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Sipos Tamás 

A MAGYAR HONVÉDSÉG JÖVEDÉKI ADÓMENTES  
FELHASZNÁLÁSI TEVÉKENYSÉGE 

Absztrakt 

Az Európai Unió tagállaminak költségvetése kiemelt figyelmet szentel 
a jövedéki termékek előállítási és kereskedelmi tevékenységeire, hi-
szen ezek a termékek magas adótartalommal kerülnek kereskedelmi 
forgalomba. A jövedéki termékek közül talán az ásványolajtermékek 
töltik be a legfontosabb szerepet a világon. Az ásványolajtermékek 
felhasználására speciális és szigorú szabályok vonatkoznak, melye-
ket a Magyar Honvédség is köteles betartani. A tanulmány összefog-
lalja a honvédelmi tárca keretengedélyes tevékenységét, illetve rész-
letesen ismerteti a 2710 19 21 KN kódjelű üzemanyag petróleum jö-
vedéki adómentes beszerzését, jövedéki adófelfüggesztéssel történő 
szállítását, raktározását és a saját, valamint a NATO és Békepartner 
célú felhasználását. Kitér a jövedéki adó nélkül készletezett üzem-
anyag petróleum negyedéves készletfelvételi és elszámolási rendjé-
re, továbbá a feleslegessé és a repülési célra alkalmatlanná vált 
készletek megsemmisítési rendjére. 

Kulcsszavak: jövedéki termék, üzemanyag petróleum, keretengedé-
lyes tevékenység, EMCS rendszer, adófelfüggesztéssel történő szál-
lítás, megsemmisítés 

Bevezetés 

A jövedéki termékek közé mindig a magas adótartalmú luxuscikkek 
tartoznak, melyek jelentősen gyarapítják az állam bevételi forrásait. 
Jövedéki terméknek minősül például az alkoholtermék, a sör, a bor, a 
dohánygyártmány vagy az ásványolaj. A kőolaj elnevezés a görög 
petrosz és a latin oleum szavakból tevődik össze, és jelentése kőből 
fakadó olaj. Napjainkban a kőolajat petróleumként is emlegetik és 
nagyon fontos szerepet tölt be a mindennapi életben. Az Európai 
Unió tagállaminak költségvetése számára a legnagyobb bevételt az 
ásványolajtermékek értékesítése jelenti. Az ásványolajtermékek ma-
gas jövedéki- és általános forgalmi adó tartalommal kerülnek forga-
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lomba minden tagállamban, így Magyarországon is. Az EU 
2008/118/EK tanácsi irányelvében (a továbbiakban: Irányelv) minden 
tagállama számára meghatározta az ásványolajtermékek jövedéki 
szabályozásának egységes adószerkezetét. Az Irányelv tiltja a tagál-
lami haderők saját célú jövedéki adómentes beszerzéseit és felhasz-
nálásait, azonban engedélyt ad az Észak-atlanti Szerződés részes 
államai részére történő jövedéki adómentes üzemanyag biztosításá-
ra. Az Európai Uniós jövedéki szabályozás hazai jogrendbe ültetése a 
jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 
alkalmazásával valósul meg, mely az Irányelvhez viszonyítva szigo-
rúbb előírásokat tartalmaz. Az Európai Unió a jövedéki termékek 
tarifális besorolására a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint 
a közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet iránymuta-
tásait alkalmazza, mely biztosítja a különféle üzemanyagok szakmai 
szempontú megkülönböztetését, illetve osztályba sorolását. A Magyar 
Honvédségnél kiemelt szerep jut annak a 2710 19 21 KN kódjelű, 
középpárlatnak minősülő készítménynek, amelyet a petróleum párlat 
hidrogénezésével állítanak elő, antisztatizáló adalékot tartalmaz, su-
gárhajtóművel felszerelt repülőgépek és helikopterek üzemanyaga-
ként használnak, és szakmai néven üzemanyag petróleumnak vagy 
kerozinnak neveznek. 

1. A Magyar Honvédség keretengedélyes tevékenysége 

Az üzemanyag petróleum jövedéki adómentes felhasználása ese-
tén szakmai szempontból megkülönböztethetünk repülőtéri adóraktá-
rakat (pl. Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér) vagy keretengedélyes 
felhasználókat (pl. Magyar Honvédség). A Honvédelmi Minisztérium 
Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) – mint az 
egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezé-
sek részletes szabályairól szóló 12/2010. (III. 31.) PM-HM együttes 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 3. pontjában kapott felha-
talmazás alapján keretengedélyre jogosult Honvédelmi Minisztérium 
vám- és határforgalmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti 
egysége (a továbbiakban: katonai vámügyi szerv) – érvényes keret-
engedélye birtokában, kijelölt négy telephelyén (MH Pápa Bázisrepü-
lőtér, MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, MH 86. Szolnok Heli-
kopterbázis, MH Anyagellátó Raktárbázis Üzemanyagraktár) végzi a 
2710 19 21 KN kódjelű üzemanyag petróleum jövedéki adómentes 
beszerzését, készletezését, valamint a Jöt. 53. § (1) bekezdés a) 
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pontjában meghatározottak szerinti NATO, Békepartner és saját célú 
felhasználását. A keretengedély 1 éves időszakra kerül kiadásra a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) illetékes szerve-
zeti egysége részéről, és az engedélyesnek minden évben meg kell 
azt újítania. Az engedély kérelmezőjének meg kell határoznia a fel-
használási célt, megfelelő tárolási körülményekkel kell rendelkeznie, 
jövedéki ügyintézőt kell foglalkoztatnia, illetve a felhasználási cél 
megvalósulásának kockázatára jövedéki biztosíték nyújtására kötele-
zett. Az üzemanyag petróleum repülőtéri adóraktárban és keretenge-
délyes telephelyen történő adómentes felhasználása között számos 
eltérés található, melyek közül a legfontosabbakat az alábbi táblázat-
ban foglaltam össze. 

A REPÜLŐTÉRI ADÓRAKTÁR ÉS A KERETENGEDÉLYES FELHASZNÁLÓ TEVÉKENY-

SÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
1 

1. számú táblázat 

Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér 
repülőtéri adóraktár 

Magyar Honvédség 
keretengedélyes telephely 

Biztosítéknyújtás a Jöt. 58. § (5) be-
kezdés e) pontja alapján, az adó-
mentes felhasználási cél megvalósu-
lásának kockázatára legalább 10, 
legfeljebb 200 millió forint értékű jö-
vedéki biztosítékot kell nyújtania. 

