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A kereskedelem és a vámok története elválaszthatat
lan egymástól. Bár a vámok eredetét a történelem 
homálya fedi, a rendelkezésre álló nyomok szerint 
kezdetektől fogva az áruk cseréjéhez, kereskedelméhez 

kötődnek, ezért történetük, jelenük és jövőjük is össze
kapcsolódik.

A vámszedéshez a kereskedelem létezésén felül szuve
rén állami hatalom is szükséges, amely jogi eszközeivel 
írja elő a vámok mértékét, fizetésének és beszedésének 
módját. Mindenesetre az államilag szabályozott vám
kötelezettség a vámokat az adó jellegű közbevételekkel 
kapcsolja össze, ebből következően a vámok a történelem 
kezdetén nem is töltöttek be kereskedelemszabályozó sze
repet, ez csak mint a fiskális funkció „mellékhatása” volt 
jelen az ókorban.

Pardavi László

A kereskedelmi vámok 
evolúciója az ókorban 
és a középkorban

Az általam a következőkben bemutatott mindegyik ré
gió rendelkezett a vámszedéshez szükséges feltételekkel, 
vagyis a kialakult kereskedelemmel és ennek intézménye
ivel, továbbá szuverén köz(állami) hatalommal és ennek 
szervezetével is.
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Az ókori vám

M e z o p o t á m i a ,  E g y i p t o m ,  K ín a ,  I n d ia

A vámok az emberi civilizáció kialakulásával együtt je
lenhettek meg az ókori Kínában, Indiában, Mezopotámi
ában és Egyiptomban is, s különösen a tengeri kereske
delem fejlődésével a görög városállamokban és később a 
Római Birodalom területén is jelentős szerephez jutottak.

A mezopotámiai Uruk városa lehetett a világ első keres
kedelmi központja, az ehhez a régióhoz tartozó Babilónia 
királyától fennmaradt Hammurapi-törvénygyüjtemény 
(Kr. e. 1792 körül) azonban csak a vámok alkalmazásához 
szükséges megfelelő állami fejlettséget bizonyítja, de a 
forgalmi adókra, vámokra vonatkozó nyomok (az agyag
táblákon található, az állami tisztségviselőktől származó 
pecsétek) csak a régió legutolsó korszakából, a már helle
nisztikus Szeleukida Birodalomból (Kr. e. 323-64) lelhe
tők fel ebben a térségben.

Hasonlóan Mezopotámiához, az ókori Egyiptomról is 
tudjuk, hogy mezőgazdasági fejlettsége révén bizonyosan 
kiterjedt kereskedelmet folytatott már a Kr. e. IV. évezred
ben. Az állami, pénzügyi szervezet is kiemelkedően fej
lett volt, hiszen két kincstárral is rendelkeztek Felső- és 
Alsó-Egyiptomban, és az adórendszer is létezett már az 
Óbirodalomban (Kr. e. 2650-2150), de vámokra vo
natkozó bizonyítékok csak az ún. Késői Korban (Kr. 
e. 712-332) uralkodó Necho fáraótól (Kr. e. 609-594) 
származó sztéléről olvashatók le; eszerint a vám mérté
ke egy tized volt.

Az ókori Kína is az emberiség (és a vámok) egyik 
bölcsője, melyben -  különösen a vas eszközök alkal
mazása óta (Qiun dinasztia, Kr. e. 221-200) -  szintén 
virágzott a mezőgazdaság, a kézművesség és a keres
kedelem is. Az állam fejlett volt, már Kr. e. 2070-ben 
megalapították a Xia császári dinasztiát, amelyet egé
szen 1912-ig további dinasztiák és császárok sokasága 
követett. A méltán híres kínai történetírás egyik kiemel
kedő képviselője, Sze-ma Csien (Sima Qian) úja a Tör
ténetíró Feljegyzései (Shiji) című, a Han-korszakban 
(Kr. e. 202-Kr. u. 6) születetett müvében, hogy a csá
szár a teljes kereskedelmi területet szabályozta. Ekkor 
már szárazföldi és tengeri vámok is léteztek, amelyek 
segítségével a császár a teljes kereskedelmi forgalmat 
ellenőrizhette, és, ha kellett, egyes áruk exportját korlá
tozhatta. Kína Kr. e. 770-221 között több kisebb állam
ra esett szét, ezért ezen államok közötti kereskedelmet 
akár már nemzetközi kereskedelemnek is minősíthet
jük, habár a Kína területén kívülre irányuló kereske
delem volumenében még nem volt jelentős. Ez a kül
kereskedelem egyébként három útvonalon zajlott, egy 
déli, egy északi és egy nyugati irányún, amely utóbbit 
mindenki SelyemútkénX ismer. Kína ezen az úton ex
portált selymet és aranyat a nyugat felé és importált on
nan lovakat és bort. Tudjuk, hogy a Selyemút nem csak 
az áruk forgalmára, hanem az emberi kultúra fejlődésé
re is jelentős hatást gyakorolt, ezért talán az is elképzel
hető, hogy a vámszedés bölcsője is Kínában volt, és a 

