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Finda Anna1 és Sipos Tamás2 

EKÁER RENDSZER HASZNÁLATA  
A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL 

Absztrakt 

Magyarországon a korábbi évekhez viszonyítva is jelentősen megnőtt 
az adófizetés alóli kibúvás, az adófalak megkerülési lehetőségeinek 
keresése. A gazdaság kifehérítése érdekében bevezetésre került az 
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER), mely-
nek fő feladata az áruk valós útjának nyomon követése, illetve az 
árubeszerzések és az értékesítések során felmerülő közteher fizetési 
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal részéről. A jogszabályi környezet jelenlegi rendelkezései men-
tesítik a Magyar Honvédséget az EAKER használatától a saját gép-
járműivel végzett áruszállításai vonatkozásában, azonban az Európai 
Uniós és a hazai beszerzések, vagy egyéb célú árumozgások (pl. 
bemutató) esetén az érintett szervezeti elemeknek – adott esetekben 
– bejelentési és visszaigazolási kötelezettsége keletkezik a megbízott 
szállítmányozók, illetve fuvarozók gépjárműivel bonyolított termék-
szállításaival kapcsolatban. Ez a tanulmány bemutatja a Magyar 
Honvédség legfontosabb feladatait az EKÁER rendszer használatá-
val kapcsolatban, továbbá a CL15 gyakorlat alapján annak gyakorlati 
alkalmazását is. 

Kulcsszavak: EKÁER, bejelentési kötelezettség, nem kockázatos 
termék, kockázatos termék, EKÁER szám  

Bevezetés 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/E. §-ában 
foglaltak, valamint az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendeletben (a 

                                                           
1
 Finda Anna alezredes a HM Védelemgazdasági Hivatal Nemzetközi Békeművele-
ti, Vám, Jövedéki és Határforgalmi Osztály osztályvezetője. Bevezetés, 1-2. feje-
zet. 

2
 Sipos Tamás főhadnagy, HM Védelemgazdasági Hivatal. Bevezetés, 3. fejezet. 
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továbbiakban: Rendelet) meghatározottak alapján minden gyártó, 
forgalmazó, végfelhasználó Magyarországról az Európai Unióba, az 
Európai Unióból Magyarországra, illetve érintettek magyarországi 
telephelyei közötti értékesítéssel, beszerzéssel, bérmunkával vagy 
egyéb célból (pl. kiállításra szállítás) végzett közúti áruszállítással 
járó ügyletei esetén az indító vagy fogadó félnek bejelentési és visz-
szaigazolási kötelezettsége keletkezik.  

 

3,5 tonna össztömeg feletti nyerges járműszerelvény

Gyűjtőfuvarozás Európai Uniós tagországból

bruttó 800 kg 

Címzett 2.

bruttó 2.600 kg 

EKÁER számEKÁER szám

Címzett 1.

Címzett 2.

be- és visszajelentési 

kötelezettség 3 munkanap

be- és visszajelentési

kötelezettség 3 munkanap

Nem 

kockázatos 

termékek

egységrakományonként eltérő termékek, 

külön tarifaszám szerinti bontásbanEU

nettó

10 millió

forint 

nettó

8 millió

forint

szállítás 15 

napon belülbruttó 300 kg

Címzett 1.

Kockázatos 

termékek

Nincs 

bejelentési 

kötelezettség

nettó

1 millió

forint

Címzett 3.

 
 

1. ábra. Gyűjtőfuvarozás az Európai Unióból3 
 

Az EKÁER kizárólag csak Magyarországon létezik, más EU tagor-
szág nem alkalmazza, így az Európai Unióba induló vagy onnan fuva-
rozás4 vagy darabáru5 fuvarozás keretében érkező áruk szállítása 
során főként a fogadó félnek keletkezik bejelentési és visszaigazolási 
kötelezettsége. Indításra csak annak a gyártónak, forgalmazónak, 
szállítmányozónak vagy fuvarozónak van lehetősége, aki magyaror-
szági képviselettel és ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkezik. Az in-
ternetes felület egyébként lehetőséget biztosít a fogadó fél által meg-

                                                           
3
 Az ábra a szerző saját szerkesztése 

4
 Olyan egyedi áru szállítása, melynek tömege az 5000 kg-ot meghaladja, illetve a 
gépjármű teljes rakterét kihasználja, vagy a megbízott vállalkozó a szállítást díj 
ellenében végzi.  