Biztosítéknyújtás alóli mentesség a 
Jöt. 53. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján, mely szerint nem kell az 
adómentes felhasználási cél megva-
lósulásának kockázatára legfeljebb 
100 millió forint értékű jövedéki biz-
tosítékot nyújtania. 

Bármilyen külföldi vagy magyar fel-
ségjelű gazdasági célú légi közleke-
dési tevékenységet végző légi jármű, 
katonai lajstromjelű légi jármű kiszol-
gálása, amely Magyarország légterét 
elhagyja, vagy nemzetközi repülés-
ben vesz részt a Jöt. 13. § e) pontja, 
illetve a NATO és Békepartner tagor-
szágok repülési tevékenységei az f) 
pontja alapján. Amennyiben a nem-
zetközi repülés vagy Magyarország 
légtérelhagyása nem valósul meg, a 
repülőtéri adóraktár jövedéki adóval 
terhelt összeget számláz ki a fel-
használó részére. 

Kizárólag NATO és PfP tagországok 
katonai lajstromjelű légi, szárazföldi 
járműveinek és a Magyar Honvédség 
katonai lajstromjelű légi járműveinek 
kiszolgálása a Jöt. 53. § (1) bekez-
dés a) pontja, továbbá a repülésre 
alkalmatlan adózatlan üzemanyag 
petróleum sugárhajtóműtől eltérő, 
MPM-85 K típusú előmelegítő, illetve 
UPM-350-131 egységesített motoros 
melegítő berendezésben (vagy 
ezekkel egyenértékű berendezések) 
történő elégetése a Rendelet 24. § 
(9) bekezdése alapján.  

                                                           
1
 A táblázat a szerző saját szerkesztése. 
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A REPÜLŐTÉRI ADÓRAKTÁR ÉS A KERETENGEDÉLYES FELHASZNÁLÓ TEVÉKENY-

SÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
2 (folytatás) 

1. számú táblázat folytatása 

Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér 
repülőtéri adóraktár 

Magyar Honvédség 
keretengedélyes telephely 

Felhasználás során a Rendelet 1. 
számú mellékletében meghatározott 
Mentességi Nyilatkozat kitöltése. 

Felhasználás során a STANAG 2034 
„ANNEX A” melléklete szerinti, sza-
bályszerűen kiállított feltöltési bizony-
lat a Rendelet 4. § (2) bekezdés ab) 
pontja alapján. 

Havi zárási és elszámolási, valamint 
adóbevallási kötelezettség. 

Negyedéves zárási és elszámolási, 
valamint adóbevallási kötelezettség. 

Nyilvántartás vezetése a jövedéki 
adóról és a jövedéki termékek for-
galmazásának különös szabályairól 
szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 8/2004. PM rendelet 37. 
melléklete alapján, kizárólag elektro-
nikusan. 

Nyilvántartás vezetése a Jöt. 53. § 
(3) bekezdés c) pontja és a Rendelet 
2. számú mellékletében meghatáro-
zottak szerint elektronikusan vagy 
manuálisan. 

Az üzemanyag petróleum jövedéki adómentes beszerzése esetén 
annak 27%-os ÁFA-tartalmát a Magyar Honvédségnek meg kell fizet-
nie, mely a jogszerű felhasználást követően visszaigényelhető a NAV 
illetékes szervezeti elemétől. A NATO és PfP SOFA mellékletének XI. 
cikk 11. pontja alapján a honvédelmi tárcának – mint fogadó félnek – 
a külföldi fegyveres erő és polgári állománya által Magyarországon 
saját járműveibe vételezett üzemanyag-, olaj- és kenőanyagok tekin-
tetében biztosítania kell az eleve mentességet.  

Ez a vám és adómentes ellátási rendszer viszonosság alapján mű-
ködik, így a Magyar Honvédség szolgálati járműveibe is így kerülnek 
az anyagok kiszolgálásra egy NATO vagy Békepartner tagországban. 

2. Jövedéki adófelfüggesztéssel történő szállítás 

Az adófelfüggesztéssel történő szállítás rendszere a Tanács 
92/12/EGK Irányelvében került meghatározásra. A megfogalmazottak 
szerint adófelfüggesztés alatt az adózás alá vont jövedéki termék 

                                                           
2
 A táblázat a szerző saját szerkesztése. 
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előállítására, feldolgozására, tárolására és szállítására irányuló adó-
zási eljárás szabályait értjük, amikor a jövedéki adó felfüggesztésre 
kerül. Az adófelfüggesztéssel történő szállítás megvalósításának első 
elektronikus rendszere a Tanács 92/12/EGK Irányelv 15a. cikke alap-
ján került bevezetésre System for Exchange of Excise Data (SEED), 
azaz jövedéki adatcsere rendszer néven.  

A SEED rendszer fő feladataként említhető a részletes információ-
nyújtás az EU-n belüli szállítások szereplőiről, illetve egy garancia-
számítási rendszer megteremtése az adott tagállamok részére. A 
SEED rendszer továbbfejlesztett, és a Magyar Honvédség érintett 
telephelyei által jelenleg is használt rendszere az Excise Movement 
Control System (EMCS)3 jövedéki árumozgás ellenőrző rendszer. Ezt 
a számítógépes rendszert a tagállamok illetékes hatóságai működte-
tik, mely biztosítja a jövedéki termékek adófelfüggesztés keretében 
történő szállítását, azok felügyeletét, illetve lehetővé teszi a szállított 
termékek ellenőrzését közösségi és belföldi viszonylatban is. Az 
EMCS rendszerben indított és fogadott szállítmányok esetén 
Accompaning Administrative Document (e-AAD) elektronikus admi-
nisztratív kísérő okmány készíthető, mely adminisztratív hivatkozási 
kóddal, vagy más néven ARC számmal ellátott. Pontos adattartalmát 
a 2008/118/EK tanácsi irányelvének a jövedéki termékek 
jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számí-
tógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2009. 
július 24-ei 684/2009/EK rendelete tartalmazza. Az e-AAD tartalmaz-
za a szállítmánnyal kapcsolatos legfontosabb adatokat, így többek 
között a szállított jövedéki termék megnevezését, mennyiségét, 
tarifális besorolását, szállításának módját és a szállító jármű adatait.  

