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A magyar vámjog eredetéről 
A külföldre utazók vagy onnan ajándékban részesülők, illetve az export- és importáru-for-

galmat lebonyolítók számára ma már természetes, hogy az államhatáron átszállított árukat 
vámellenőrzés alá vonják, sőt némely áruk után vámot követelnek. Kevesen ismerik azonban a 
vámjog által meghatározott vám és vámellenőrzés magyar eredetét. A témakör vázlatos ismer-
tetése előtt célszerű röviden megvizsgálni, hogy a vámjog létrejötte, illetve a vám és a vám-
ellenőrzés kialakulása az emberiség történelmének mely időszakára tehető. 

Közismert, hogy a jog megjelenése abban a korszakban határozható meg, amikor az őskö-
zösségi társadalmak a termelőerők fejlődésének hatására — felbomlottak és kialakultak az 
osztálytársadalmak, amelyekben az uralkodó osztály már szükségszerűen létrehozta a saját 
politikai szervezetét: az államot. A jog megjelenésének ezen általános feltétele mellett viszont 
a vámjog kialakulásának sajátos feltétele az árutermeléssel és a kereskedelemmel kapcsola-
tos ú j viszonyok létrejötte, valamint az a felismerés volt, ami az uralkodó osztály számára 
már szükségszerűvé tette e viszonyok rendjének és szabályainak jogi meghatározását. 

A honfoglalás korából nem maradtak fenn olyan bizonyítékok, amelyekből meg lehetne álla-
pítani, hogy a magyarok mely időponttól szedtek vámot, de feltételezhető, hogy már a hon-
foglalás előtt ismerhették a vámokat és más jövedelemszerző eszközöket. Az is valószínű, hogy 
a honfoglalás után ezek az ismeretek tovább szélesedtek. Bizonyos, hogy a vásár intézménye 
már a honfoglalást követő időben ismert volt, a vásárral viszont együtt járt, hogy a kereske-
dők ún. vásárpénzt (vámot) tartoztak fizetni annak, aki a vásárt engedélyezte. 

A vámnak a magyar állam létrejöttét követő időszakban való létezését már sok, erre utaló 
okirattal lehet bizonyítani. Ilyennek mondható pl. a szentmártoni monostor 1001-ből származó 
alapítólevele, amely szerint I. István király a monostor alapításakor a pozsonyi vám 1/3-át a 
barátoknak adományozta, azok megélhetésére. 

A magyarországi vám eredetéről szóló legjelentősebb történelmi forrásnak az a XII. század-
ból származó Gesta és Világkrónika tekinthető, amelyet I. (Barbarossa) Frigyes német-római 
császár nagybátyja , Freisingi Ottó (1114—1158) német püspök készített. Freisingi Ottó, aki részt 
vett a II. keresztes hadjáratban (1147—1149), és többek között Magyarországon áthaladva 
jutott el a Szentföldre, részletesen leírta és megörökítette az utazása során szerzett tapaszta-
latait. Ez az úti leírás egyebek mellett — hitelesen bizonyítja, hogy Magyarországon ebben 
az időben már fejlett vámszedés volt, mert minden jövedelemből a haszon kétharmad része a 
királyi kincstárt illette, és a királyon kívül senki sem mert pénzt veretni vagy vámot szedni. 