5
 Olyan egyedi áruk vagy árudarabok összessége, melyek tömege 5000 kg alatti, 
és a fuvarozó az erre a célra kialakított rendszer szerint továbbít a feladótól egy 
címzett részére.  
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bízott magyarországi szék-, illetve telephellyel rendelkező szállítmá-
nyozóknak, fuvarozóknak, hogy a rendszerben bejelentett szállítmány 
szállítása során bekövetkező alapadat-változásokat (gépjármű adata-
inak változása, indított szállítmány törlése stb.) módosítsa. Ez persze 
csak a bejelentő felhatalmazása alapján lehetséges, mely nem köte-
lező, és a felelősség ebben az esetben is a bejelentőt vagy a címzet-
tet terheli. 

 

3,5 tonna össztömeg feletti nyerges járműszerelvény

Gyűjtőfuvarozás Európai Uniós tagországba

bruttó 800 kg 

Címzett 1.

bruttó 2.600 kg 

EKÁER számEKÁER szám

Feladó 1.

Feladó 2.

be- és visszajelentési 

kötelezettség 3 munkanap

be- és visszajelentési

kötelezettség 3 munkanap

Nem 

kockázatos 

termékek

egységrakományonként eltérő termékek, 

külön tarifaszám szerinti bontásban EU

nettó

10 millió

forint 

nettó

8 millió

forint

szállítás 15 

napon belülbruttó 300 kg

Címzett 2.

Kockázatos 

termékek

Nincs 

bejelentési 

kötelezettség

nettó

1 millió

forint

Címzett 3.

 
2. ábra. Gyűjtőfuvarozás Magyarországról  

a Közösség más országába6 
 

A jogszabályi rendelkezések megkülönböztetik a kockázatos és a 
nem kockázatos termékek fogalmát, melyek ismerete rendkívül fon-
tos, hiszen egy ügyfél többek között ezek alapján tudja eldönteni szál-
lítmányának bejelentési kötelezettségét. A Rendelet rendelkezései 
alapján nem kockázatos terméknek minősül minden olyan termék, 
amelynek bruttó tömege a 2 500 kilogrammot, adó nélküli értéke az 5 
millió forintot, valamint annak szállítása esetén a szállítójármű össz-
tömege a 3,5 tonnát meghaladja. Kockázatos terméknek azokat a 
termékeket minősíti a jogszabály, amelyek az Elektronikus Közúti 
Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a 
kockázatos termékek meghatározásáról szóló 51/2014. (XII. 31.) 
NGM rendelet 1. és 2. számú mellékletében szerepelnek – így példá-
ul a friss és hűtött húsok, húskészítmények, tejtermékek, zöldségek, 

                                                           
6
 Az ábra a szerző saját szerkesztése 
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gyümölcsök, gabonafélék, ruhaneműk, lábbelik, állateledelek, vegyi 
anyagok, kenő- és korróziógátló anyagok stb. –, bruttó tömegük az 
500 kilogrammot és adó nélküli értékük az 1 millió forintot meghalad-
ja.  

Nagyon fontos szabály továbbá, hogy a jövedéki és a harmadik or-
szágos termékek szállításai során nincs szükség EKÁER bejelentési 
kötelezettségre, hiszen azok valós idejű követését az EMCS7 vagy az 
NCTS8 rendszer felügyeli, illetve fedi le.  

Az EKÁER bejelentési köteles termékek szállítása általában általá-
nos célú tehergépkocsikkal, pótkocsis, félpótkocsis járműszerelvé-
nyekkel (nyerges szerelvények, kamionok) valósul meg, amelyek 
gyűjtő- vagy terítőjárat keretében végzik tevékenységüket. Gyűjtő- 
vagy terítőjáratok alkalmazásakor – az EKÁER bejelentési köteles 
termékek darabáruként történő szállítása esetén – a bejelentőnek 
külön-külön EKÁER számot kell igényelnie címzettekként. Tehát egy 
tehergépjármű vagy járműszerelvény esetén több EKÁER szám ki-
adására is szükség van. 