Az ARC szám generálásakor az EMCS rendszer egy időzítőt is el-
indít, mely meghatározott időn belül (közúti és csővezetékes szállítás 
esetén 24 óra, vasúti szállítás esetében 72 óra) visszaigazolást vár a 
kezelőtől. Az üzemanyag petróleum határidőn túli átvétele csak iga-
zoló üzenettel igazolható vissza a kezelő jövedéki ügyintéző részéről, 
és csak a komplett szállítmány visszaigazolása mentesíti a Magyar 
Honvédséget a jövedéki adó megfizetése alól. A címzett szervezeti 
elem jövedéki ügyintézője a beérkezést követően a szállítmányt kész-

                                                           
3 

Lehetővé teszi az e-AAD árutovábbítását és érvényesítését, megvalósítja a szál-
lítmányok elektronikus mentesítését, és javítja a belső piac működését, miközben 
egyszerűsödik a jövedéki termékek Közösségen belüli szállítása a valós idejű szállí-
tási folyamat nyomon követésének erősítésével és az ellenőrzések végrehajtásával. 
(Simon et al., 2007. pp. 48.) 
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letre veszi a többletek és hiányok figyelembe vételével. Az EMCS 
rendszer használata az ásványolajtermékek szállítását – kivéve ke-
nőanyagok – az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 
működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (EKÁER) 4. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján teljes mértékben lefedi, így a Magyar 
Honvédség adózatlan üzemanyag petróleum szállításai esetén az 
indító és a fogadó félnek nem kell EKÁER bejelentési és visszajelen-
tési kötelezettséggel élnie a NAV felé.  

Harmadik országos jövedéki szállítmány EU-n belüli mozgatásá-
hoz nincs szükség e-AAD kiállítására, mert ilyen esetben a közösségi 
vámjog szabályai az irányadók, tehát a Közösségi Vámkódex létre-
hozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 
Vámkódex) megfogalmazott külső árutovábbítási eljárást kell alkal-
mazni. A Vámkódex 91. cikke alapján a külső árutovábbítási eljárás 
biztosítja egy nem közösségi áru elszállítását a Közösség területén 
belül úgy, hogy arra kereskedelempolitikai intézkedések, illetve vá-
mok és más terhek – jövedéki adó – vonatkoznának. Jövedéki termék 
külső árutovábbítási szállítása történhet az NCTS4 rendszerben indí-
tott Egységes Vámokmánnyal (EV), illetve az ÁRUREG5 rendszerben 
egyszerűsített eljárás keretében megvalósított – a NATO és Béke-
partner tagállamok fegyveres erőinek jogállásáról szóló egyezmény-
ben előírt – NATO 302. formanyomtatvánnyal.  

A Magyar Honvédség jövedéki áruszállításai során a katonai vám-
ügyi szerv kizárólagos jogkörben végzi a NATO 302. formanyomtat-
vány kiadmányozását, a katonai csapat- és árumozgásokra vonatko-
zó vámeljárás különös szabályairól szóló 42/2004. (XI. 17.) PM ren-
delet 3. § (3) bekezdés e) pontja és a vámeljárás során alkalmazandó 
NATO okmányok köréről, alkalmazásáról, valamint kibocsátásuk eljá-
rási szabályairól szóló 15/2000. (IV. 14.) PM-HM együttes rendelet 9. 
§ (4) bekezdése alapján. A Magyar Honvédség az adózatlan üzem-
anyag petróleum készleteit, a védelem terén alapvető biztonsági ér-
deket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra 
szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére 
vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. ren-

                                                           
4 

Elsőként került bevezetésre az e-vámban, mely az ügyfelek között on-line módon 
valósítja meg a közösségi és egységes árutovábbítási eljárások elektronikus üze-
netcserén alapuló teljes körű feldolgozását és nyilvántartását. 
(http://nav.gov.hu/print/nav/archiv/vam/vaminformaciok/arutovabbitas/ncts.html)  
5 

Áru Regisztrációs Rendszer, mely Magyarország nemzeti rendszere és minden 
tagország rendelkezik hasonlóval. 
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delet VIII. fejezet b) pontjának 7. alpontja alapján, mint haditechnikai 
eszközt szerzi be a MOL Nyrt-től.  

A katonai vámügyi szerv egy éves szinten megkötött szolgáltatási 
szerződés alapján használ egy külső szoftverfejlesztő cég által alko-
tott és üzemeltetett készletnyilvántartó és bizonylat kiállító szoftver-
rendszert, mely alkalmas a 2710 19 21 KN kódjelű üzemanyag petró-
leum adófelfüggesztéssel történő szállítása esetén a szállítmányok 
EMCS rendszerben történő útba indítására, majd a Külső Kommuni-
kációs Központon (KKK2)6 keresztül kommunikálva, a fogadó szerve-
zetnél annak érkeztetésére. Az alkalmazott program a NAV által jó-
váhagyott és éves szinten ellenőrzött integrált váminformációs rend-
szer. A belföldön adófelfüggesztéssel útba indított szállítmányokat a 
fogadó szervezeti elem jövedéki ügyintézőjének a szállítmányok 
megérkezésekor az átvételt követően azonnal, legkésőbb azonban 
30 napon belül vissza kell igazolnia. Beáll a jövedéki adófizetési köte-
lezettség, ha a szállítmány a meghatározott 30 napos határidőn belül 
nem kerül visszaigazolásra, tehát a feladó szervezeti elemnek a jö-
vedéki adót meg kell fizetnie. Közösségi és harmadik országos vi-
szonylatban a visszaigazolási határidő 4 hónap. 

2.1. Adófelfüggesztéssel történő szállítás vasúton 

Üzemanyag petróleum vasúti szállítása általában a MOL Nyrt. 
Százhalombatta Bázistelepe és az MH Pápa Bázisrepülőtér relációjá-
ra jellemző. A MOL Nyrt. az üzemanyag petróleum fogyási ütemének 
megfelelően, kocsirakományú áruként7 teljesíti szerződéses kötele-
zettségeit. Egy rendelés általában 5 darab Zaces típusú vagy más 
ehhez a típushoz hasonló U fősorozat jelű vasúti tartálykocsit foglal 
magában, mely körülbelül 360 000 liter üzemanyag petróleumnak 
felel meg. A repülőgépek használatához szükséges jövedéki adó-
mentes üzemanyag petróleum biztosítása a HM VGH keretengedélye 
terhére valósul meg és a kiszolgálást az MH Pápa Bázisrepülőtér ki-
jelölt állománya végzi.  

