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SUBA LÁSZLÓ 

A vámhatóság interoperabilitása – és annak kommunikációja 
(A 2004-es EU-csatlakozás kihívásai) 

Interoperability of the customs administration – and its 
communication  

(Challenges of Hungary’s connection to EU in 2004) 

Absztrakt 

Jelen esettanulmány egy több mint tíz esztendővel ezelőtti, hazánk európai uniós 

csatlakozásakor előállt technikai probléma kommunikációját tárja az olvasó elé, 

amely a sikeres, zökkenőmentes csatlakozás pillanatát követő hetekben váratlan 

helyzet elé állította az akkori vámhatóságot. A szerző a Vám- és Pénzügyőrség 

informatikai rendszereinek működési zavaráról, pontosabban szólva, a vámható-

ság ezzel kapcsolatos kommunikációját jellemző erősségekről és gyengeségekről 

kíván képet adni. Az elemzés a szerző szándéka szerint értékes tanulságokkal, 

gyakorlati tapasztalatokkal gazdagíthatja az olvasót.  

Kulcsszavak: EU-csatlakozás, kríziskommunikáció, vám- és pénzügyőrség, sajtó. 

Abstract 

This case study presents the communication of a technical problehas been 

brokenmore than ten years ago when Hungary connected to the Europian Union. 

This problem has taken customs office by surprise during many weeks after 

successful connection to EU. The auctor would like to present troubles of customs 

IT systems, more exactly, strengthnesses and weaknesses of the communication 

of customs administration. This article could give valuable lessons and practical 

experiences to the reader.  

Kulcsszavak: connection to EU, crisis communication, customs and finance 

guard, press. 

1. BEVEZETÉS 

Több mint egy évtizede, 2004. május 1-jén került sor hazánk csatlakozására az Európai 

Unióhoz. Ez a jelentős esemény számos változással járt mindannyiunk életében. Az egyik 

legszembetűnőbb újdonság talán az volt, hogy – tekintettel arra, hogy az Európai Unió 
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(EU) vámunió is, a csatlakozás napján 0.00 órától megszűnt a (folyamatos) vámellenőrzés 

a Magyar Köztársaság Szlovéniával, Ausztriával és Szlovákiával közös határszakaszán. A 

csatlakozás további fontos elemeként már nem kellett vámokat fizetni az EU tagállamaiból 

importált termékek után, hiszen a közösségi jog „tiltja a tagállamoknak a piacvédő intézke-

déseket (vámok, adók, engedélyezési rendszer, a külföldiek munkavállalásának, vállalko-

zásának, befektetéseinek korlátozása), egyáltalán azokat a korlátozásokat, amelyek meg-

nehezítik az exportot, az importot, a szolgáltatások nyújtását és igénybevételét, a külföldről 

és külföldre irányuló tőkebefektetést, a külföldi munkavállalást.”
1
 Mindezzel összhangban, a 

felvázolt közösségi jogi előírások támogatása céljából, a csatlakozni kívánó tíz országban 

már évekkel a belépést megelőzően elkezdődött az a fejlesztői munka, amely a tagjelölt 

országok (köztük hazánk) és a tagállamok váminformatikai rendszerei közötti hatékony 

együttműködést – inter-operabilitást – célozta.  

A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságán (VPOP) 2002 elején létrejött 

Inter-operabilitási Projekt (IOP) feladata volt azoknak a váminformatikai rendszereknek a 

fejlesztése, implementálása, amelyek megléte és működése az EU részéről elvárásként 

fogalmazódott meg. Ez a munkacsoport végezte továbbá a rendszerek tesztelését, imple-

mentálását, a felhasználók felkészítését, az informatikai fejlesztések miatt szükségessé 

vált jogforrás-változások előkészítését, és minden egyéb ide kapcsolódó feladatot. Az IOP 

két alprojektre tagolódott: a közösségi árutovábbításokat menedzselő új számítógépesített 

árutovábbítási rendszer (New Computerised Transit System – NCTS) bevezetését előké-

szítő NCTS_HU elnevezésű, illetve a további szükséges fejlesztéseket, elsősorban a vám-

áru-nyilatkozat feldolgozó rendszer
2
 fejlesztését végző ITMS_HU (integrált tarifakezelő 

rendszer – Integrated Tariff Management System, ITMS) megjelölésű csoportra.
3
 

A vámhatóság illetékes vezetői úgy döntöttek, hogy az NCTS rendszer indulását nem a 

csatlakozás napjára, hanem már 2003. október 1-jére tűzik ki.
4
 A rendszer – minimális 

kezdeti nehézségekkel – elindult, és a csatlakozás napjára, 2004. május 1-jére mind a 

vámhatóság munkatársai, mind az ügyfelek gyakorlatot szereztek a használatában.  