EKÁER számot ügyfélkapus elérhetőséggel rendelkező regisztrált 
elsődleges vagy másodlagos felhasználók igényelhetnek, illetve iga-
zolhatnak vissza szállítási irányok szerint. Az EKÁER szám biztosítja 
a szállítmányok beazonosítását, és érvényességi ideje 15 nap. Tehát 
ennyi idő áll rendelkezésre a szállítmány célba jutásáig. EKÁER 
szám igénylését a szállítmány útba indítását megelőzően kell igé-
nyelni, és a visszaigazolásra 3 munkanap áll rendelkezésre a szállít-
mány megérkezését követően.  

Belföldi gyártó vagy forgalmazó kockázatos és nem kockázatos 
termékszállításai esetén a belföldi gyártó vagy forgalmazó tölti be a 
feladó szerepét. Ilyen esetben a fogadó MH szervezeti elemnek csak 
visszajelentési kötelezettsége keletkezik az EKÁER rendszerben. 

                                                           
7
 Excise Movement and Control System – Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rend-
szer, mely lehetővé teszi az elektronikus termékkísérő okmány (e-TKO, angolul e-
AAD) árutovábbítását és érvényesítését, megvalósítja a szállítmányok elektroni-
kus mentesítését, és javítja a belső piac működését, miközben egyszerűsödik a 
jövedéki termékek Közösségen belüli szállítása a valós idejű szállítási folyamat 
nyomon követésének erősítésével és az ellenőrzések végrehajtásával (Simon et 
al., 2007. pp. 48.) 

8
 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)  

http://nav.gov.hu/print/nav/archiv/vam/vaminformaciok/arutovabbitas/ncts.html
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Fordított a szerep, ha az MH szervezeti elemnek keletkezik 
EKÁER bejelentési kötelezett szállítása. Ilyenkor az MH szervezeti 
elem végzi a bejelentést és a címzett feladata a rendszerben történő 
visszaigazolás teljesítése a 3. ábrán bemutatottak szerint. 

 

3,5 tonna össztömeg feletti nyerges járműszerelvény

Gyűjtőfuvarozás hazai feladótól hazai címzett részére

bruttó 800 kg 

Címzett 2.

bruttó 2.600 kg 

EKÁER számEKÁER szám

Címzett 1.

Címzett 2.

visszajelentési 

kötelezettség 3 munkanap

visszajelentési

kötelezettség 3 munkanap

Nem 

kockázatos 

termékek

egységrakományonként eltérő termékek, 

külön tarifaszám szerinti bontásban

nettó

10 millió

forint 

nettó

8 millió

forint

szállítás 15 

napon belülbruttó 300 kg

Címzett 1.

Kockázatos 

termékek

Nincs 

bejelentési 

kötelezettség

nettó

1 millió

forint

Címzett 3.

Feladó 1.

Feladó 2.
bejelentési

kötelezettség

bejelentési

kötelezettség

 
 

3. ábra. Gyűjtőfuvarozás belföldi viszonylatban9 

1. A Magyar Honvédség bejelentési mentessége, illetve 
kötelezettsége 

A Magyar Honvédség egy tipikus bürokratikus kultúrát10 képvisel, 
ám a jogszabályi előírások, változások bizonyos esetekben kötelezik 
arra, hogy eleget tegyen az egyéb jogszabályokban, elsősorban gaz-
dálkodók részére meghatározott követelményeknek is. Ilyen például 
az EKÁER bejelentési kötelezettség teljesítése is, aminek során az 

                                                           
9
   A szerző saját szerkesztése 

10
 „A hatalomnak és a felelősségnek a vezetőcsoportból kiinduló megosztása, szi-

gorú hierarchia, funkciók szerinti munkamegosztás a jellemző. A szerepkultúrá-
nak nevezett kultúrával együtt épül ki. E kultúrában a vezetők és a beosztottak 
jogait és feladatait írott szabályokban rögzítik. Az ilyen vállalatoknál pontos 
munkaköri leírásokat készítenek, meghatározzák a formális kommunikáció csa-
tornáit, a „szolgálati utat”. A vezetőségtől kiinduló információ a hierarchia szintje-
it végigjárva jut el a szervezet alsó szintjeire. Írásban fektetik le a feladatokat, és 
írásban dokumentálják azok teljesítését, rendszeres jelentések, értékelések ké-
szülnek.” (Borgulya – Barakonyi, 2004. pp. 83-84.) 
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információnak11 és az időnek kiemelt jelentősége van, és nincs lehe-
tőség a formális kommunikációra. A Magyar Honvédség termékbe-
szerzéseit, mint végfelhasználó12 végzi, bár megjegyzendő, hogy 
nem a fogalom szó szoros értelmében. 