A beérkezett üzemanyag petróleum lefejtése során első lépésben 
egy 3 főből álló bizottság (bizottsági vezető, laboráns, raktáros) kerül 
kijelölésre. A bizottság vezetője – aki egyben képzett jövedéki ügyin-

                                                           
6 

Az ügyfelek és a NAV közötti elektronikus ügyintézést biztosítja, az elektronikus 
ügyintézés központi belépési pontja (Dézsi, 2010. pp. 301.) 
7
 „Azok a küldemények, amelyek továbbításához egy vasúti kocsi teljes rakterét 

kizárólagos használatra igénybe veszik, illetve amelynek egyedi tömege az 5000 
kg-ot meghaladja.” (Szegedi-Prezenszki, 2012. pp. 125.) 
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téző is – ellenőrzi a csatolt dokumentációt, így különösen az e-AAD, a 
belföldi fuvarlevél és a minőségi bizonyítvány adattartalmát. A bizott-
ság tevékenysége kiterjed továbbá a vasúti tartálykocsik műszaki ál-
lapotának, illetve az ólomzárak sértetlenségének ellenőrzésére. Az 
ellenőrzést követően a vasúti kocsikat a lefejtés helyszínére tolják és 
az anyag ülepítése céljából pihentetik. A lefejtési helyen történő bi-
zottsági ellenőrzés kiterjed a tartályok töltési magasságának, a víz és 
mechanikai szennyeződések, valamint a lefejtők tisztaságának, ép-
ségének vizsgálatára. Ha a vizsgálat során a bizottság rendellenes-
séget tapasztal (pl. a vasúti tartálykocsik leeresztő csonkja nem meg-
felelően működik) azonnali jelentési és jegyzőkönyv felvételi kötele-
zettsége van, hiszen az ilyen esemény nagyban befolyásolhatja a 
fejtés lefolyásának sikerességét.  

A tartályvagonok ülepítését követően megtörténik azok csapatása, 
melynek során a csapatott mennyiség nem haladhatja meg az 50 li-
tert, ellenkező esetben az átvevő személynek azonnal jelentenie kell 
az esetet és jegyzőkönyvben köteles rögzíteni a történteket. A tar-
tályvagonokból csapatott mennyiségekből az MSZ ISO 3170 szab-
vány szerint történik a mintavétel, azaz 1-1 liter átlagminta kerül fel-
iratozva 10 napos megőrzési határidővel laboratóriumi célokra át-
adásra, az anyag bevizsgálását végzők részére. Ha a laboratóriumi 
vizsgálatok a beszállított üzemanyag petróleum minőségét megfele-
lőnek minősítik, a vizsgálati bizonyítványt záradékolják, és a fejtési 
folyamat megindítható.  

Az üzemanyag petróleum fejtése során egyszeres durva szűrést 
(100 mikron) kell alkalmazni. Az MH Pápa Bázisrepülőtér elektroni-
kus, korszerű üzemanyag rendszerrel ellátott keretengedélyes telep-
hely, így mind a fejtési, mind a kiszolgálási folyamatok jól nyomon 
követhetőek. A vasúti fejtések során úgynevezett gravitációs fejtés 
kerül alkalmazásra, azaz az üzemanyag petróleum saját súlyának 
köszönhetően teljes egészében eltávolítható a tartálykocsiból. E fej-
tési folyamat miatt kiemelten fontos, hogy a vasúti tartálykocsi le-
eresztő csonkja, illetve tartályfedele megfelelően működjön. 

A gravitációs fejtést követően szivattyúkkal továbbítják az üzem-
anyag petróleumot a tárolótartályokba. A vasúti tartálykocsik ürítését 
követően a fejtést végző személynek meg kell győződnie a tartályok 
ürítettségéről, illetve annak eredményét be kell jegyeznie a helyszí-
nen vezetett lefejtési naplóba. A fejtéssel megbízott személynek vizs-
gálnia kell továbbá a lefejtett üzemanyag petróleum mennyiségét a 
mérési bizonytalanság szempontjából is. 
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Üzemanyag 

érkezése a MOL 

Nyrt-től vasúton 

laboros telephelyre

· AKO/EKO

· BEFU/Fuvarlevél

· Minőségi bizonyítvány

Bizottság  kijelö-

lése (bizottsági ve-

zető, laboráns, rak-

táros, egyéb

Döntés az 

átvételről

Feltárt 

rendellenességek 

korrigálásával

Visszaküldés MOL 

Nyrt. részére

Átvételt megelőző 

bizottsági 

ellenőrzés

IGEN NEM

· Egységparancs 

alapján

· Jegyzőkönyv, 

· MH ÖHP, MH LK, MH 

ARB, HM VGH azonnali 

értesítés

· Okmány

· Tartályvagonok 

műszaki állapota

· Ólomzárak 

sértetlensége

Lefejtési helyen 

történő bizottsági 

ellenőrzés

IGEN

· Kiszolgálás előtti kár-

jegyzőkönyv, 

· MH ÖHP, MH LK, MH 

ARB azonnali értesítés

· Tartályoktöltési magssága, 

víz és mechanikai szennye-

ződés

· Lefejtők tisztasága, épsége

Tartályvagonok 

ülepítése, csapatása

Mintavétel az 

edényben felfogott 

anyagból

50 litert meghaladó 

csapatott mennyiség 

esetén jelentés 

MH ARB-nek

MSZ ISO 3170 

szabvány szerinti 

mintavétel

· Minták feliratozása

· 1-1 liter átlagminta tar-

tályvagononként

A mintákat min. 10 

napig kell megőrizni, 

max. 5 azonos rekesz 

tartalmából

Átvételi 

vizsgálat

Szabvány szerinti 

megfelelés
IGEN

Vizsgálati 

bizonyítvány 

záradékolása

Lefejtés 

megkezdése

Lefejtése 

befejezése

· EMCS-ben érkeztetés 

adózatlan készlet esetén

· Nyilvántartásokban 

rögzítés

Szabvány szerinti 

részleges 

megfelelés

IGEN

Lefejtés 

megszakítása

· Vizsgálati bizonyítvány 

záradékolása

· További intézkedésig a 

lefejtés szigorúan tilos

Telefonos, telefaxos 

értesítés MH ÖHP, 

MH LK részére

· Repülő hajtóanyag esetén 

egyszeres durva szűrés (100 

mikron)

· Ülepedési idő 0,3 m/óra, 2 óránál 

kevesebb akkor legalább 2 óra

MH LEK 

Üzemanyag 

Laboratóriumi 

vizsgálat

Megfelelőséget 

tanúsító vizsgálati 

bizonyítvány kiadása

Lefejtés

 befejezése

· Lopás esetén azonnali 

értesítés HM VGH, MH 

ÖHP, MH LK  részére

· Rendőrségi, vasúti jegyző-

könyv

Vagonok állásideje a vasúttól 

történő átvételtől számolva 

3 munkanap (72 óra)

Rendellenességek

· elzáró szerelvények nem zárnak

· plombák sérültek, nem egyeznek

· fuvarokmányok adatai olvas-

hatatlanok

· fuvarokmányok nem hitelesek

 