A projekt által bevezetett másik modul, az ITMS, pontosabban annak legfontosabb 

eleme, a vámáru-nyilatkozat feldolgozó rendszer (Customs Declaration Processing 

System, CDPS) azonban több problémával indult. Az exportmodult a VPOP április 30-án 

kapta meg, az importmodult csak május 5-én, szerdán. Dr. Nagy János, a Vám- és Pénz-

ügyőrség akkori országos parancsnokának szavai szerint: „A meglepetések az első héten 

                                                 
1
 VÁRNAY–PAPP 2006, 427. o. 

2
 Vámáru-nyilatkozat feldolgozó rendszer: Customs Declaration Processing System, CDPS 

3
 Jelen tanulmány szerzője a projekt teljes ideje alatt az NCTS_HU alprojekt tagja, később az NCTS 

Help desk szolgálat vezetője volt. A projekt tevékenységének felvázolása ily módon jórészt saját ta-
pasztalatokra épül. 
4
 Erre azért volt lehetőség, mert a Magyar Köztársaság már 1996 óta tagja volt annak az egyezmény-

nek, amely értelmében az EU által használt közösségi árutovábbítás szabályait hazánk is alkalmazta. 
[Lásd: 83/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről.] 
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jöttek, amikor már nagyobb terhelést kapott a rendszer. Akkor derültek ki, hogy bizonyos 

szituációkban lassulások, lefagyások, leválások tapasztalhatók.”
5
 

2. A SAJTÓ REAGÁLÁSA A TÖRTÉNTEKRE 

Talán nem kíván különösebb bizonyítást az az állítás, hogy a magyarországi sajtó mindvé-

gig kiemelt figyelmet szentelt hazánk európai uniós csatlakozásának: az előkészítő tárgya-

lásokról, az átveendő EU-joganyag egyes részleteiről, illetve magáról a csatlakozás pillana-

táról is számos sajtóorgánum, rádió- és televízió-társaság számolt be. Érthető tehát, ha a 

bevezetőben vázolt történések is élénk sajtófigyelmet váltottak ki.
6
  

Az elektronikus média érdeklődését először május 5-én, szerdán keltette fel a kialakult 

helyzet. A Hír TV arról számolt be, hogy „állítólag az uniós csatlakozás óta fejetlenség 

uralkodik a magyar vámrendszerben, mert összeomlott a VPOP számítógépes rendszere.”
7
 

A problémákról legközelebb szintén a Hír TV tett említést, május 19-én: a vámtisztviselők 

szakszervezeti vezetőjével készített interjút a műsorvezető így vezette fel: „káosz és 

anarchia uralkodik a vám- és pénzügyőrségen – állítja a szakszervezet vezetője”.
8
 A vám-

informatikai rendszerek működésében tapasztalható zavarok május 20-ától kaptak néhány 

napos kiemelt publicitást. Ekkor ugyanis a politika is érzékennyé vált a nemzetközi keres-

kedelmet és ezen keresztül az egész gazdaságot érzékenyen érintő anomáliákra. Egyrészt 

„Font Sándor a parlamentben interpellált, mivel az egész gazdaságra kiható kérdésről van 

szó, érthetően közüggyé vált a vám, a vámolás.”
9
 Másrészt az akkori miniszterelnök, Med-

gyessy Péter, valamint pénzügyminisztere, Draskovics Tibor felkeresett egy budapesti 

nagy forgalmú vámhivatalt, hogy a helyszínen tájékozódjon a kialakult viszonyokról. A 

látogatásról aznap hírt adott az MTV 1, a Duna TV, a TV2, a Hír TV, a Klub Rádió, az Infó 

Rádió, illetve a Gazdasági Rádió. A következő napokban – 21-e péntek és 25-e kedd kö-

zött – az elektronikus sajtó a miniszterelnöki látogatás apropóján összesen mintegy hetven 

alkalommal tett említést arról, hogy a vámhatóságnál normalizálódik a helyzet. 

Az írott sajtó orgánumai közül a témának a Világgazdaság szentelt kiemelt figyelmet. 