1.1. Bejelentési mentességek 

A Rendelet mentesíti a Magyar Honvédséget a saját gépjárművel 
végrehajtott szállításai esetén. Tehát olyan esetekben sem kell 
EKÁER számot igényelnie az érintett szervezeti elemnek, ha a szállí-
tás termékbeszerzéshez vagy termékértékesítéshez köthető. A jog-
szabályi rendelkezés ugyancsak mentesíti a nemzetközi szerződés 
vagy nemzetközi egyezmény (NATO, Schengeni megállapodás) és 
viszonosság kötelékébe tartozó gépjárművel történő közúti fuvarozási 
tevékenységet. Ilyen tevékenységnek tekinthető például a Magyar 
Honvédség NATO Biztonsági Beruházási Program keretében történő 
beszerzéseihez, vagy a Magyarországon keresztül, külön engedély 
birtokában (diplomáciai engedély) megvalósuló csapatmozgáshoz 
köthető áruszállítás. Ugyancsak mentességről beszélhetünk a Ma-
gyar Honvédség emberi alkalmazásra kerülő gyógyszereinek közös-
ségi és hazai beszerzéseit érintő közúti szállításai esetén, hiszen 
ilyenkor nem kell EKÁER bejelentési kötelezettséggel élnie az ügyle-
tet bonyolító szervezeti elemnek.  

Amennyiben a Magyar Honvédség a rendszeréből kivont haditech-
nikai és egyéb eszközeinek, anyagainak szállítását előre bejelentett, 
a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és ta-
nácsi rendelet alapján ártalmatlanítási, hasznosítási célból 
útdíjköteles gépjárművel13 végzi, úgy nem keletkezik EKÁER bejelen-
tési kötelezettsége az érintett szervezeti elemnek.  

Azonban a lakossági vagy ipari hulladékok ártalmatlanítási, hasz-
nosítási célra nem bejelenthető szállítása esetén kötelező az EKÁER 
rendszerben történő bejelentés. 

                                                           
11

 Olyan „értelmezett adat, amely adott helyzetben, időpontban és körülmények 
között kialakult tények, mérési eredmények (adatok) konszolidált halmaza.” 
(Gaál – Szabó, 2010. pp. 67.) 

12
 „A terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben 

magánszükséglete kielégítésére való felhasználás céljából vásárló természetes 
személy.” (Csátaljay – Fábián, 2015. pp. 23.) 

13
 Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos 

díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény értelmezésében a 3,5 tonnát meghaladó 
legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, vontató, valamint járműszerelvény. 
(Csátaljay – Fábián, 2015. pp 12-13.) 
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Szállítási irányok

a) Magyarországról - Európai Unióba,

b) Európai Unióból - Magyarországra,

c) Magyarországon belül telephelyek között

Szállítás történhet

a) termékértékesítés,

b) termékbeszerzés,

c) bérmunka,

d) egyéb célból (pl. kiállításra szállítás)

NATO

Beszerzés

EKÁER bejelentési mentesség 

MH saját járműivel végrehajtott 

szállításai esetén az 5/2015. (II. 27.) 

NGM rendelet 4. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján! 

EKÁER bejelentési kötelezettség

MH beszerzéseket érintő, szállítmányozó/fuvarozó

járműjével végrehajtott szállítások esetén! Ebben az 

esetben a „beszerző” (pl. Beszerzési Hivatal)

kötelezően megadja a bejelentést végző MH szervezeti 

elem részére az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott 

adatokat (pl. be- és kirakodás helye, rendszám, vtsz., UN szám, súly, beszerzési adó 

nélküli ár stb.)

MH

Nem kockázatos termék esetén:

- jármű össztömege a 3,5 tonnát,

- termék bruttó tömege a 2.500 kilogrammot,

- termék adó nélküli értéke az 5 millió forintot 

meghaladja.

Kockázatos termék (51/2014. XII. 31.NGM rendelet) esetén:

- termék bruttó tömege az 500 kilogrammot,

- termék adó nélküli értéke az 1 millió forintot

meghaladja.

