy része tekintetében nem tett eleget az EKAER bejelentési 
kötelezettségnek, 

• illetve a bejelentési kötelezettségét hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti,  

úgy a termék vagy annak be nem jelentett része igazolatlan eredetűnek minősül, a hatóság az adózó terhére az 
igazolatlan eredetű áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. 

 

Amennyiben az állami adó- és vámhatóság mulasztási bírságot szab ki, a fuvarozott terméket a romlandó áruk és az 
élő állatok kivételével a kiszabott bírság összegének mértékéig, annak biztosítékaként lefoglalhatja, és erről a bírságot 
kiszabó határozatban rendelkezik. A lefoglalásról az állami adó- és vámhatóság jegyzőkönyvet vesz fel, a lefoglalt 
ingóságot zár alá veheti vagy az adózó költségére elszállíttatja és megőrzi. 

 

 

 

Változás 2016.08.01-től: 
 
Ha az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzése során megállapítja, hogy az adózó a bejelentési kötelezettségét 
valótlan adattartalommal úgy teljesítette, hogy a bejelentett termék mennyisége meghaladja a ténylegesen 
fuvarozott termék mennyiségét, akkor az állami adó- és vámhatóság az adózó terhére a bejelentett, de ténylegesen 
nem fuvarozott áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.  
 



Helyszíni ellenőrzés 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 
vonatkozó szabálya szerint az általános forgalmi adó 
alanyának tulajdonában lévő kereskedelmi 
mennyiségű termék csak a termék eredetét hitelt 
érdemlő módon igazoló dokumentum (különösen 
fuvarlevél vagy számla) birtokában fuvarozható.  
 
Az állami adó- és vámhatóság a termék fuvarozását 
végző személy nyilatkozata alapján a termék 
fuvarozásában érintett címzettet, átvevőt, feladót és 
fuvarozót nyilatkozattételre kötelezheti. 
 
Amennyiben a kockázati tényezők indokolják, valamint 
abban az esetben, ha a termék fuvarozásában érintett 
adózó a nyilatkozattételt megtagadja – az élőállat, 
valamint a gyorsan romló termékek kivételével – az 
állami adó- és vámhatóság a szállítóeszközön a termék 
azonosságának biztosítása érdekében hatósági zárat 
alkalmazhat. 
 

Változás 2016.08.01-től 
 
Ha az állami adó- és vámhatóság mulasztási bírságot szab ki, a 
fuvarozás eszközét – a romlandó árut és az élő állatot szállító 
fuvareszközök kivételével – az általa lefolytatott ellenőrzés 
során a kiszabott bírság, illetve a pénzkövetelés biztosítás 
megfizetéséig, az erre vonatkozó külön határozat kiadása 
nélkül visszatarthatja. 
A jármű nem tartható vissza abban az esetben, ha 
a) a) a bírságfizetésre kötelezett (kötelezettek) székhelye, 

illetve lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye 
Magyarország területén van, és a kötelezett rendelkezik az 
állami adó- és vámhatóság által kiadott adószámmal, illetve 
adóazonosító jellel, vagy 

b) b) a bírságfizetési kötelezettség teljesítéséért pénzügyi 
intézmény kezességet, garanciát vállal, vagy a 
kötelezettséget belföldön bejegyzett, adószámmal 
rendelkező gazdálkodó szervezet átvállalja és ezt a tényt a 
bírságfizetésre kötelezett az eljárás során hitelt érdemlően 
igazolja. 

 
A járművisszatartás ennek alapján elsősorban a külföldi 
fuvarozókra alkalmazható. 
 



Hatósági zár I. 

Amennyiben a kockázati tényezők indokolják, 
valamint abban az esetben, ha a termék 
fuvarozásában érintett adózó a 
nyilatkozattételt megtagadja – az élőállat, 
valamint a gyorsan romló termékek kivételével 
– az állami adó- és vámhatóság a 
szállítóeszközön a termék azonosságának 
biztosítása érdekében hatósági zárat 
alkalmazhat. 
 
A hatósági zár egy adóhatósági eszköz annak 
biztosítására, hogy az ellenőrzéssel érintett 
szállítmány változatlanságát garantálja. 
 
A hatósági zár lehet hatósági pecséttel ellátott 
csomagzár vagy raktérzár. 