Május 5-én megjelent cikkükben Nagy János, a Vám- és Pénzügyőrség akkori országos 

parancsnoka még úgy fogalmazott: „apróbb nehézségek után végül is sikerült az átálláshoz 

szükséges munkákat befejeznünk április végére.”
10

 Május 8-án már három vidéki napilap-

ban – az Észak-Magyarországban, a Kelet-Magyarországban és a Hajdú-Bihari Naplóban 

– „Uniós terhek a vámudvarokon” címmel jelent meg beszámoló a tapasztalt nehézségek-

ről: „a lapunknak nyilatkozó logisztikai vezető szerint gyárak és termelőüzemek álltak már 

                                                 
5
 M[oldován] T[amás]: Arra kerestük, keresik a választ, mi okozta a zavarokat. In: Vám-Zoll, 2004. 

június, 3-7. o. 
6
 A tanulmány tárgya szempontjából fontos újságcikkek és műsorok listáját, illetve az idézett szövege-

ket az Observer Budapest Médiafigyelő Kft. bocsátotta rendelkezésemre. 
7
 Hír TV Hírek, 2004. május 5. 

8
 Hír TV Hírek, 2004. május 19. 

9
 M[oldován] T[amás] i. m. 

10
 Bisztricsány Julianna: Új módszereket tanulnak a vámosok. In: Világgazdaság, 2004. május 5. 
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le az alapanyagok hiánya miatt.”
11

 Az első cikkek megjelenése után nem mutatkozott külö-

nösebb sajtóérdeklődés a történtek iránt (május 17-én a Magyar Nemzet,
12

 19-én ismét a 

Világgazdaság
13

 foglalkozott a témával), majd a már említett miniszterelnöki és pénzügy-

miniszteri látogatásnak volt jelentősebb sajtóvisszhangja. Erről tudósítottak az országos 

napilapok, a Világgazdaság és a megyei lapok is. Természetesen szó esett a váminforma-

tikai rendszerek működésének lassúságáról a Vám-Zoll és a Pénzügyőr júniusi számának 

hasábjain is. Mivel azonban e két orgánum akkoriban a Vám- és Pénzügyőrség külső, 

nagyközönségnek szánt, illetve belső sajtóterméke volt
14

 (tehát részei a VP kommunikáció-

jának), ezek tartalmának elemzéséről a következőkben esik szó. 

Amint láthattuk, a váminformatikai rendszerek működése a vámhatóságnál 2004 máju-

sában mintegy három héten át folyamatosan akadozott, illetve lassú volt. Az írott és az 

elektronikus sajtó téma iránti érdeklődésében mégis két „csomópontot” lehet tetten érni: a 

hónap első munkanapjait, illetve a miniszterelnöki látogatást követő napokat.  

Ha meg akarjuk érteni, hogy esetünkben mi motiválta a média érdeklődését, illetve az 

érdeklődés hullámait, érdemes felidéznünk, hogy mi a hír, illetve melyik hír fontosabb a 

másiknál és miért. „Hír az, amely válaszol a hat alapkérdésre: ki, mit, mikor, hol, miért és 

hogyan?”
15

 Bedő Iván szerint a friss hír érdekesebb, annak pedig, aki először közli, nyert 

ügye van.
16

 A május elején tapasztalt médiaérdeklődést tehát egyrészt a frissesség indo-

kolta. Lényegesebb azonban ennél a szempontnál az, hogy valami nem a megszokott, 

nem az elvárt módon történt: a vámhatóságnak gördülékenyen, esetleg kisebb fennakadá-

sokkal kellett volna működtetni informatikai rendszereit, ezzel szemben, ahogy az idéze-

tekből láttuk, „fejetlenség” és „káosz” volt tapasztalható. Vagyis ha a hír szereplője szokat-

lan, rendkívüli dolgot cselekszik, annak magasabb hírértéke van, mint annak, ha azt teszi, 

amit szokott.
17

 Ugyancsak a hír egyik ismérve segítségével magyarázhatjuk a május 20-a 

utáni sajtóvisszhangot. Az említett időszakban nyilvánvalóan nem az volt fontos, hogy 

milyen probléma áll fenn, hanem az, hogy ki nyilatkozott a kérdéssel kapcsolatban. A mi-

niszterelnök és a pénzügyminiszter személye és az általuk megfogalmazott üzenet május 

harmadik hétvégéjén az elektronikus médiában mintegy hatvan híradásban, illetve hírmű-

sorban kapott nyilvánosságot, az írott sajtó pedig nyolc esetben foglalkozott az esemény-

nyel.  