EKÁER szám

igénylés

EKÁER szám

igénylés

Mentesség a

bejelentés alól

EKÁER szám

igénylés

EKÁER szám visszaigazolás

a szállítmány érkezését 

követő 3 munkanapon belül!

EKÁER szám 15 napig érvényes 

regisztrált első vagy másodlagos

felhasználók igénylik, és igazolják 

vissza a szállítási irányok szerint!

Célszerű a fuvarlevélen feltüntetni!

EU

Hungary

Mentesség a

bejelentés alól

Bérmunka,

Egyéb cél

Értékesítés

MH 

Anyagellátó

Rakárbázis

 

4. ábra. Tudnivalók az EKÁER rendszer használatával kapcsolatban14 
  

                                                           
14

 A szerző saját szerkesztése 
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1.2. Bejelentési kötelezettségek 

A Magyar Honvédség szakanyagainak bérmunkára, garanciális 
vagy nagyjavításra nem saját fuvareszközzel történő belföldi vagy 
közösségi célú közúti szállításai esetén a feladó vagy a címzett szer-
vezeti elemnek bejelentési és visszaigazolási kötelezettsége keletke-
zik. A 4. ábra összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat az EKÁER 
rendszer használatával kapcsolatban. 

1.3. Változások bejelentése 

Fontos megemlíteni, hogy bejelentett szállítmány, azaz élő EKÁER 
szám esetén a rendszer lehetőséget biztosít bizonyos adatok, így új 
termékmegnevezés, vámtarifaszám megadására, a fuvarozás meg-
kezdéséig a termék bruttó tömegének, nettó ellenértékének és a fu-
vareszköz forgalmi rendszámának változtatására. Valós értéknek 
bruttó tömeg és nettó ellenérték esetén 10%-os tűréshatárt engedé-
lyez a jogszabály. Meghiúsult szállítás esetén – kellő indokolást köve-
tően – a kijelölt ügyintézőnek lehetősége van az EKÁER szám, azaz 
a szállítmány törlésére. 

2. Jogsértések 

Az EKÁER rendszerbe be nem jelentett szállítmányok közúti fuva-
rozásának hatósági feltárása esetén az igazolatlan eredetű áru érté-
kének 40%-áig mulasztási bírság kiszabására, illetve a kiszabott bír-
ság mértékéig az ingóság lefoglalására kerülhet sor a NAV illetékes 
szervezeti eleme részéről.  

Az állami adóhatóság bírságolási gyakorlatáról szóló 3015/2012. 
számú útmutatója nagy figyelmet fordít a fokozatosság elvének érvé-
nyesülésére, tehát többféle mulasztói szintet különböztet meg, eltérő 
mértékű szankciókkal az 5. ábra szerint. 

EKÁER rendszer üzemszünete miatt keletkező bejelentési kötele-
zettségek elmulasztása nem keletkeztet mulasztási bírságot – tehát 
nem szankcionálható a cselekmény -, de fontos szabály, hogy a 
rendszerben keletkezett akadály elhárulását követő munkanapon az 
adózónak azonnali bejelentési kötelezettséggel kell élnie. 
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Mulasztás száma
Maximálisan kiszabható 40%-os 

mulasztási bírság mértéke

Első számú mulasztás
Bírság köteles termék nettó 

ellenértékének max. 12%

Második számú mulasztás
Bírság köteles termék nettó 

ellenértékének max. 50-75%

Harmadik és további számú 

mulasztás

Bírság köteles termék nettó 

ellenértékének max. 75-100%
 

 

5. ábra. Fokozatosság elve15 

3. A Capable Logistician 2015. gyakorlat során felme-
rült EKÁER bejelentési kötelezettségek és azok statisz-
tikai elemzése 

2015. június 02-26. között egy többnemzeti hadgyakorlat megtar-
tására került sor a Bakonyban, melyen EU-s gyártó és forgalmazó 
cégek is képviseltették magukat.  

A Capable Logistician 2015. (CL15) gyakorlat bakonyi helyszínére 
és azt követően a feladás közösségi országokban található helyére 
visszaszállított Smart Energy cégek szakanyagainak szállítása ugyan 
nem keletkeztetett általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget – 
hiszen ezekben az esetekben termékértékesítéssel nem járó ügyle-
tekről beszélhettünk –, azonban a jogszabályi rendelkezések értel-
mében fennállt az EKÁER bejelentési kötelezettség, mint egyéb célú 
behozatal, illetve kivitel.  