1. ábra. Vasúti üzemanyag petróleum szállítás folyamatábrája8 
 

                                                           
8
 Az ábra a szerző saját szerkesztése. 
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Üzemanyag 

érkezése a MOL 

Nyrt-től közúton 

laboros telephelyre

· AKO/EKO

· BEFU/Fuvarlevél

· Minőségi bizonyítvány

Bizottság  kijelö-

lése (bizottsági ve-

zető, laboráns, rak-

táros, egyéb

Döntés az 

átvételről

Feltárt 

rendellenességek 

korrigálásával

Visszaküldés MOL 

Nyrt. részére

Átvételt megelőző 

bizottsági 

ellenőrzés

IGEN NEM

· Egységparancs 

alapján

· Jegyzőkönyv, 

· MH ÖHP, MH LK, MH 

ARB, HM VGH azonnali 

értesítés

· Okmányok, jelek, számok

· Tartálykocsi műszaki álla-

pota, beazonosíthatósága

· Ólomzárak sértetlensége

· Tartályrekeszek sorszáma

Lefejtési helyen 

történő bizottsági 

ellenőrzés

IGEN

· Kiszolgálás előtti kár-

jegyzőkönyv, 

· MH ÖHP, MH LK, MH 

ARB azonnali értesítés

· Tartályok töltési magas-

sága, víz és mechanikai 

szennyeződés

· Lefejtők tisztasága, épsége

Tartálykocsik 

ülepítése, csapatása

Mintavétel az 

edényben felfogott 

anyagból

20 litert meghaladó 

csapatott mennyiség 

esetén jelentés 

MH ARB-nek

MSZ ISO 3170 

szabvány szerinti 

mintavétel

· Minták feliratozása

· 1-1 liter átlagminta a 

tartálykocsi minden 

rekeszéből

A mintákat min. 10 

napig kell megőrizni, 

max. 5 azonos rekesz 

tartalmából

Átvételi 

vizsgálat

Szabvány szerinti 

megfelelés
IGEN

Vizsgálati 

bizonyítvány 

záradékolása

Lefejtés 

megkezdése

Lefejtés

befejezése

· EMCS-ben érkeztetés 

adózatlan készlet esetén

· Nyilvántartásokban 

rögzítés

Szabvány szerinti 

részleges 

megfelelés

IGEN

Lefejtés 

megszakítása

· Vizsgálati bizonyítvány 

záradékolása

· További intézkedésig a 

lefejtés szigorúan tilos!

Telefonos, telefaxos 

értesítés MH ÖHP, 

MH LK részére

· Repülő hajtóanyag esetén 

egyszeres durva szűrés (100 

mikron)

· Ülepedési idő 0,3 m/óra, 2 óránál 

kevesebb akkor legalább 2 óra

MH LEK 

Üzemanyag 

Laboratóriumi 

vizsgálat

Megfelelőséget 

tanúsító vizsgálati 

bizonyítvány kiadása

Lefejtés

 befejezése

· Lopás esetén azonnali 

értesítés HM VGH, MH 

ÖHP, MH LK részére

· Rendőrségi, vasúti jegyző-

könyv

Tartálykocsik esetén nincs 

állásidő, csak munkaidőben 

valósulhat meg a szállítmány 

átvétele 

Rendellenességek

· elzáró szerelvények nem zárnak

· plombák sérültek, nem egyeznek

· fuvarokmányok adatai olvas-

hatatlanok

· fuvarokmányok nem hitelesek

· Átvételi vizsgálatot csökkentve 

kell végrehajtani

·  Minőségi bizonyítvány máso-

latának átadása

· A lefejtéskori szűrést az 

eszközök szűrőivel kell 

biztosítani

· + 1 liter átlagminta

 

2. ábra Közúti üzemanyag petróleum szállítás folyamatábrája9 
 
 

                                                           
9
 Az ábra a szerző saját szerkesztése. 
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Ezt követően a szállítmány visszaigazolható az EMCS rendszer-
ben és a kapott mennyiséget be kell vételezni a készletnyilvántartó 
program raktári nyilvántartásába, mellyel a betárolási folyamat lezá-
rul. 

2.2. Adófelfüggesztéssel történő szállítás közúton 

A Magyar Honvédség üzemanyag petróleum szállításai leggyak-
rabban helyi és regionális jellegűek, és közúton valósulnak meg. 

Tehát az adózatlan üzemanyag petróleum közúti szállítása első-
sorban a MOL Nyrt. Százhalombatta Bázistelepe és az MH 86. Szol-
nok Helikopter Bázis, illetve a keretengedélyes telephelyek közötti 
fuvarozások10 relációjában valósul meg.  

A közúti fuvarozás keretében szállított adózatlan üzemanyag pet-
róleum fejtési metódusai nagyjából megegyeznek a vasúti szállítás 
során ismertetett fejtési folyamatelemekkel, bár fontosnak tartom pár 
kivétel megemlítését.  

Ilyen például az állásidő hiánya, a lefejtés kizárólag munkaidőben 
történő megvalósítása, illetve a mintavétel céljából csapatott mennyi-
ség maximum 20 literes mennyisége.  

Fontos továbbá az átvételi vizsgálat csökkentett végrehajtása, a 
minőségi bizonyítvány átadása, és hogy a fejtéskori szűrést az esz-
közök szűrőivel kell biztosítani +1 liter átlagminta mellett. 

Közúti áruszállító jármű tartályából történő fejtés során nincs gravi-
tációs mozgás, ebben az esetben a tartálykocsi lefejtő csonkjának a 
telephelyi tartály szívócsonkjához történő csatlakozását követően egy 
szivattyú mozgatja az anyagot.  

Itt is fontos szerep jut a fejtést végzőknek, hiszen a folyamat végén 
meg kell győződniük a tartálykocsi ürített állapotáról, a lefejtett üzem-
anyag petróleum okmányokon szereplő és tényleges mennyiségéről 
és az elszámolható fejtési veszteségről.  

                                                           
10

 Fuvarozás során a fuvaroztató teljes gépjárművet igényel a fuvarozótól, vagy a 
fuvarozó megbízási szerződés alapján saját gépjárműjével, az általa meghatározott 
útvonalon a megadott címre továbbítja a küldeményt (egyedi áru, darabáru), mely-
nek súlya az 5.000 kg-ot meghaladja. 
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A betárolást követően a lefejtett mennyiséget szintén vissza kell 
igazolni az EMCS rendszerben a 2.1. alfejezetben ismertetettek sze-
rint. 