 

Változás 2016.08.01-től 
 
A fuvarozó köteles az állami adó- és vámhatóság által 
felhelyezett hatósági zárat annak felhelyezésétől az állami 
adó- és vámhatóság által történő levételéig sértetlen 
állapotban megőrizni. 
  
Ha a közúti fuvarozással járó tevékenység során a hatósági 
zár baleset vagy egyéb tevékenységi körén kívül álló 
elháríthatatlan ok miatt megsérült, vagy az áru 
megrongálódott, illetve megsemmisült, a fuvarozó köteles 
erről az állami adó- és vámhatóságot haladéktalanul 
értesíteni.  
  
Ha a fuvarozó a hatósági zárral kapcsolatos új 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, az állami adó- és 
vámhatóság a magánszemély terhére legalább 200 000 Ft, 
legfeljebb 500 000 Ft, magánszemélynek nem minősülő 
fuvarozó terhére legalább 500 000 Ft, legfeljebb 1 000 000 
Ft mulasztási bírságot szabhat ki.  

 



Hatósági zár II. 

Változás  2016.08.01-től 
 
Külföldi fuvarozó 
  
Ha a külföldi fuvarozó a hatósági zárra vonatkozó előírásokat megszegve, az állami adó- és 
vámhatóság által felhelyezett hatósági zár, állami adó- és vámhatóság által történő levételét 
megakadályozza, akkor bármely, a fuvarozó tulajdonában vagy használatában lévő fuvareszköz 
tekintetében az állami adó- és vámhatóság a mulasztási bírságot és a járművisszatartást 
alkalmazhatja.  
  
Külföldi fuvarozó a Magyarország területén termékmozgatást végző  
a) a) belföldön nem letelepedett és egyébként gazdasági (termelő, szolgáltató, üzemi, üzleti) 

tevékenységet nem folytató jogi személy és egyéb szervezet, 
b) b) járművet vezető, belföldön lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkező 

magánszemély, valamint 
c) c) az a) pont szerinti jogi személy és egyéb szervezet tulajdonában álló termékmozgatást végző 

jármű belföldi magánszemély vezetője. 

 



EKÁER köteles terméket vállalhatunk-e gyűjtőben?  
 
Igen, vállalhatunk EKÁER köteles terméket gyűjtőben. Ezen esetekben a gyűjtőszállítást 
végző fuvarozó azonosítóját kell megadni a bejelentésre kötelezett megbízó számára. A 
megbízó a fuvarozónak  jogosultságot adhat rendszámmódosításra,  aki másodlagos 
felhasználóként módosítani tudja az adatokat az EKÁER felületen. 
 
Gyűjtős szállítások esetén a „Megrendelőlap gyűjtős szállításokra” c. elküldése szükséges a 
partnernek. 
 

Felmerült kérdések és válaszok 1. 



A nemzetközi és belföldi gyűjtőfuvarokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak? 
 
Ugyanazon szabályok vonatkoznak a nemzetközi és belföldi viszonylatokra. 
 
A viszonylatok tekintetében a bejelentésre kötelezett személyek köre eltérő : 
 
• Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre történő, közúti 

fuvarozással járó Közösségen belüli termékbeszerzési vagy egyéb célú behozatal esetén az adatok 
bejelentésére az állami adó- és vámhatósághoz a címzett kötelezett. 

• Belföldi feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre, értékesítés 
céljából vagy értékesítéstől eltérő egyéb célból történő közúti fuvarozás esetén az adatok 
bejelentésére az állami adó- és vámhatósághoz a feladó kötelezett. 

  
 

Felmerült kérdések és válaszok 2. 

Fontos! 
 
A rendszám módosításokért a feladó a felelős. A mi felelősségünk időben tájékoztatni a megbízót a 
felmerülő rendszám változásról, amelyet az értesítést követően mihamarabb intéznie kell megbízónak 
az EKÁER felületen. 

 



Felmerült kérdések és válaszok 3. 

Amennyiben indokolatlanul kér EKÁER számot a partner, van-e költségvonzata, jár ezért 
büntetés?  
 
Ha nem kellett volna bejelenteni EKÁER-be a rakományt és a NAV helyszíni ellenőrzést folytat adott 
járműnél, de a súly-és értékadatok helyesen kerültek bejelentésre, abban az esetben nem lehet 
költségvonzata a „feleslegesen tett bejelentésnek”. 
 