_  vám a Selyemút mentén teijedhetett el nyugatra, amint 
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azt az ókori helyszíneken fellelhető történelmi bizonyí
tékok kora is alátámasztja.

A Zhou Li vagy a Zhou Szertartásai (Kr. e. 636) 
című ősi szövegből kitűnik, hogy a Nyugati Zhou-kor- 
szakban (Kr. e. 11-8. század) a kormány úgynevezett 
„vám-piaci adót” alkalmazott, de az államnak akkor ez 
még nem jelentett olyan jelentős bevételt, mint például 
a rizsadó, mert a mértéke csak 2% volt. Az azonban a 
mai napig nem tisztázott, hogy ez a „vám-piaci adó” 
egy vagy két adó volt, azaz lehetett vám és külön piaci 
adó is. Ólvashatunk azonban arról is, hogy ez csak egy 
adó volt, amit a határok mentén található piacokon kel
lett fizetni.

A Zuo Zhuon vagy Zuo Mester Kommentárjai (Kr. 
e. 626) című műben már arról is található információ, 
hogy a király egy bizonyos Daibannak a háborúban tett 
kiváló szolgálataiért megengedte, hogy egy új száraz
földi vámszedö helyet állítson fel, és az innen származó 
vámokat a maga javára szedje be.' Ezzel a felhatalma
zással a későbbi európai gyakorlatban is találkozhatunk 
(pl. a feudális absque privilegio).

Az ókori Kínában a vámoknak már kereskedelem
politikai funkciójuk is volt, hiszen védték a hazai gaz
daságot, a vámellenőrzés során átvizsgálták az utazók, 
kereskedők holmiját, egyes áruk esetében (fegyverek, 
selyemgubó, arany, ezüst, stb.) korlátozták az exportot 
és ezeken felül természetesen állami bevételt hoztak. 
A kínai tengeri kereskedelem azonban nem volt olyan 
jelentős, mint a Földközi tengeren zajló, ezért a kínai 
kikötőkben csak az Kr. u. 8. századtól (Tang-dinasztia) 
állítottak fel vámhivatalokat („Cseremonopolium Hi
vatala”, 976, Kajfeng) és szedtek vámokat,2 amikor Eu
rópában, Egyiptomban és talán Indiában már az ókortól 
találunk a kikötőkben vámszedö helyeket.

A konfúcionisták már a Kr. e. 4. évszázadban előáll
tak a szabadkereskedelemhez hasonló elmélettel. Men- 
cius (Meng Zhi, Kr. e. 372-289) azt javasolta, hogy 
se belső, se pedig küldő vámokat ne szedjen az állam, 
mert a vámellenőrzés akadályozza az utak használa
tát és ezzel a forgalom növekedését, a fejlődést. Xunzi 
(Hsün Tzu, Kr. e. 312-230 körül) a túlszabályozottságot 
azonosította azzal, ha túl sok vámos ellenőrzi a hatá
rokat, szedi be szigorúan a vámokat, ez pedig szerinte 
egy kaotikus államot eredményez.

Az indiai szubkontinensen kialakuló államok is ko
rán virágzásnak indultak a mezőgazdasági termelés
re alkalmas folyóvölgyekben. Az Indus és a Gangesz 
mellett létrejött civilizációk már a Kr. e. 111. évezredben 
kiterjedt kereskedelmet folytattak Mezopotámia álla
maival; ezt Kr. e. 2350-ből származó indiai pecsétek 
igazolják, amelyeket a régészek az egykori Ur (ma: Teli 
el-Mukajjar) és Kis (Kish, ma: Teli al-Uhajmir, Irak) vá
rosában találtak.