Az érintett gyártókkal és forgalmazókkal – azaz a CL15 gyakorlatra 
érkező kiállítókkal – közvetett kommunikáció16 formájában, elektroni-
kus üzeneteken keresztül kerültek a sarkalatos pontok egyeztetésre, 
illetve az EKÁER bejelentéshez szükséges adatok megadásra.  

Összesen 17 EU-s gyártó és forgalmazó cég vett részt a gyakorla-
ton, melyből 9 cégnek 11 esetben keletkezett EKÁER bejelentési kö-
telezettsége az 1. számú táblázatban összefoglaltak szerint. 
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 A szerző saját szerkesztése 
16

 „Valamilyen közvetítő eszközt vesz igénybe, amely lehetőleg torzítatlanul vagy 
minimális zavarral továbbítja a hírt, az információt.” (Barakonyi, 2000. pp. 68.) 
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BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
17 

1. számú táblázat 

Fsz. Cég 
Ország 

kód 

Érték (HUF) 
NAV árfo-

lyam 300,21 
EUR/HUF 

Súly (kg) 
bruttó 

1. EST Technologies B.V. NL 29.420.580 11.529 

2. 
Intracom Defence 
Electronic 

GR 37.826.460 2.463 

3. 
Multicon Solar GmbH & 
Co. KG. 

DE 38.367.500 16.500 

4. Renovagen Ltd. GB 40.000.000 2.800 

5. 
M. Schall GmbH & Co. 
KG. 

DE 45.031.500 7.000 

6. 
Smart Flower Energy 
Technology GmbH 

AT 10.000.000 300 

7. Steep GmbH DE 75.052.500 13.500 

8. Steep GmbH DE 30.021.000 2.500 

9. Steep GmbH DE 30.021.000  4.000 

10. Tiegel GmbH DE 12.008.400 420 

11. 
Westerwalder Eisenwerk 
GmbH 

DE 60.042.000 3.370 

Összesen 407.790.440 64.382 

 

Tehát a gyártó és forgalmazó cégek összesen 407.790.440 statisz-
tikai értékű és 64.382 kg statisztikai súlyú szakanyaggal érkeztek a 
gyakorlat helyszínére. 
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6. ábra. Statisztikai értékmegoszlás18 

A továbbiakban a Steep GmbH érték- és súlyadatait összevontan 
vizsgálom a könnyebb áttekinthetőség érdekében, ahogy azt a 6. áb-
ra is bemutatja. 

A kapott eredményeim alátámasztják, hogy a szakanyagok értéke 
tekintetében a Steep GmbH képviseltette magát a legmagasabb ösz-
szegű szakanyagokkal, míg a legkisebb értékű anyagokat a Smart 
Flower Energy Technology GmbH hozta. 

További vizsgálatom alapján jól látszik, hogy a cégek által behozott 
szakanyagok minimum értéke 10.000.000 HUF, maximum értéke 
135.094.500 HUF, és átlag értéke 45.310.104,44 HUF volt 
37.110.000 HUF szórásérték figyelembe vétele mellett, melyet az 
alábbi táblázatban foglaltam össze (lásd 2. számú táblázat). 
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SZAKANYAGOK ÉRTÉK SZERINTI MEGOSZLÁSA 

2. számú táblázat 

Fsz. Cég 
Ország 

kód 

Érték (HUF) 
NAV árfolyam 

300,21 
EUR/HUF 

%-os 
megoszlás 

1. Steep GmbH DE 135.094.500 33,13 % 

2. 
Westerwalder 
Eisenwerk GmbH 

DE 60.042.000 14,72 % 

3. M. Schall GmbH DE 45.031.500 11,04 % 

4. Renovagen Ltd. GB 40.000.000 9,81 % 

5. Multicom Solar GmbH DE 38.367.500 9,41 % 

6. 
Intracom Defence 
Electronic 

GR 37.826.460 9,28 % 

7. 
EST Technologies 
B.V. 

NL 29.420.580 7,21 % 

8. Tiegel GmbH DE 12.008.400 2,94 % 

9. 
Smart Flower Energy 
Technology GmbH 

AT 10.000.000 2,54 % 

Összesen: 407.790.440 100 % 

 

LEÍRÓ STATISZTIKAI ÉRTÉKADATOK
19 

Descriptive Statistics 

3. számú táblázat 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Capable 
Logistician 2015. 
érték cégenként 

9 10000000 135094500 45310104,44 3,711E7 

Valid N (listwise) 9     
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Elvégeztem a súlyadatok vizsgálatát is, majd összevetettem azo-
kat az értékadatokkal.  