2.3. Adófelfüggesztéssel történő szállítás csővezetéken 

Az adózatlan üzemanyag petróleum csővezetéken történő szállítá-
sa a MOL Nyrt. Százhalombatta Bázistelepe és az MH 59. Szent-
györgyi Dezső Repülőbázis keretengedélyes telephely relációjában 
valósul meg.  

A telephely – a végbement beruházásoknak köszönhetően – kor-
szerű üzemanyag ellátó rendszerrel rendelkezik, mely rendkívül 
megbízható, kicsi a fajlagos üzemeltetési költsége és környezet-
szennyező hatása.  

A kiépített csővezeték nem csak az adózatlan üzemanyag petróle-
um, hanem például a 2710 19 45 KN kódjelű adózott gázolaj és a 
2710 11 45 kódjelű adózott ólmozatlan benzin szállítására és fogadá-
sára is alkalmas.  

A minőségbiztosításnak a termék távvezetékes szállítása esetén 
van a legnagyobb szerepe, hiszen a kiszolgáló személyzetnek el kell 
kerülnie a csővezetékben található többféle üzemanyag keveredését 
és meg kell előznie a szennyezőanyagok rendszerbe jutását is. 

A MOL Nyrt. százhalombattai telephelyéről nagy teljesítményű szi-
vattyús rendszerrel juttatja el az adózatlan üzemanyag petróleumot 
kecskeméti telephelyére, ahonnan közvetlenül11 fizikai betárolás nél-
kül vagy fizikai betárolással úgynevezett helyi módon, egy a Magyar 
Honvédség részére kizárólagosan kiépített csővezeték igénybe véte-
lével, illetve annak használata nélkül kerül az anyag továbbszállításra 
a felhasználó MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis felé. 

A 3. számú ábra bemutatja az adózatlan üzemanyag petróleum 
betárolási folyamatát az adminisztratív és a fizikai ellenőrzések, va-
lamint a rendszerbe történő bevételezés szempontjából. 

                                                           
11

 „Közvetlen szállítás esetében a csőben csak a továbbítandó anyag (víz, olaj, gáz, 
gőz stb.) mozog.”  (Szegedi-Prezenszki, 2012. pp. 136-137.) 
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Üzemanyag 

érkezése a MOL 

Nyrt-től termék-

vezetéken laboros 

telephely

· AKO

· Minőségi bizonyítvány

Bizottság  kijelö-

lése (bizottsági ve-

zető, laboráns, rak-

táros, egyéb

Átvételt megelőző 

bizottsági 

ellenőrzés

· Egységparancs 

alapján

· Okmányok, jelek, számok

· Kijelölt tartályok töltési magassága, víz és 

mechanikai szennyeződés

· Termékvezeték tisztasága (15 napot meghaladó 

betárolást követően), a bennlévő hajtóanyag 

egyneműsége

· Egyszeres durva szűrés biztosítása (100 mikron)

MSZ ISO 3170 

szabvány szerinti 

mintavétel

· A betárolásra kijelölt tartályból 2x1 liter 

mintavétel, ellenőrző vizsgálat az egyik 

mintából azonnal

· Vizsgálati bizonyítvány záradékában közölni 

kell a tartály töltésének engedélyezését, vagy 

megtagadását

· Másik mintát pecséttel kell ellátni és az 

esetleges döntő vizsgálat céljából tárolni

· Minták megőrzési ideje a töltés befejezését 

követő min. 10 nap

· A minta pecsét tartalmazza a bizottság 

vezetőjének, illetve a szállító képviselőjének 

aláírását

Betárolás 

folyamata

Rendszabályok

· Legnagyobb szivattyúzási sebesség elérése, turbolens 

anyagáramlás biztosítása

· Szivattyúzás közbeni leállásokat, áramlási sebesség 

ingadozásokat a minimálisra kell csökkenteni

· Termékvezetéket megfelelő nyomás alatt kell tartani

· Fogadó telep előzetes értesítése a betárolás 

megkezdéséről, illetve folyamatos kapcsolattartás a 

művelet alatt

Betárolás 

befejezése

· Tartályszint mérés és az átfolyás-mérő mé-

rése alapján betárolt hajtóanyag mennyi-

ségének megállapítása bizottságilag

· Tárolótartályonként 2x1 liter átlagminta 

vétele bizottságilag réteg mintavevő 

alkalmazásával (alsó, közép, felső minták 

egyesítése)

· Vízjelző paszta segítségével fenék készlet 

víztartalmának ellenőrzése

· Az ülepedési idő megállapítása a töltési 

magasság alapján 0,3 m/óra, de legalább 2 

óra várás mintavételig

· Minták szükséges feliratokkal történő 

ellátása

· Minták min. 10 napig történő megőrzése a 

vizsgálattól számítva

MSZ ISO 3170 

szabvány szerinti 

mintavétel

Fenék-készlet vizet 

tartalmaz

Fenék-készlet nem 

tartalmaz vizet

Ellátó Központ 

Üzemanyag 

Laboratóriumi 

vizsgálata

· Szennyeződések eltá-

volítása a tartályból

· Mennyiségi átvételi 

újbóli végrehajtása

· Vizsgálati eredmények Vizsgálati 

bizonyítványon történő rögzítése és 

megküldése a katonai szervezetnek 

· Adózatlan készlet EMCS-ben 

történő érkeztetése

· Nyilvántartásokban rögzítés

 

3. ábra Csővezetékes üzemanyag petróleum szállítás folyamatábrája12 

 

 
                                                           
12

 Az ábra a szerző saját szerkesztése. 
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2.4. Adófelfüggesztéssel történő szállítás telepített töltőpontra, 
harmadik országban szolgálatot teljesítő alakulat részére 

Missziós környezetben – elsősorban harmadik országban – szol-
gálatot teljesítő alakulatok járműveik ellátásához nélkülözhetetlen a 
megfelelő szintű üzemanyag ellátás, hiszen a járművek 7M célú13 
üzemanyag biztosítása akár életet is menthet.  

Az üzemanyag petróleum NATO célú felhasználása a légi eszkö-
zök mellett kiterjedhet a szárazföldi eszközök felhasználásaira is. Af-
ganisztánban például a német haderő biztosítja a sok nemzetből álló 
NATO csapatok – így a magyar haderő – részére az F-34 NATO kód-
jelű üzemanyag petróleumot utólagos térítés fejében.  

Hadműveleti területen az adózatlan üzemanyag petróleum beszer-
zése elsődlegesen helyi forrásból történik, azonban bizonyos esetek-
ben hazai környezetből a Jöt. 11. § ga) pontja és az említett NATO 
302. formanyomtatvány, illetve egyszerűsített vámeljárás bonyolítása 
mellett is kivitelezhető.  