A Gangesz völgyében a Kr. e. 6. században Magad- 
ha királyság volt a legerősebb állam. Egyik királyának, 
Csandragupta Mattijának (Chandragupta Maurya, Kr. e. 
320-298) tanítója és miniszterelnöke volt az Kautilja (Kau- 
tilya), akinek Arthasásztra című müve3 szinte teljesen leírja 
az állam vámrendszerét. Kautilja azt javasolta királyának.



történeti szőnie
hogy alkalmazza is ezt, hogy hatalmas hadseregét4 fenn
tarthassa. Egyes történészek5 azt állítják, hogy az Artha- 
sásztra nem ebben ez időben, hanem jóval később született 
(nem elképzelhetetlen, hogy a Kr. u. 4. században), és ebből 
következik, esetleg nem is Kautilja írta. Mindenesetre az 
Arlhasásztra XXL fejezetében a vámok szuperintendánsá
nak feladatairól, közöttük a vámeljárásról és a szankciók
ról is rendelkezik, külön kitér a vámértékre is, amelyet a 
piaci értékben határoz meg, hasonlóan a mai GATT/WTO 
Vámértékkódexéhez.6 A XXI1. fejezetben a vám mértéké
ről olvashatunk, amelyet általában az áru értékének 20%- 
ában állapítottak meg, de egyes áruk esetében (pl. selyem, 
elefántcsont, szőnyeg stb.) a vámtétel csak 10%-os volt. 
Számunkra azért jelentős ez a fejezet, mert ez tekinthető az 
egyik legkorábbi fennmaradt vámtarifának.

A valószínűleg Kr. e. 2. századból és szintén az ókori 
Indiából származó Manu Törvénykönyve is foglalkozik a 
vámrendszerrel és a vámeljárással, a vám nyolcszorosával 
szankcionálva a csempészeket és az orgazdákat, s a király
nak ármegállapítási jogot is engedve.7

A  F ö l d k ö z i - t e n g e r  m e d e n c é j e

A Kr. e. 10. századból már biztosan tudható, hogy ebben a 
térségben a föníciaiak kiterjedt tengeri kereskedelmet foly
tattak Egyiptommal és a görögökkel; ennek és a mezőgaz
dasági termelési eredményeknek köszönhetően a görögök 
fokozatosan átvették a föníciaiak domináns helyét. A poli
szok gazdálkodásuk során természetesen adókból szerez
ték fö bevételeiket, és az adók egyik fajtáját, a meghódí
tott városok által a déloszi szövetségnek fizetett phorost 
minősíthetjük vámnak is, mert az athéniak Kr. e. 413-ban 
ezt a hozzájárulást átminősítették az export és az import 
után fizetendő kötelezettségnek. Ennek a mértéke eredeti
leg -  általában minden árura alkalmazva -  az áru értékének 
2%-a volt, de ez időnként és helyenként is változott. így a 
peloponnészoszi háború ideje alatt Athénban 20% is volt 
A vámokat csak a tengeri kereskedelemben alkalmazták, 
mert a szárazföldi fuvarozás és kereskedelem a földrajzi 
akadályok miatt túlzottan nehézkes és így nagyon költséges 
volt. A vámszedö helyek is a kikötőkben működtek. Athén 
kereskedelmi kikötője Peiraieus (Pireusz) volt, ahol a vám
hivatal az import és az export után is kivetette a vámot a 
hozzá benyújtott ámnyilatkozat alapján. Ha a kereskedő 
megszegte a szabályokat, akkor a vám tízszeresét volt kö
teles szankcióként megfizetni. A vámszedök azonban nem 
az állam szolgálatában álltak, hanem az állammal erre álta
lában csak egy éves időszakra szerződött személyek, akik 
erre az időszakra 26-40 talentumot fizettek ezért a jogért.

Nagy Sándor hódításaival egy hatalmas és egységes 
birodalmat hozott létre, amelyen belül a határok is meg
szűntek, hatalmas fejlődési lehetőséget biztosítva a kelet
nyugat közötti kereskedelemnek. Különleges fejlemény
ként Egyiptomban a Ptolemaiosz-dinasztia az olívaolajra, 
a mézre, a borra (talán először a történelemben) védővá
mokat vetett ki (25-50%-os mértékben), amellyel a céljuk 
már nem csak az állami bevétel növelése, hanem a keres
kedelem szabályozása is volt.

A z  ó k o r i  R ó m a  é s  B i z á n c  v á m j a i

A területi gyarapodásoknak köszönhetően az ókori Róma 
gazdasága is gyors fejlődésnek indult a Kr. e. 4-3. század 
során. Különösen a mezőgazdaság és a kereskedelem vi
rágzott fel annak köszönhetően, hogy Róma megszerezte 
Észak-Afrikát, Galliát és Hispániát is. Ennek hatására már 
a késői köztársaság korában Róma az akkori világ legna
gyobb kereskedelmi hatalmaként hatalmas bevételekhez 
jutott, amelyek egy hányadát az utak fejlesztésre fordítot
ták, hogy összekössék Rómát a provinciákkal. Bár ezek az 
utak elsősorban katonai célt szolgáltak, de a kereskedelem 
felvirágzását is elősegítették. Róma az ókori világ legna
gyobb városává fejlődött, amelynek lakosságát el kellett 
látni fogyasztási cikkekkel, ami jelentős részben csak im
port útján valósulhatott meg.