 

                                                 
11

 Uniós terhek a vámudvarokon. In: Észak-Magyarország, 2004. május 8. 
12

 Pénzügyőrökre panaszkodó külkereskedők. In: Magyar Nemzet, 2004. május 17. 
13

 Nehézségek a vámkezeléseknél. In: Világgazdaság, 2004. május 19. 
14

 A két lap ma is olvasható, azonban – mivel 2011. január 1-jén összevonták az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatalt és a Vám- és Pénzügyőrséget, e lapok mai gazdája az új szervezet, a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal. 
15

 BEDŐ 1995, 9. o. 
16

 BEDŐ 1995, 10. o. 
17

 BEDŐ 1995, 9. o. 
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3. A VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG KOMMUNIKÁCIÓJA AZ ESET KAPCSÁN 

Mint láthatjuk, a váminformatikai rendszerek működésének zavarai 2004 májusában rend-

kívül nagy sajtóérdeklődést, ráadásul élénk kormányzati figyelmet váltottak ki. A kialakult 

helyzetet joggal illethetjük a krízis kifejezéssel. Az Idegen szavak és kifejezések szótára 

szerint a krízis szó jelentése elsősorban: válság, válságos állapot.
18

 A Magyar értelmező 

kéziszótár szerint a válság: súlyos helyzet, döntő fordulat, amelynek a kimenetele jó is, 

rossz is lehet.
19

  

Ebben a sajátos helyzetben sajátos kommunikációs stratégiára, megfelelő kommuniká-

ciós technikákra van szükség. A válságkommunikáció (vagy kríziskommunikáció) célja, 

hogy „a célközönség által észlelt látszat minél közelebb kerüljön a valóságos helyzethez. A 

válságkommunikáció alapvető feladata, hogy gyors, pontos, hiteles és megbízható infor-

máció biztosításával megoldja a működési zavar kommunikációs problémáit.”
20

 A krízis-

kommunikáció létjogosultságának és napjainkban egyre növekvő szerepének indoka, hogy 

„azzal számolnunk kell, hogy a világ alapjaiban megváltozott: a média szerepe jelentősen 

megnőtt, így ma már szinte esélytelen, hogy akár a legjelentéktelenebb esemény is elkerül-

je a mindent látó újságírók figyelmét.”
21

  

Éppen ezért célszerű, ha egy szervezet – különösen olyan szervezet, amelynek a tevé-

kenysége a társadalom egészét vagy nagy részét érinti – rendelkezik kríziskommunikációs 

tervvel. Mivel a terv elkészítésének az a célja, hogy bármilyen, a szervezetet negatívan 

érintő helyzetben előre átgondolt kommunikációs lépéseket tegyünk, a lehető legrosszabb 

eshetőséggel kell számolni. Ez két szempontból is előnyös: egyrészt krízishelyzetben az a 

vélemény alakul ki a szervezetről, hogy fel volt készülve a válságra, másrészt azt is üzen-

hetjük ezzel, hogy nem vagyunk közömbösek a partnerek, ügyfelek iránt. A kríziskommuni-

káció további kulcsfontosságú eleme az idő, a gyorsaság.
22

 Lényeges továbbá, hogy – 

amennyire lehetséges – mi irányítsuk az eseményeket. Ennek a proaktív stratégiának a 

lényege, hogy „magunk keressük meg témaajánlatokkal, ötletekkel a sajtót. Így elérhetjük, 

hogy a sajtó úgy mutassa be a szervezetet, ahogyan mi szeretnénk”.
23

 

3.1 KOMMUNIKÁCIÓ A KRÍZIS KEZDETÉN 

A 2004. május elsejei EU-csatlakozásra történő vámhatósági felkészülést és magát a vám-

unióhoz való csatlakozás pillanatát is proaktív kommunikáció kísérte. A bevezetőben emlí-

tett projektcsoportok által a médiának készített anyagok nyilvánosságot kaptak, s az a kép 

alakulhatott ki a közvéleményben, hogy a Vám- és Pénzügyőrség felkészülése teljes mér-

                                                 
18

 Idegen szavak és kifejezések szótára 1986, 470. o. 
19

 Magyar értelmező kéziszótár 2002, 1462. o. 
20

 KOMOR 2008, 136. o. 
21

 Kríziskommunikáció 2009, 37. o. 
22

 Kríziskommunikáció 2009, 42-45. o. 
23

 VASS [é. n.], 138. o. 
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tékben sikeres volt. A működési zavarokról szóló hírek, mint láttuk, először május 5-én, 

szerdán jelentek meg mind az írott, mind pedig az elektronikus sajtóban.  