Ebben az esetben nincs szükség EMCS rendszerben történő indí-
tásra, illetve az üzemanyag petróleum esetleges visszaszállítása ese-
tén annak visszaigazolására. A helyi beszerzéseket az MH Támogató 
Elem szakemberei bonyolítják. 

Az adófelfüggesztéssel történő szállítás másik speciális esete az 
adózatlan üzemanyag petróleum telepített töltőpontra történő szállítá-
sa a Jöt. 11. § gb), gc) pontjai alapján. E fogalom alatt értjük például 
– az árvízi védekezés esetén – a Katasztrófavédelmi Operatív Bizott-
ság által felállított és a honvédelmi miniszter által jóváhagyott ponto-
kat, vagy az engedélyezett csapatmozgások és nemzetközi gyakorlat 
helyszínére szállított üzemanyag töltő pontokat.  

Ezekben az esetekben a biztosítással megbízott keretengedélyes 
telephely tárolja ki, illetve maradvány esetén vételezi vissza az 
üzemanyag petróleum készletet. 

                                                           
13

 „Amelynek feladata a megfelelő termék, megfelelő minőségben, megfelelő álla-
potban, a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő felhasználónak, a 
megfelelő költségen történő rendelkezésre állásának a biztosítása.” (Kovács, 2004. 
pp. 9.) 
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3. Elszámolás az adózatlan üzemanyag petróleum kész-
lettel 

A katonai vámügyi szervnek minden tárgynegyedévet követő hó-
nap 12. napjáig elszámolási kötelezettsége van a Jöt. 46. § (1) be-
kezdése alapján az adómentesen beszerzett, illetve készleten lévő 
adózatlan üzemanyag petróleum termékkészlete vonatkozásában. A 
be- és kitárolások az e-AAD okmányok, a NATO és Békepartner célú 
feltöltések során kiállított STANAG 2034 Annex A melléklet szerinti 
bizonylatok és a Magyar Honvédség légi járműveinek, előmelegítő és 
pályaolvasztó berendezéseinek feltöltési, valamint lefejtési belső bi-
zonylatai alapján kerülnek rögzítésre a jövedéki ügyintéző részéről. 

A katonai vámügyi szerv, mint a keretengedélyes elszámolások ki-
állítására és elektronikus benyújtására – a Jöt. 53. § (3) bekezdés b) 
pontja, az egyes katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki 
rendelkezések részletes szabályairól szóló 12/2010. (III. 31.) PM-HM 
együttes rendelet 2. § 3. pontja, és a külföldi fegyveres erők magyar-
országi, valamint a Magyar Honvédség eszközei külföldön végrehaj-
tott üzemanyag feltöltésének és elszámolásának rendjéről szóló 
1/2012. (I. 13.) HM utasítás 24. § (1) bekezdése alapján – feljogosí-
tott szervezet, kizárólagos jogkörrel végzi a keretengedélyes telephe-
lyek elektronikus nyilvántartásai, illetve készletfelvételei alapján azok 
elkészítését.  

Az adófelfüggesztéssel betárolt, illetve átvett üzemanyag petróle-
um esetében úgynevezett fejtési veszteség számolható el a jövedéki 
termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet 2. 
§ (2) bekezdésében meghatározott nyári és téli időszaknak megfele-
lően az 1. számú mellékletben meghatározott %-os mértékig.  

A Magyar Honvédség a beszerzett üzemanyag petróleum tárolásá-
ra föld feletti tartályokat alkalmaz, melyhez szabottan téli időszakban 
1R21 kódjelű 0,03%, nyári időszakban 1R22 kódjelű 0,08% veszte-
séget számolhat el a betárolt mennyiségek alapján. Nagyon fontos, 
hogy a veszteség csak betárolás esetén (adóraktári, más keretenge-
délyes telephelyi) számolható el. Az elszámolás áll egy 1010 jogcím-
kódú nyitókészletből, egy 2010 jogcímkódú növekedésből, egy 3010 
jogcímkódú csökkenésből és egy 4010 jogcímkódú zárókészletből. 
Keretengedélyes elszámolás szempontjából nyári időszaknak a má-
jus 1-től szeptember 30-ig, téli időszaknak az október 1-jétől április 
30-ig terjedő időszak minősül. Ezt figyelembe véve megállapítható, 
hogy a második és negyedik negyedéves elszámolások során meg 
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kell bontani az adott időszakban betárolt mennyiségeket és a megfe-
lelő veszteségnorma kalkulálásával – tehát a téli és nyári norma 
együttes alkalmazásával – kell az elszámolásokat elkészíteni. A kész-
letfelvétel során – mely a tárolótartályokban található tényleges kész-
letek megállapítására irányul – 1%-os mérési bizonytalanság vehető 
figyelembe, mellyel az esetlegesen jelentkező adóköteles hiány 
mennyisége csökkenthető.  

Az elszámolás során megállapított hiánnyal, illetve a többlettel 
csökkenteni vagy növelni kell az adózatlan üzemanyag petróleum 
nyilvántartás szerinti mennyiségét. Az elszámolás alapját a tényleges 
készlet képezi, melyet az elszámolás záró készleteként kell megjele-
níteni. A 2710 19 21 KN kódjelű üzemanyag petróleum fajtakódja az 
506-os, melyhez a Jöt. 52. § (1) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott 124 200 Ft/ezer liter adómérték tartozik.  

A HM VGH székhelyén, illetve telephelyein a Jöt. 53. § (3) bekez-
dés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján külön nyilvántartást 
vezet – elektronikus formában – az egyes katonai célú felhasználás-
sal kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól szóló 
12/2010. (III. 31.) PM-HM együttes rendelet 2. számú mellékletében 
meghatározott adattartalommal, de az elszámolások során a jövedéki 
adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 8/2004. PM rendelet 37. számú melléklete alapján megál-
lapított jogcímkódokat kell alkalmaznia. Az üzemanyag petróleum 
elszámolása során alkalmazott legjellemzőbb jogcímkódokat és azok 
magyarázatait az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

AZ MH KERETENGEDÉLYES ELSZÁMOLÁSAI SORÁN ALKALMAZOTT FAJTAKÓDOK 

2. számú táblázat 

Növekedés Csökkenés 

211 

Adóraktárból betárolás 
(MOL Nyrt-től érvényes 
szerződés birtokában, a 
beszerzési ütemezések 
alapján történő üzemanyag 
petróleum biztosítása) 