Az ókori Rómában mintegy Kr. e. 200-tól vámokat 
(portorium) szedhettek a provinciák határain, a városokba 
való ki- és belépéskor, az utakon, hidakon való áthaladá
sért és Kr. e. 1. századtól kedve a kikötőkben is. A vám
szedést, hasonlóan a görögökhöz, az állammal szerződé
ses viszonyban álló vámszedö testületekre8 (societates 
publicanorum, később conductorok, végül procuratorok) 
bízták, amelyek a szerződés alapján beszedni vállalt és a 
ténylegesen beszedett vám közötti különbözeiért látták el 
feladatukat. Egy-egy provinciára, nyilvános árverést kö
vetően, csak egy nagyobb adóbérlő kapott megbízást a 
censortól.9 A birodalom belső határain értékvámként mű
ködő portorium mértéke általában 2,5% volt. Kr. e. 60-ban 
azonban eltörölték a portoriumot, ami az import hatalmas 
fellendülését és ezzel együtt pénzügyi válságot is okozott, 
ezért -  nem tudni, pontosan mikor -  Julius Caesar a luxus- 
árukra (pl. selyem, gyöngyök, illatszerek) visszaállította a 
vámot mintegy 2-5% mértékkel, hogy az ezekért fizeten
dő arany ne hagyja el Rómát. Később azonban újra általá
nossá vált a birodalomban a vámszedés, számos vámsze
dő helyet állítottak fel, s a portorium mértéke a császárság 
határán már elérte az áruk értékének 25%-át is. A száraz- 
földön Indiából importált áruk ára ekkor -  köszönhetően 
az útvámoknak -  százszorosára emelkedett.

A császárságban a vámszedést vámkerületek szerint 
szervezték meg, amelyek általában igazodtak a meghódí
tott államok korábbi határaihoz. Sicilia, Hispánia, Gallia, 
Britannica, Asia, Africa és Illyricumlü területén különböző 
mértékű lehetett vám, és eltérőek voltak a vámmentességi 
esetek is. A szállítási útvonalak mellett létrejövő városok 
a kereskedelmüknek és az ehhez társuló vámszedési jo
guknak köszönhetően hamar meggazdagodtak és ókori 
mértékkel mérve hatalmas városokká váltak. Különleges 
jelentőséggel bír a Dieter Kriebbe professzor által 1976 
augusztusában, Epheszoszban feltárt kő („Monumentum 
Ephesenum”), amely Asia provincia tengeri és szárazföldi 
exportjához, importjához kapcsolódó római vámszabá
lyokat tartalmazza ógörög nyelven, 155 fennmaradt sor
ban a Kr. e. 75 és Kr. u. 62 közötti időszakra vonatko
zóan. A szabályokat Kr. e. 17-ben, 12-ben, 7-ben és 2-ben 
is módosították. A részletesen szabályozott preferenciák 
adnak ezeknek a nehezen olvasható töredékeknek jelentő
séget, mert ezekből szinte teljes képet kaphatunk az ókori
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Rómában alkalmazott vám
mentességi esetekről. így töb
bek között mentesek voltak a 
vámtól a római polgárok val
lási vagy közcélú árui, a ma
gánforgalom árui, a katonák 
és tengerészek, akik a római 
polgárok érdekeit szolgálták, 
az ellenségtől szerzett hadi
zsákmány, a bányászat eszkö
zei, a császár és a konzulok ál
tal vámmentesnek minősített 
személyek (pl. a császár és 
családjának tagjai, a követek) 
és területek (Halicamassus,
Miletus stb.) árui is."