 

SZAKANYAGOK SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA
20 

4. számú táblázat 

Fsz. Cég 
Ország 

kód 
Súly (kg) 

bruttó 
%-os  

megoszlás 

1. Steep GmbH DE 20.000 31,06 % 

2. Multicom Solar GmbH DE 16.500 25,63 % 

3. EST Technologies 
B.V. 

DE 11.529 17,91 % 

4. M. Schall GmbH GB 7.000 10,87 % 

5. Westerwalder 
Eisenwerk GmbH 

DE 3.370 5,23 % 

6. Renovagen Ltd. GR 2.800 4,35 % 

7. Intracom Defence 
Electronic  

NL 2.463 3,83 % 

8. Tiegel GmbH DE 420 0,65 % 

9. Smart Flower Energy 
Technology GmbH 

AT 300 0,47 % 

Összesen: 64.382 100 % 

 

A súly szerinti eloszlás táblázatában jól látható, hogy az első helyet 
itt is a Steep GmbH képviseli, azonban az értékadatokhoz viszonyítva 
már eltérés figyelhető meg – a nyolcadik, kilencedik helyen szereplő 
Tiegel GmbH és Smart Flower Energy Technology GmbH kivételével 
– a többi cég esetén.  
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7. ábra. Statisztikai súlymegoszlás 

Leíró statisztikai vizsgálatom alapján megállapítható, hogy a cégek 
által behozott szakanyagok minimum tömegértéke 300 kg, maximum 
tömegértéke 20.000 kg és átlag súlya 7.153,56 kg volt, 7.238,243 kg 
szórásérték figyelembe vétele mellett. 

LEÍRÓ STATISZTIKAI SÚLYADATOK
21 

Descriptive Statistics 

5. számú táblázat 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Capable Logistician 
2015. súly cégen-
ként 

9 300 20000 7153,56 7238,243 

Valid N (listwise) 9     
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Spearman-féle rangkollerációt végeztem a 9 cég szakanyagainak 
ordinális mérési szintű érték, valamint súlyadatai között, és az alábbi 
táblázat értékei, valamint az alkalmazott képletbe történő helyettesí-
tések alapján 0,667-et kaptam együttható értékként. 

 
MUNKATÁBLA A RANGKOLLERÁCIÓS SZÁMÍTÁSHOZ

22 
6. számú táblázat 

Fsz. Cég 
Érték  

Rxi 

Súly 
Ryi 

Érték−Súly 
Rxi−Ryi 

(Érték−Súly)2 
(Rxi−Ryi)

2 

1. Steep GmbH 1 1 0 0 

2. Weterwalder 
Eisenwerk GmbH 

2 5 -3 9 

3. M. Schall GmbH & 
Co. KG. 

3 4 -1 1 

4. Renovagen Ltd. 4 6 -2 4 

5. Multicon Solar 
GmbH 

5 2 3 9 

6. Intracom Defence 
Electronic 

6 7 -1 1 

7. EST Technologies 
B.V. 

7 3 4 16 

8. Tiegel GmbH 8 8 0 0 

9. Smart Flower 
Energy Technology 
GmbH 

9 9 0 0 

    
       

 
        

 

        
 

    
                      

        
         

Manuálisan végzett számításom igazolásául a PASW Statistics18 
program segítségével is elvégeztem a Spearman-féle rangkolleráció 
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vizsgálatot a 9 cég által bemutatóra hozott szakanyagainak érték- és 
súlyadatai között, melynek során a vizsgált változók közötti kapcsolat 
szorosságáról, a közöttük lévő korreláció szignifikancia szintjéről győ-
ződtem meg.  