311 

Adóraktárba szállított (repü-
lési célra alkalmatlan, meg-
semmisítési célból érvé-
nyes szerződés birtokában 
MOL Nyrt. részére ellenté-
telezés fejében átadott 
készlet) 
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AZ MH KERETENGEDÉLYES ELSZÁMOLÁSAI SORÁN ALKALMAZOTT FAJTAKÓDOK 

2. számú táblázat (folytatás) 

Növekedés Csökkenés 

212 

Adómentes felhasználó 
adómentes tárolásra enge-
délyezett telephelye(i)-ről 
betárolás (MH keretengedé-
lyes telephelyek közötti át-
tárolás bevételezése) 

312 

Az adómentes felhasználó 
adómentes tárolásra enge-
délyezett telephelye(i)re 
visszaszállítás (MH keret-
engedélyes telephelyek 
közötti áttárolás kiadása) 

213 

Megszűnt keretengedélyű 
adómentes felhasználótól 
betárolás (jogutód szerve-
zet részére átadott marad-
ványkészlet bevételezés) 

313 

Adómentes felhasználónak 
keretengedély megszűné-
sét követően szállított (jog-
utód szervezet részére ma-
radványkészlet átadás) 

221 

Technológiából visszanyert 
tisztítás nélkül újra felhasz-
nálható (légi járműből lefej-
tett labor vizsgálatokat kö-
vetően újra felhasználható) 

321 
Termék-előállításra kiadott 
(repülési célra kitárolt kész-
let) 

222 

Technológiából visszanyert 
újra fel nem használható 
(légi járműből lefejtett 
szennyezettsége miatt újra 
fel nem használható) 

342 

Igazoltan megsemmisített 
(repülésre alkalmatlan 
készlet pályaolvasztás cél-
jára kialakított speciális su-
gárhajtóműben, vagy elő-
melegítő berendezésben 
történő elégetése, de ez a 
jogcímkód alkalmazandó a 
szennyezettsége miatt csak 
hulladékégetőben meg-
semmisíthető készlet (pl. 
fenékkészlet) esetén is a 
NAV külön engedélye és 
ellenőrzése mellett. 

Ha a megállapított hiány mértéke a figyelembe vehető veszteség-
norma alapján kalkulált, illetve a számított mérési bizonytalanság 
mennyiségének figyelembe vételével már nem csökkenthető tovább, 
akkor eseti, elektronikus úton beküldhető adóbevallást kell készíteni 
minden tárgynegyedévet követő hónap 20-ig, és az adóköteles hiány 
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mennyisége alapján számított jövedéki adó összegét 500 forintos 
kerekítéssel meg kell fizetni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény alapján. Az adóbevallás elkészítésére a HM VGH jogosult. 
Adófizetési kötelezettséget keletkeztet továbbá az adófelfüggesztés-
sel történő szállítás során eltulajdonított készlethiány. Ebben az eset-
ben az észlelést követően azonnal feljelentést kell tenni a rendőrség 
felé és a nyomozás eredményéről készített jegyzőkönyv egy példá-
nyát el kell juttatni a hatósági felügyeletet ellátó NAV területileg illeté-
kes szervezeti eleme részére. A készlethiányt a feladó keretengedé-
lyes, vagy adóraktári telephelynek kell csökkenésként elszámolnia, és 
a nyilvántartási mennyiségét korrigálnia. 

4. Feleslegessé vált, felhasználásra alkalmatlan adó-
mentes üzemanyag petróleum megsemmisítése 

Előfordul, hogy az adómentesen beszerzett üzemanyag petróleum 
felhasználási célra alkalmatlanná válik, a labor vizsgálatok során ki-
mutatott mechanikai szennyeződések miatt. Ilyen eset például, ami-
kor a légi jármű üzemanyag rendszeréből valamilyen ok miatt (pl. re-
pülés meghiúsulása) le kell szívni az üzemanyag petróleumot és an-
nak szennyezettsége miatt az már repülési tevékenységre nem hasz-
nálható fel ismét. Másik eset lehet a tartályok tisztítása során össze-
gyűjtött fenékkészlet, melynek rendkívül nagy a környezetkárosító 
hatása.  

A felhasználási célra alkalmatlan készletet ugyanúgy kell nyilván-
tartani, mint a felhasználható készletet, és szállításuk esetén is al-
kalmazni kell az adófelfüggesztéssel történő szállítás szabályait, azaz 
az EMCS rendszerben történő útba indítást és érkeztetést. Az ilyen 
anyagok megsemmisítése kizárólag adóraktárban, vagy a NAV jóvá-
hagyása és ellenőrzése mellett hulladékégetőben végezhető. A leg-
nagyobb problémát a fenékkészlet okozza, mind a szállítás költségei 
(tartályautó rendszerét a szállítást követően igen költséges és nehéz-
kes kitakarítani), mind pedig a megsemmisítés helyszíne miatt.  

Ma Magyarországon nagyon kevés olyan hulladékégető található, 
amely alkalmas az ilyen anyagok hatósági engedéllyel történő meg-
semmisítésére. Az összegyűjtött és megsemmisítendő fenékkészlet 
szállítása során alkalmazni kell a veszélyes hulladékokra vonatkozó 
ADR szabályait. A Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erő a 
Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megál-
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lapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 
61/2013. (X. 17.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
mentesül a saját tulajdonában lévő, vagy felelősségi körébe tartozó 
közúti járművekkel végzett szállításai során az ADR által előírt köte-
lezettségek alól. A megsemmisítésről a NAV hatósági felügyeletet 
ellátó szervezeti egysége jegyzőkönyvet készít, mely biztosítja a HM 
VGH adófizetési kötelezettség alóli mentesülését, illetve az érintett 
keretengedélyes telephely készlete is csökkenthető. 

Összegzés 

Tanulmányomban összefoglaltam a Magyar Honvédség kereten-
gedélyes tevékenységét, illetve részletesen ismertettem a 2710 19 21 
KN kódjelű üzemanyag petróleum jövedéki adómentes beszerzését, 
jövedéki adófelfüggesztéssel történő szállítását, raktározását és a 
saját, valamint a NATO és Békepartner célú felhasználását. Kitértem 
a jövedéki adó nélkül készletezett üzemanyag petróleum negyedéves 
készletfelvételi és elszámolási rendjére, továbbá a feleslegessé és a 
repülési célra alkalmatlanná vált készletek megsemmisítési rendjére. 

Bemutattam a jövedéki termékek előállításával, forgalmazásával 
és felhasználásával szemben támasztott Európai Uniós, valamint a 
hazai követelményrendszert, az alkalmazott jogforrásokat. 
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