Ebben az időben a Vám- és Pénzügyőrség nem rendelkezett kríziskommunikációs 

tervvel.
24

 A kommunikációs feladatok ellátása tehát nem előre átgondolt, tervezett stratégia 

mentén történt. Az első interjú, amely – igaz, még csak érintőlegesen – feszegeti az infor-

matikai felkészültség kérdését, Nagy Jánossal készült.
25

 Ebben az országos parancsnok a 

következőkre tért ki:  

- tizenhat hónap helyett mindössze 7-8 hónap állt rendelkezésre a fejlesztéshez; 

- a fejlesztés április végére befejeződött;  

- a tesztelésre csak egy hét állt rendelkezésre; 

- a csatlakozással összefüggő fejlesztések csak június végére zárulnak le.  

A Hír TV május 5-ei híradójában úgy fogalmaztak, hogy „összeomlott a VPOP számító-

gépes rendszere”.
26

 A vámhatóság akkori szóvivője, Sipos Jenő e szavakkal cáfolta az 

értesülést: „Nem igaz a hír. Nem omlott össze a Vám- és Pénzügyőrség számítógépes 

rendszere. Most is folynak a vámkezelések, működnek az adattovábbító rendszerek, a 

jövedéki rendszerek is, tehát nincs fennakadás. Annyi lehet esetleg, hogy lassúbb a folya-

mat a határozatkiadásnál, de semmiféle komolyabb fennakadás nincs, és azt pedig katego-

rikusan cáfolnám, hogy összeomlott volna a rendszer.” 

Néhány nappal később, május 8-án, a már idézett, megyei lapokban megjelent infor-

mációra reagálva a következőket nyilatkozta a szóvivő: „túlzás, amit informátorunk állít, de 

az igaz, hogy egyes vámudvaroknál – főként a fővárosiaknál és a kelet-

magyarországiaknál – vannak fennakadások. A szóvivő szerint lelassult a rendszer, manu-

álisan dolgozzák fel az adatokat, de nem bizonyítható, hogy ez a vámőrség informatikai 

rendszerének hibája. »A problémákat pedig napokon belül orvosolni tudjuk« – közölte 

érdeklődésünkre Sipos Jenő”.
27

  

Az első sajtóhírekre adott válaszok alapján első megállapításunk az lehet: a vámható-

ság megvárta, hogy a sajtó foglalkozzon a kérdéssel, és olyan kifejezésekkel (káosz, ösz-

szeomlás) jellemezze a történteket, amelyek adott esetben talán túlzónak tűnhetnek. Az 

országos parancsnok fentebb idézett megállapításai előrevetítették egy válsághelyzet 

bekövetkezésének lehetőségét, e tekintetben akár proaktív kommunikációs lépésnek is 

tekinthetők. Válság esetén először is „őszintén és nyíltan be kell vallani, hogy válsághely-

zet van, és hogy a szervezet mindent megtesz, ami hatalmában áll, hogy kiderítse, ponto-

san mi és hogyan is történt”.
28

 Ebben az esetben nem ez történt: nincs fennakadás, nem 

igaz a hír, mondta a szóvivő 5-én. Három nappal később már elismerte, hogy egyes helye-

ken vannak fennakadások. Ebben a stádiumban talán jó alapot, „kapaszkodót” jelentett 

volna a szervezet első számú vezetőjének korábbi helyzetértékelése, aminek az volt a 

                                                 
24

 Forrás: Suller Attila, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám- és jövedéki szóvivője 
25

 Bisztricsány Julianna: Új módszereket tanulnak a vámosok. In: Világgazdaság, 2004. május 5. 
26

 Hír TV Hírek, 2004. május 5. 
27

 Uniós terhek a vámudvarokon. In: Észak-Magyarország, 2004. május 8. 
28

 Kríziskommunikáció 2009, 71. o. 
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lényege, hogy kevés volt az idő a rendszerek fejlesztéséhez. Ebből kiindulva enyhébb 

színezetet kaphatott volna a válsághelyzet bevallása.   