Mulasztási bírság: 
Amennyiben az NAV ellenőrzése során megállapítja, hogy az adózó nem tett eleget az EKAER 
bejelentési kötelezettségnek, illetve a bejelentési kötelezettségét hibásan, valótlan adattartalommal 
vagy hiányosan teljesíti, úgy a termék vagy annak be nem jelentett része igazolatlan eredetűnek 
minősül, és az NAV az adózó terhére az igazolatlan eredetű áru értékének 40 %-áig terjedő mulasztási 
bírságot szabhat ki. 
 
Ennek kiegészítése augusztus 1-től:  
Ha a NAV ellenőrzése során megállapítja, hogy az adózó a bejelentési kötelezettségét valótlan 
adattartalommal úgy teljesítette, hogy a bejelentett termék mennyisége meghaladja a ténylegesen 
fuvarozott termék mennyiségét, akkor a NAV az adózó terhére a bejelentett, de ténylegesen nem 
fuvarozott áru értékének 40 %-áig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. 



Felmerült kérdések és válaszok 4. 
 
Ha a partner nem tud/nem akar EKÁER számot igényelni és ez már csak akkor derül ki, ha már úton 
van az áru a gépjárműn, mi a teendőnk? 
 
Közúti ellenőrzés során a NAV a jármű vezetőjét nyilatkozattételre kötelezheti az alábbiak tekintetében: 

a) a fuvarozott termék megnevezéséről, mennyiségéről, 
b) a szállítóeszköz megnevezéséről, forgalmi rendszámáról, 
c) a termék átvételéről, kirakodásának címéről, 
d) az EKAER számról, 
e) amennyiben a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, 
fióktelepe, úgy az ingatlan használatának jogcíméről. 
f) a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámáról. 

Fontos! 
• Export esetén a járművezetőnek már induláskor rendelkezésére kell bocsátani az EKÁER számot! 
• Import fuvaroknál legkésőbb a magyar határ átlépéséig tájékoztatni kell a gjv-t az EKÁER számról! 
• Amennyiben hiányzik az EKÁER szám, a megbízótól mindig írásos utasítást szükséges kérni a 

további teendőkről! 



Felmerült kérdések és válaszok 5. 
 

 
Hűtött/fagyasztott termékre minden esetben kell kérni EKÁER-t, illetve mi minősül 
kockázatos terméknek?  
 
A kockázatos termékek körét az 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelet részletezi.  
A rendelet  
• 1. számú melléklete tartalmazza a kockázatos élelmiszereket,  
• 2. számú melléklete pedig az egyéb kockázatos termékeket tartalmazza vámtarifaszám (első 4 

számjegye) szerint.  
 
Csak azok az adózók kapnak EKAER számot kockázatos élelmiszer EU-ból belföldre és belföldön történő 
szállítása esetén, akik ún. FELIR számmal rendelkeznek, vagyis a NÉBIH-nél regisztráltatták magukat. 
 
A bejelentésre kötelezettnek tudnia kell az NGM rendelet szerint, hogy terméke ebbe a kategóriába 
sorolható-e vagy sem. 



Kiállításra szállítunk árut Olaszországba, majd a rendezvény végén visszaszállítjuk 
Magyarországra a kiállítási árut, melynek értéke meghaladja az értékhatárt. 

Mivel nem értékesítés történik, szükséges EKÁER-szám? 

 

Igen, szükséges ebben az esetben, mivel: 

- az áru értéke meghaladja az értékhatárt, illetve 

- egyéb célú kivitel, majd egyéb célú behozatal történik, így 2 EKÁER szám 
szükséges. 

 

A NAV tájékoztatása szerint az egyéb kategóriába szinte minden beletartozhat, 
érdemes utánajárni, mi minősül egyéb kategóriának. 

 

Felmerült kérdések és válaszok 6. 



Megbízók EKÁER bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatása 
 
EKÁER-rel kapcsolatban a leghitelesebb információt csak a NAV ügyfélszolgálata 
nyújthatja!  

 
NAV Általános Tájékoztató Rendszere: 40/42-42-42 

 
Hivatalos honlap: https://ekaer.nav.gov.hu/ 

 
 

Hatályos jogszabályok:  
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet EKÁER működéséről 

Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) vonatkozó paragrafusai 
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