A római vámtarifák további 
példájaként említhető a Nílus 
mellett fekvő Coptus (Kop- 
tosz) tarifája, amely a hajó- 
zókra vetett ki vámokat (Kr. u.
90), vagy a mai Szíria terüle
tén található Palmüra (Palmy- 
ra) vámjai, ahol a kereskedők
nek az áruikkal egy kőfalakkal 
szegélyezett úton kellett a 
vámszedőkhöz eljutniuk, a fa
lakon pedig a vámtarifa volt 
olvasható a helyi adókra és 
vámokra vonatkozó szabályok 
között (Kr. u. 176). Az Algéri
ában található Zarai városában 
megtalált oszlopon olvasható 
feliratok szerint a karavánok 
árui után kellett tételes vámot 
fizetni (Kr. u. 202).12

A késő antik korban a Bi
zánci Birodalomban a porto- 
rium rendszere átalakult, s el
nevezése is megváltozott. Az 
octava a kereskedelmi forgal
mat terhelő 1/8, vagyis 12,5% 
mértékű értékvám volt. Miután 
a belső forgalomban részt vevő 
árukra is kivetették, ezért nem 
állítható teljes bizonyosság
gal, hogy valóban a mai érte
lemben vett vámokkal lehetne 
azonosítani, sokkal inkább a forgalmi adókkal mutat ro
konságot. Asakura szerint azonban ez egy kombinált adó, 
melyből 2,5% volt a vám és 10% az adó. 1. Justinianus 
császár azonban növelni akarta birodalma költségvetési 
bevételeit, s a vámok mértékét is felemelte 10%-ra, ezért 
az octava elnevezést dékatére változtatta, s az adószedő 
testületek mellett állami vámhivatalokat is felállított, első
sorban a legfontosabb kikötőkben, ahol a vámkötelezett
ség teljesítését pecséttel igazolták. A vámokat leginkább 
a kereskedők raktáraiban vetették ki az exportra és az im
portra is.13

Bizánctól keletre fekvő ál
lamok is mutattak a vám szem
pontjából figyelemreméltó fej
leményeket. Például a Kr. u. 
224-651 között, nagyjából az 
egykori Perzsia területén léte
zett Szászánida Birodalomban 
a vámok kiemelkedő szerepet 
töltöttek be az államháztartás 
bevételei között. A Szászánidák 
bürokratikus államukról, erős 
katonai szervezetükről, különö
sen páncélos nehézlovasságuk
ról voltak nevezetesek, ezért az 
állam és a hadsereg fenntartása 
hatalmas forrásokat igényelt. 
Az ezekhez szükséges bevéte
lek elsősorban a földadó (vagy 
inkább terményadó) különle
ges változatából származtak, s 
a városoktól származó adókat 
több mint nyolcszorosán ha
ladták meg, de igen jelentős 
volt a vámokból származó be
vétel is.14 A szászánida állam 
a vámokat közvetett adóként 
alkalmazta, tehát ebben az 
esetben sem a határon, az áruk 
után beszedett vámokról van 
szó, hanem inkább fiskális célú 
bevételekről.15

Vámok
a középkorban

A középkori Európában a vá
mok az uralkodó bevételei 
közé tartoztak, de azokat -  mi
ként az ókorban -  másnak át
engedhette. A feudális rendszer 
jellegéből következik, hogy 
adószedők már nem a legjobb 
ajánlatot tevő vállalkozók, tár
saságok lehettek, hanem csak 
azok, akik az uralkodó hűbére
sei voltak. Később a hűbéresek 

megkapták azt a jogot, hogy továbbadományozzák a vám
szedés jogát saját vazallusaiknak és így tovább. Az ural
kodó városoknak is adományozhatott vámszedési jogot.

A vámszedés a középkorban is alapvetően utaknál, hi
daknál, gázlóknál, folyóknál, kikötőkben és városkapuknál 
történt, de vámnak minősülő díjat szedtek a vásárokon is.

Ebben a korszakban a Római Birodalom idején épült 
utak már leromlottak és hálózatuk sem felelt meg az új 
hatalmi és kereskedelmi központoknak, s nagyobb meny- 
nyiségü áru szállítására alkalmas szárazföldi szállítóesz
közök sem léteztek még. A kereskedelem is csak a ,Jiá-

A Monumentum Ephesenum és a felirat egy részlete
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zaló kereskedelem” stádiumában volt, így szárazföldön a 
rablók, utónál lók támadásainak is ki volt téve. Ezért az 
észak-dél irányú kereskedelem nagy része a folyókon zaj
lott, így az uralkodók a 13. századtól kezdődően a folyók 
mellett állítottak fel vámszedö helyeket, először a mai 
Franciaország területén.16

Északon a Hansa Liga uralta a kereskedelmet; a szö
vetségbe tömörült kereskedővárosok stratégiájának fon
tos eleme volt, hogy partnereitől minél több vámkedvez
ményt kapjanak. Londonban is elérték, hogy megkapják 
azokat a kedvezményeket a királytól, amelyeket a kölni 
kereskedők 1157 óta élveztek.17 A 14. századra a Hansa 
Liga vámkedvezményei Angliában és Franciaországban 
(Bourdeaux-ban) már általánossá váltak.18