„A következő lépés, hogy bejelentjük: már úton a segítség! Ez az a pont, amikor való-

színűleg ismertetjük a cég néhány belső biztonsági intézkedését, hogy megmutassuk: 

kézbe vettük a helyzetet, még mielőtt kicsúszott volna az irányításunk alól.”
29

 Ez a lépés – 

igaz, szűkebb körben, a megyei lapok hasábjain – nem maradt el, megtudhattuk, hogy 

manuális adatfeldolgozás történik a helyzet megoldása érdekében. A harmadik lépés: 

igyekszünk mindenkit megnyugtatni, hogy mindent megtettünk a helyzet rendezése érde-

kében, valamint azért is, hogy ne ismétlődjenek meg a történtek.
30

 A megyei lapokban a 

szóvivőtől idézett mondatok ezt az üzenetet is tartalmazzák. 

3.2 A MÉDIAÉRDEKLŐDÉS FOKOZÓDÁSA 

A kezdeti időszak után – a többi között a megnyugtató szóvivői reagálásnak köszönhetően 

– a sajtó két hétig nem foglalkozott az informatikai problémákkal. A helyzet azonban a 

várakozások ellenére mégsem rendeződött, és ismét napirendre került a vámkezelések 

lassúsága. A Magyar Nemzet május 17-én arról számolt be, hogy „külkereskedelemmel 

foglalkozó vállalkozások vezetői, bonyolítói úgy látják, továbbra sem rendeződik megnyug-

tatóan a harmadik országból – nem uniós tagállamból – érkező áruk vámkezelése. Volt, aki 

arra panaszkodott, a vámosok felkészületlenek, a számítógépes rendszer pedig nem töké-

letes”.
31

 A vámhatóságot most nem a szóvivő vagy az országos parancsnok képviselte, 

hanem a Vámprojekt vezetője. Kovács Csaba elmondta: „a hibák, fennakadások több okból 

alakultak ki. Az ügyfelek egy része be sem nyújtja a vámkezeléshez szükséges nyilatkoza-

tot. A vállalkozók gyakran nem is ismerik a kitöltési szabályokat, követelményeket.  

Előfordul, hogy az ügyfélokmányt kitöltő szoftver nem alkalmas a nyomtatásra, ezért kézzel 

kell kitölteni a dokumentumokat. Az is igaz, hogy lassulás tapasztalható a vámhatóság 

szoftverében. A probléma rendezésére mielőbb szükség lenne, hiszen nem mindegy, a 

vállalkozók melyik országban végeztetik el a vámoltatást, ugyanis a bevételek egynegyede 

a vámoltatást végző tagállam büdzséjét gyarapítja.”
32

 Térjünk vissza a kríziskommunikáció 

hármas alapszabályára: odafigyelés, kárenyhítés, megnyugtatás. Itt a nyilatkozó felsorolja 

a vámhatóságon kívül álló, az ügyfelek érdekkörében felmerült okokat, majd, mintegy mel-

lékesen, bevallja, hogy a vámhatóság rendszere sem működik tökéletesen. A kárenyhítés-

ről csupán annyi hangzik el, hogy arra mielőbb szükség lenne – egy szót sem ejt a nyilat-

kozó arról, hogy milyen intézkedések vannak folyamatban ennek érdekében. Tetten érhető 

a kríziskommunikációs terv hiánya: nem döntötték el előre, kinek szóljon az üzenet. A sajtó 

ugyanis láthatóan a külkereskedők és a szállítmányozók gondjait kívánta bemutatni, a 

pénzügyőrökön kívül az ő képviselőiket szólaltatta meg – az üzenet azonban, amely azt 
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 Kríziskommunikáció 2009, 71-72. o. 
30

 Kríziskommunikáció 2009, 72. o. 
31

 Pénzügyőrökre panaszkodó külkereskedők. In: Magyar Nemzet, 2004. május 17. 
32

 Sorban állás a vámhivatalokban. In: Magyar Nemzet, 2004. május 17. 
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mondja, azért kell a problémát rendezni, mert veszélyezteti a költségvetés bevételeit, nem 

nekik szól, hanem az állampolgároknak. Természetesen ez sem baj, ám hiányzik a „szo l-

gáltató vámhatóság”, az ügyfelei gondját átérző, velük együttműködni kívánó szervezet 

imázsának közvetítése a mondanivalóból. Annak tudatosítására pedig, hogy a történtek 

foglalkoztatják a vámhatóságot, és komolyan foglalkozik a megoldással, a legkevésbé 

alkalmas a következő mondat: „Senki sem gondolhatta komolyan, hogy egyik napról a 

másikra gond nélkül át lehet állni az európai uniós vámrendszer alkalmazására”.
33