Megállapítottam, hogy az érték- és súlyadatok között szignifikáns 
kapcsolat van, azaz korrelálnak egymással, hiszen a szignifikancia 
értéke mindkét változó esetében 0,05. A Spearman-féle 
rangkolleráció együttható értéke pozitív (0,667), és mivel az érték- és 
súlyadatok 1-hez közeli értéket vesznek, így elmondható hogy a két 
sorrend azonos, tehát átlagosan nagyobb érték-rangszámhoz na-
gyobb súly-rangszámok tartoznak. 

 

KORRELÁCIÓS EGYÜTTHATÓK
23 

Correlations 
7. számú táblázat 

 

Capable 
Logistician 
2015. érték 
cégenként 

Capable 
Logistician 
2015. súly 
cégenként 

Spearman's 
rho 

Capable 
Logistician 
2015. érték 
cégenként 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,667* 

Sig. (2-tailed) . ,050 

N 9 9 

Capable 
Logistician 
2015. súly cé-
genként 

Correlation 
Coefficient 

,667* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,050 . 

N 9 9 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 
A cégek szakanyagainak érték- és súlyadatait – a jobb áttekinthe-

tőség érdekében – az alábbi Error Bar ábrán mutattam be.  
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Smart Flower

Energy 

Technology

GmbH.

10.000.000 HUF

Tiegel GmbH.

12.008.400 HUF

Intracom 

Defence 

Electronic

37.826.460 HUF

Renovagen Ltd.

40.000.000 HUF

Westerwalder 

Eisenwerk 

GmbH.

60.042.000 HUF

M. Schall 

GmbH.

45.031.500 HUF
EST 

Technologies 

B.V.

29.420.580 HUF

Multicom Solar 

GmbH.

38.367.500 HUF

Steep GmbH.

135.094.500 HUF

8. ábra. Érték- és súlyadatok ábrázolása Error Bar ábrákkal24 

A CL-15 gyakorlatra érkező haderők NATO 302-es vámokmány25 
kíséretében szállították katonai26 és egyéb áruikat27 a helyszínre, me-
lyeket a vámhatóság ellenjegyzett. Ezeknél a szállításoknál – ahogy 
azt az 1. fejezetben kifejtettem – nem volt szükség EKÁER bejelentés 
alkalmazására. 

                                                           
24

  A szerző saját szerkesztése 
25

  Olyan szigorú számadású, általában 5 példányos önindigós vámokmány, mely 
biztosítja az adott NATO vagy PfP haderői részére a Közösségi Vámkódex lét-
rehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet 91. és 163. cikkeiben megfo-
galmazott külső és belső árutovábbítási eljárások bonyolítását.  

26
 „Az egyes fegyverekre és katonai felszerelésekre alkalmazandó behozatali vá-

mok felfüggesztéséről szóló 150/2003/EK tanácsi rendelet I. és II. mellékleteiben 
felsorolt fegyverek és katonai felszerelések, haditechnikai eszközök és szolgál-
tatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezé-
séről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. 
rendeletben meghatározott, továbbá a nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó 
és védelmi célokat szolgáló közösségi és nem közösségi áru.” (Sipos, 2014. pp. 
64.) 

27
 „A nemzetközi szerződésben meghatározott személyi kör által vagy részére be-

hozott, kivitt vagy átvitt, személyi használatra szolgáló közösségi és nem közös-
ségi áru.” (Sipos, 2014. pp. 64.) 
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Összegzés 

Az EKÁER rendszer bevezetésére a gazdaság kifehérítése miatt 
került sor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéről, melynek alkalma-
zása nem kerüli el az állami szervezeti elemeket, így a Magyar Hon-
védséget sem. Ez a tanulmány bemutatta a Magyar Honvédség leg-
fontosabb kötelezettségeit az EKÁER rendszer használatával kap-
csolatban. Összefoglaltam azokat a jogforrásokat és gyakorlati ele-
meket, melyeket a Magyar Honvédség érintett szervezeti elemének 
teljesítenie kell útdíjköteles gépjárművel végzett kockázatos és nem 
kockázatos termékszállításai során.  

A CL15 gyakorlat kapcsán szerzett tapasztalataimon keresztül át-
fogó elemzést végeztem a gyártó és forgalmazó cégek szakanyagai-
nak szállítása során felmerült EKÁER bejelentési kötelezettségek 
teljesülése vonatkozásában.  
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