Az angol vám kezdetben helyi bevétel volt, és nevé
ben is megkülönböztették a mai általános „customs” ki
fejezéstől. Ismert volt a „lastage”, „scavage”, „comage”, 
„prise”, „fifteenth” és „aid” elnevezés is.19 1275-ben 1. 
Edward a belső (toll) vagy szárazvámok (pl. az út-, hídvá- 
mok) mellett bevezette és felállította a külkereskedelem
ben alkalmazott, az államhatáron szedett vámok nemzeti 
rendszerét (new custom) is, amelyet azonban 1297-ben 
eltöröltek. Rövid fennállása ellenére történelmi jelentő
ségi intézkedés volt, hiszen a vámok addigi elsődleges 
funkciója mellett, ami a kincstári bevételek növelését 
jelentette, megjelent a vámok gazdaság-, kereskedelem
politikai funkciója is. Ez volt az a mérföldkő, amellyel 
már-már elérkeztünk a mai értelemben vett vámfogalom
hoz. 1303-ban azonban 1. Edward egyezséget20 kötött az 
angliai kereskedőkkel, hogy a külföldi kereskedők áruira 
más vámot (new custom) vet ki, mint az ő áruikra (old 
custom) -  ezzel egy duális vámrendszer alakult ki, amely 
elsősorban a gyapjúra, a juhok irhájára és bőrére vetett 
ki magasabb importvámot. Ehhez a király már 1275-ben 
hozzáigazította a vámadminisztrációt is, külön vámszedő
ket bízott meg az old custom és külön vámosokat a new 
custom beszedésével, létrehozva ezzel a nyugati civilizá
ció első vámhatóságát.21

Franciaországban a vámrendszer alapjai 1360-ig vezet
hetők vissza, amikor 11. János király új adórendszert alkal
mazott, hogy ki tudja fizetni a váltságdíjat az angoloknak. 
Az adó -  amely jogi természetét tekintve a mai forgalmi 
adónak és a vámnak is megfelelt -  az áruk kereskedel
mét, a borokat és egyéb italokat, továbbá a sót terhel
te. Ennek az adónak a különlegessége az, hogy nem az 
egész francia vámterületen, hanem csak annak északi 
részén (Cinq Grosses Fermes) szedték. A király Francia- 
ország ezen részét az adók szempontjából külföldnek mi
nősítette, így bekövetkezett a mai szemmel talán furcsa 
helyzet, hogy a francia vámterület megosztott volt, azaz a 
belső forgalomban is alkalmaztak külkereskedelmi vámo
kat, amelyek mértéke a 14. században az áruk értékének 
5%-a volt. A Cinq Grosses Fermes-en kívül maradó pro
vinciák (pl. Bordeaux) szintén saját vámokkal és vámtari
fákkal rendelkeztek, ezért a francia vámrendszer túlzottan 
bonyolult volt.22

Európa keleti oldalán, a Bizánci Birodalomban a vám
rendszer jelentős átalakulása nem következett be, bár a 
dékaté elnevezés (valószínűleg a 8. században) kommer-

kioma változott, amelyet vásárokon, a kereskedelemben 
és a határokon is szedtek. Mértéke 10% maradt. Asakura 
azonban rámutat arra, hogy Bizánc ebben a korszakban, 
sőt egészen bukásáig számos preferenciái is megállapodást 
kötött. így az első megállapodás 907-911 között Orosz
országgal állt fenn, amelynek alapján Oroszország már 
kommerkion fizetése nélkül kereskedhetett Konstanti- 
nápollyal. A l l .  században Velencével, a 12. században 
Pisával, Genovával és később más városokkal is írt alá 
kereskedelmi vámkedvezményeket garantáló megállapo
dásokat.23

A középkori Magyarországon a vámszedés joga (ius 
tributi, theloneum, telonium) kezdettől fogva királynak 
fenntartott jog (ius regalis) volt, éppúgy, mint a pénzveré- 
si, bányászati vagy vásártartási, árumegállítási jog. A vá
mok lehettek ún. belső és határvámok is. Belső vámként 
ismertek az ún. szárazvámok: a vásár-, út-, kapuvámok 
és a „vízi úti” vámok: rév- és hídvámok. A vámolás elve 
eleinte a mennyiségi elv volt, az áru súlya, darabszáma, 
esetleg térfogata képezte a vámkiszabás alapját. A belső 
vámok mai szemmel nézve talán különös jellemzője volt, 
hogy a vámszedö a vámok viszonylagos ellenszolgálta
tásaként köteles volt a vámszedö helyet (utat, hidat stb.) 
karbantartani.