  

A technikai problémák három hét alatt sem oldódtak meg, az ügyfelek elégedetlensége 

fokozódott, és – mint láttuk – a vámhatóság igyekezett mindig csak akkor megszólalni, 

amikor a sajtó említést tett a történtekről. Ennek az lett a következménye, hogy a kommu-

nikáció irányítása kicsúszott a vámhatóság kezéből. Május 20-án a miniszterelnök a pénz-

ügyminiszter társaságában látogatást tett egy nagy forgalmú budapesti vámhivatalban, 

hogy tájékozódjon a kialakult helyzetről. Az eseményről szóló tudósítások magától értető-

dően a kormánytagok üzeneteit közvetítették, ebben a stádiumban már nem volt mód saját 

kríziskommunikáció megvalósítására. „A kormányfőnek a VPOP főigazgatója elmondta, a 

rendszer működik, különben május 1-je óta nem tudtak volna feldolgozni több mint hu-

szonhétezer export-import ügyet. A szokásosnál valamivel lassúbb ügyintézést a vámáru-

nyilatkozat feldolgozó rendszer hibája okozta, de azt is kijavították már. Ez azt jelenti, hogy 

a hétvégéig feldolgozzák a feltorlódott ügyeket és helyreáll a rend. A miniszterelnök a hely-

zet megoldásáról jelentést kért a jövő heti kormányülésre. Felhívta a figyelmet ugyanakkor 

arra: »versenyhelyzet van, nem szabad megengedni, hogy olyan állapot alakuljon ki, ami-

kor az ügyfelek esetleg más EU-országban vámoltatják el harmadik, nem uniós országból 

érkező áruikat. Ezért fel kell gyorsítani a munkafolyamatokat«”
34

 – így foglalható össze a 

miniszterelnöki látogatás során elhangzott vámhatósági helyzetértékelés és a kormányfő 

reagálása az elmondottakra.  

Május 21. és 25. között mind az írott, mind az elektronikus sajtó folyamatosan napiren-

den tartotta a témát. Pénteken és szombaton még a miniszterelnöki feddés volt a lapok és 

a hírműsorok témája. Szombattól keddig viszont a vámhatóság aktívabb kommunikációt 

folytatott. Sajtótájékoztatók sorát szervezte központi és regionális szinten egyaránt, közle-

ményt adott ki az MTI-nek, és ezeket az alkalmakat felhasználta arra, hogy mindazokat az 

üzeneteket, amelyek hatékonyak lettek volna a kríziskommunikációban, közzétegye a 

„sikerkommunikáció” során.  

3.3 HOGYAN REAGÁLTAK A PÉNZÜGYŐRSÉG ORGÁNUMAI? 

A Vám- és Pénzügyőrség 2004-ben két lapot tartott fenn. Az egyik a magát a Vám- és 

Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának folyóirataként definiáló Vám-Zoll, a másik 

pedig a pénzügyőrség belső lapja, az 1874-ig visszamenőleg elődökkel rendelkező Pénz-

                                                 
33

 Sorozatos nehézségek a vámkezeléseknél. In: Világgazdaság, 2004. május 19. 
34

 Gyorsabb vámügyintézés kell. In: Magyar Hírlap, 2004. május 21. 
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ügyőr volt. A Vám-Zollt értelemszerűen nem a széles közönség olvassa, elsősorban szak-

emberek – vám-, jövedéki és termékdíj ügyintézők, szállítmányozási szakemberek, pénz-

ügyőrök – forgatják. Ebből következően a kommunikációs üzenet címzettje is más körből 

kerül ki, így a használt kódrendszer módosul a nagyközönség számára készülő sajtóter-

mékekben tapasztaltakhoz képest. Korlátlanul használható a szakmai nyelv, a terminus 

technicusok, sőt, kívánatos is; bővebben lehet (kell) tárgyalni egy-egy témát.  

A Vám-Zoll 2004. júniusi számában Moldován Tamás tollából jelent meg a már idézett 

cikk,
35

 amely összefoglalót nyújt a májusi eseményekről. Ebben szó esik a miniszterelnöki 

látogatásról és a pénzügyminiszter nyilatkozatairól. A cikk magját azonban a vámszakma 

képviselőinek értekezletén elhangzott országos parancsnoki helyzetértékelés képezte. A 

júniusi Pénzügyőr kilenc oldalon keresztül foglalkozott a témával. Részletesen beszámolt a 

miniszterelnöki látogatásról, valamint az Országgyűlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottsá-

gának május 26-i üléséről, ahol a technikai nehézségekről folytattak eszmecserét.
36

 A 

Pénzügyőr közölt interjút azzal a pénzügyőrrel is, aki szabadidejében készített egy segéd-

programot, amely nagyban hozzájárult a problémák megoldásához.
37

 Róla egyébként a 

Vám-Zoll is írt, illetve az egyik regionális parancsnokság sajtótájékoztatójáról készült tudó-

sítás is megemlíti.
38

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A vámhatóság olyan technikai problémával szembesült 2004 májusában, amely nem volt 

teljesen váratlan, hiszen az a tény, hogy rendkívül rövid idő állt rendelkezésre a legfonto-

sabb informatikai rendszer fejlesztésére, tesztelésére, betanítására és implementálására, 

magában hordozta a krízishelyzet lehetőségét. A vámhatóság proaktív kommunikációval 

valószínűleg enyhíthette volna a kialakult feszült helyzetet. Üzeneteiben célszerű lett volna 

folyamatosan hangsúlyozni a következőket: 

— tudatában van annak, hogy olyan helyzet állt elő, amely nagymértékben lassítja a 

vámeljárások menetét, 

— mindent megtesz azért, hogy a gazdálkodóknak a lehető legkevesebb hátrányt 

okozza a váminformatikai rendszer hibája,  

— konkrét adatokkal alátámasztva rendszeresen informálja a közvéleményt arról, 

hogy milyen átcsoportosításokkal és egyéb intézkedésekkel próbálják enyhíteni a 

helyzetet,  

— intenzíven folyik a rendszer javítása. 
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 M[oldován] T[amás]: Arra kerestük, keresik a választ, mi okozta a zavarokat. In: Vám-Zoll, 2004. 
június, 3-7. o. 
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 Azonnali intézkedések az ügyfeleket szolgálva. In: Pénzügyőr, 2004. június, 1-7. o. 
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 Rend a vámon. In: Népszabadság, 2004. május 25. 
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A vámhatóság csupán a sajtó felvetéseire reagált, és remélve, hogy a problémák ha-

marosan megoldódnak, igyekezett – az idő előrehaladtával egyre csökkenő mértékben – 

bagatellizálni a helyzetet. Ezzel oly mértékben nőtt az érintett ügyfelek elégedetlensége, 

hogy végül sor került a miniszterelnöki látogatásra. A vámhatóságról olyan kép alakulhatott 

ki, hogy egymaga nem képes megoldani válsághelyzeteket, a kormányfő „feddése” szük-

séges ahhoz, hogy intézkedjen a megoldás érdekében. Pedig a fejlesztések, a munkaerő-

átcsoportosítások folyamatban voltak, és – lássuk be – a kormányzati elvárások is kommu-

nikálhatók lettek volna egy vezetői értekezlet keretében. 

Hasonló helyzetek bármikor előfordulhatnak, célszerű tehát a proaktív kommunikáció 

jegyében kríziskommunikációs tervet készíteni. Ebben – az adó- és vámhatóságra szabva 

– a következőkre érdemes kitérni:
39

 

1. Mit akarunk kommunikálni (mik a megfelelő üzenetek)? A Nemzeti Adó- és Vámhiva-

tal (NAV) esetében célszerű hangsúlyozni, hogy a válsághelyzet ellenére fontos szempont, 

hogy az ügyfeleket minél kevesebb hátrány, kár érje, és továbbra is „szolgáltató hatóság”-

ként működünk. Ugyanakkor hangsúlyt érdemel az is, hogy a krízis közepette is igyek-

szünk biztosítani a költségvetés bevételeit. 

2. Kinek akarjuk, kinek kellene elmondani? A helyzettől, illetve az üzenet tartalmától 

függően célszerű megjelölni azokat a fórumokat, ahol mindenképpen szükséges megjelen-

tetni az álláspontunkat.  

3. Mikor kellene elmondani? A válságterv készítésének egyik fontos eleme az idő. Va-

lamilyen kommunikációt már az első pillanattól kezdve folytatni kell, és – mint esetünk 

mutatja – folyamatosan jelen kell lenni a sajtóban és más kommunikációs felületeken.  
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