A magyar király is másnak adományozhatta a vám
szedés jogát (absque privilegio). A vámszedés jogának 
adományozását beiktatással adták át, és a jogosult ren
delkezhetett arról is, hogy ö kinek ad vámmentességet. 
A vámszedési, vásártartási engedélyek királyi privilégiu
moknak számítottak; Tomcsányi Móric szerint ezekkel a 
király nem teremtett új tárgyi jogot, hanem csak egy, már 
a jogrendben ismeretes jog egyes kiválasztottaknak való 
adományozásáról volt szó, így különös alanyi jogok léte
sültek.24 Az átengedett vámok harmincad része a királyt 
vagy királynőt illette. 11. Endre Aranybullájában kikötöt
te, hogy a vámosok csak országunkbeli nemesek lehettek 
(24. cikkely). Ha azonban a vám ura ezzel az adománnyal 
egy év leforgása alatt nem élt, a vámszedés gyakorlásának 
joga megszűnt (Werbőczy: Tripartitum. 11. rész, 12. cím 
2-3. §.): „A vámfizetés szekértől és marhátul jár és gyalog 
ember rendszerint nem fizet.”25

Ahalárvám (külkereskedelmi vám) III. Béla uralkodása 
alatt jelent meg önálló vámtípusként (addig a behozatalra 
és kivitelre kerülő árukat a belső vámokkal is megterhel
ték), az áru értékének nyolcvanad részeként. A határvám 
már egyértelmű a külföldi áruk ellenszolgáltatás nélküli 
megadóztatásával, mert ellenértéke fiktív; az ország terü
letén való szabad kereskedés engedélyezéséért fizetik, ami 
korábban vámfizetés nélkül is elérhető volt. A vám-, rév- 
és vásártartás a pénzveréshez hasonlóan kizárólagos fel
ségjog volt. A regáléjogok eladományozásának nyugaton 
már a befejezéshez közeledő folyamata Magyarországon 
még nem indult meg, s a Konrád császár kíséretében ha
zánkban járt Freisingi Ottó némi irigységgel állapítja meg, 
hogy „ily nagy területen a királyon kívül senkinek sem áll 
jogában pénzt vernie vagy vámot szednie”.26 II. Endre a 
külföldről származó áruk értékvámjaként vezette be a har- 
mincadot, amelyet 1. Károly vagy I. Lajos teijesztett ki a 
kivitt árukra is.27
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A 13. század vége felé a vámszedés jogát a jogosult 
már tovább is adhatta, sőt el is zálogosíthatta, ami számos 
visszaélést és bonyodalmat eredményezett.

IV. Béla 1255 táján or
szágos intézkedéssorozattal 
megreformálta a vámokat, 
így a győri, budai vagy esz
tergomi vám már áruféle
ségekként, az áru értékét is 
alapul véve határozta meg a 
vám mértékét. A legrészlete
sebb vámszabályzat a győri 
volt, mely elsősorban köz
lekedési vámnak mutatta a 
győri vámot, ami legfőképp 
a szekéren szállított árukat 
terhelte.28

I. Károly Róbert a határ
vám nyolcvanadot meg
szüntette.29 helyette a har- 
mincadot (tricesima) vezette 
be, és a belső vámok helyett inkább a határvámokra volt 
figyelemmel, ennek köszönhetően vált először a külke
reskedelmi vám a vámbevételek között meghatározóvá. 
Kiépítette a vámadminiszt
rációt; külön harmincad- 
ispánságokat hozott létre.
A behozatal és kivitel után 
is a főútvonalak mentén fel
állított harmincad helyeken30 
1%-os értékvámot szedett, 
amely Zsigmond korában 
3,33%-ra emelkedett (1405 
[I]:17. törvénycikk).31

1335 novemberében, a 
Visegrádon tartott király
találkozó (Károly Róbert 
magyar, Nagy Kázmér len
gyel és János cseh király) 
alkalmával cseh-magyar- 
lengyel nemzetközi meg
állapodásban szabályozták 
az északi kereskedelmi utak 
forgalmát. Bécs árumegállító jogát kikerülve egy Cseh- 
és Morvaországon át Nyugat-Európába vezető új útvo
nalat jelöltek ki.

Nagy Lajos 1366-ban, nyugati mintára, a Dunán szállí
tott áruk után -  a nyugati határ és Buda közötti szakaszra 
-  állított fel vámszedő helyeket és állapított meg speciális

vámtételeket.
A hagyományos magyar 

külkereskedelmi vám, a har
mincad évszázadokig vál
tozatlan maradt.32 Itt azon
ban meg kell jegyezni, hogy 
1405 és 1463 között a kül
kereskedelmi vám mértéke 
1/30-ról 1/20-ra emelkedett 
(de a neve Magyarországon 
továbbra is harmincad, Er
délyben viszont huszad lett) 
elsősorban a pozsonyi vám- 
szedési gyakorlatnak kö
szönhetően.33

Ázsiában az európai kö
zépkor ideje alatt a vámokat 
érintően nem következetek 

be olyan jelentős változások, mint Európában, de ismétel
ten említhető a kínai Tang-dinasztia által véghezvitt nagy
szabású vámigazgatási reform, amelynek során 782-ben

minden fontos városba és 
kikötőbe vámtisztviselőket 
telepítettek az áruforgalom 
ellenőrzésére. A kikötőkben 
jelentős értékvámokat vet
tek ki, amelyek mértéke 10- 
30% között volt, és az im
portőr csak akkor léphetett 
kapcsolatba a kínai belföldi 
kereskedőkkel,34 ha a vámo
kat már teljesítette.

Japánban a vámszedés 
szintén vámházakban (vám
szedő pontokban) zajlott. 
Azonban a 8. században még 
csak a személyeknek és nem 
az áruk után kellett vámot fi
zetni. A vámszedő helyek itt 
is az utak és a folyók mellett 

voltak. A 14. századra Japánban megjelentek a vámtari
fák, a vámok ekkor még a templomok és a királyi család 
(és hűbéresei) bevételei közé tartoztak.35

A gyimesi vám a  Gyimesi-szorosban (Keleti Gusztáv rajza)

Magyar királyi vám- és határörépiilel maradványai a  törcsvári 
vártól 500 méterre keletre

P ardavi L á s z l ó

Die Evolution dér Handelszölle im Altertum und Mittelalter
(Zusammenfassung)

Die Geschichte dér Zölle hángt eng mit dem Handel, 
beziehungsweis mit dér für die Eintreibung dér Zölle er- 
forderlichen souveranen Staatsmacht zusammen. lm Al
tertum in China hatten die Zölle bereits eine handelspo- 
litische Funktion, sie schützten die heimische Wirtschaft,

__bei bestimmten Waren beschránkten sie den Export. Dér
42

Inder Kautylya beschrieb in seinem Werk Arthasast- 
ra eine dér altesten erhalten Zolltarif. Die griechischen 
Stadtstaaten wandten die Zölle nur im Seehandel an. lm 
antikén Rom könnten Zölle (portorium) an den Grenzen 
dér Provinzen, bei dér Ein- und Ausfahrt in die Stadte, für 
die Durchfahrt von StraBen oder Brücken, spáter auch in
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Háfen eingetrieben werden. Die Eintreibung dér Zölle lag 
sowohl in den griechischen Poleis, als auch in Rom Per- 
sonen oder Körperschaften anvertraut, die mit dem Staat 
in einem Vertragsverháltnis standén. Wahrend des Kaiser- 
tums wurde die Zolleintreibung nach Zollbezirken orga- 
nisiert. Das 1976 entdeckte „Monumentum Ephesenum” 
beinhaltet die römischen Zollregelungen zum Export und 
Import auf See und Land dér Provinz Asia in altgriechi- 
scher Sprache. lm Byzantinischen Reich war das octava, 
spáter das dikaté ein wertorientierter Zoli, was den Han- 
delsverkehr belastete. Kaiser Iustinian I. stellte staatliche

Zollbehörden auf. lm mittelalterlichen Európa waren die 
Zölle Einnahmen dér Herrscher, die konnten aber das 
Zollrecht den Vasallen und die wiederum an den eigenen 
Vasallen überlassen. Die Herrscher konnten auch Stadten 
das Zollrecht verleihen. lm mittelalterlichen Ungam war 
das Zolleintreibungsrecht fúr den König vorbelhalten (ius 
regalis). Die Zölle konnten sowohl Binnenzölle (Markt-, 
Weg-, Tor-, Fáhren- oder Brückenzölle etc.), als auch 
Grenzzölle sein. Kari 1. fuhrte das tricesima ein, richtete 
dazu gesonderte Gespanschaflen ein; statt dér Binnenzölle 
richtete er die Aufrnerksamkeit auf die Grenzzölle.
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