A vám szó származását és jelentését a Fogarasi János és Czuczor Gergely által szerkesztett 
A Magyar Nyelv Szólóra a következő módon határozza meg: ,,a vám szó — a származását ille-
tően — teljesen megfelel a perzsa vám szónak, amely annyit jelent, mint aes alienum (más pén-
ze, adósság), illetőleg debitum (adósság, tartozás), és valószínűleg az iráni eredetű, harcos lo-
vas nép, az alánok útján került a magyar nyelvbe. A közelebbi megjelölés nélküli vám szót 
pedig — jelentését illetően — minden olyan szolgáltatásra (fizetésre) szokták használni, amely 
személyforgalommal, de főképpen áruforgalommal, áruknak egyik helyről a másik helyre szál-
lításával, jármüvek, állatok közlekedésével, áruk eladásával, bizonyos termékek betakarításá-
val, bizonyos vásári vagy hasonló jogok gyakorlásával stb. kapcsolatos. Ezekben az esetekben 
a vámnak a közelebbi megjelölése már azt is elárulja, hogy milyen címen szedett vámról van 
szó. Így például van révvám, hajóvám, vizi vám, piaci vám, harmincadvám, határvám, köve-
zetvám stb." Ez a meghatározás nemcsak etimológiai szempontból jelentős, hanem azért is, 
mert abból világosan kiolvasható a Magyarországon alkalmazott vámok sokfélesége és a vá-
moknak az a szerepe, hogy azt kezdetben a más országok gyakorlatához hasonlóan — nem-
csak a nemzetközi áruforgalom után követelték, hanem vámot kellett fizetni az utak, a folyók, 
a hidak, a révek stb. használatáért is." 
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A történelmileg kialakult sokféle vám között való eligazodás érdekében viszont szükség-
szerű a vámokat — a vámjog szempontjából — csoportosítani. Ennek érdekében célszerű a 
vámokat két nagy csoportba osztani. Az első csoportba lehet sorolni a más országgal lebonyo-
lított áruforgalom után követelt vámokat (tiszta vámok), a második csoportba pedig azok a vá-
mok sorolhatók, amelyek nem tartoznak az első csoportba, és amelyek egységesen belső vám-
nak nevezhetők. Ez a csoportosítás természetesen nem azt veszi alapul, hogy helyileg hol tör-
ténik a vám beszedése, hanem azt akar ja csak kifejezni, hogy a történelmileg kialakult sok-
fajta vámot — vámjogi szempontból — hogyan indokolt elhatárolni. A vámoknak ez a rende-
zése szükségszerűen figyelmen kívül hagyja a más országgal lebonyolított áruforgalom után 
követelt vám tekintetében tapasztalható azt a fejlődési folyamatot is, amely szerint ez a vám 
kezdetben csak a királyi kincstár bevételi foí rása volt, majd a merkantilizmus térhódításától 
kezdve már a kereskedelempolitikai célok egyik hatékony és tudatos eszközének a szerepét 
töltötte be. A vámnak ez a , , tudatos"-nak mondható alkalmazása Európában már a XVII. szá-
zadtól kezdve tapasztalható; Magyarországon azonban ez a szerepváltozás csak két évszázad-
dal később és sajátos fejlődési folyamat eredményeként valósulhatott meg. 

A mohácsi csatát követő csaknem három évszázad történetére általában az volt jellemző, 
hogy a három részre szakadt Magyarországon hadszíntéri állapotok uralkodtak, aminek kö-
vetkeztében a termelőerők nem is fejlődhettek kielégítően. Bár a XVIII. században már kezde-
nek kibontakozni a nemzetté válás gazdasági feltételei, azonban ezt a folyamatot nemcsak las-
sította, hanem hosszú időn keresztül meg is bénította az a körülmény, hogy a Habsburgok 
Magyarországot gyarmatnak tekintették, és minden törekvésük arra irányult, hogy ez a hely-
zet az idők változásai ellenére megmaradjon. A vámjog szabályozási módja szempontjából 
viszont rá kell mutatni arra a sa já tos helyzetre is, ami a gyarmati sorban lévő Magyarországon 
abban fejeződött ki, hogy — a feudális társadalmi viszonyok ellenére — ebben a korban már 
megjelenik a vámkérdések egészére kiterjedő kodifikálás gyakorlata. Ez a látszólagos ellent-
mondás elsősorban a függő helyzettel magyarázható, mert az e korból származó vámjog — a 
szuverenitás hiányában — lényegében az Osztrák Birodalom vámjogának adaptálása volt. 

A nemzetközi áruforgalom után követelt vámnak ezt a sajátos fejlődési folyamatát, annak 
okait, hatását a vám- és gazdaságpolitikai szakirodalom részletesen feldolgozta, tehát a magyar 
vámjog különböző korokban érvényesült közgazdasági háttere ismert, de a vámra vonatkozó 
jogi szabályozás alapkérdéseinek és módszereinek kimunkálása még megoldandó feladatnak 
tekinthető. 

A különböző vámfajták csoportosításakor indokolt azt is megvizsgálni, hogy a különböző 
vámok egymást követően alakultak-e ki? Számtalan oklevél bizonyítja, hogy a belső vámok 
mellett a tized- vagy a harmincadvámok is léteztek. 

A vámok világos elhatárolása egyébként azért is szükséges, mert a német nyelvű jogforrá-
soknak a korabeli hivatalos magyar nyelvre történt lefordításában előforduló vám szó alkal-
mazása — a tartalmi ismeretek hiányában — bizonytalanságot okozhat. De nagyon lényeges 
azoknak a bevételi formáknak a vámjogtól való világos elhatárolása is, amelyek lényegében 
közadók voltak, de azokat a jogi nyelv mégis vámnak nevezett. A vám szó használatának ezek 
az esetei főleg a középkorból származnak, de elvétve még az egészen újkornak mondható jog-
forrásokban is fellelhetők. A vám szó használatával kapcsolatban említett felfogást tükröz pl. 
az a javaslat is, amelyet Széchenyi István a reformkorszak egyik kiváló alakja 1831-ben, a 
Stádium című müvében említ. Széchenyi az elmaradt feudális viszonyok felszámolását és a 
fejlettebb árutermelő viszonyok kialakulását elősegítő jogszabályok sorában — amelyeket 
müvében XII. törvénynek nevez — többek között arról szól, hogy olyan mindenkire egyaránt 
vonatkozó és kötelező hid- és folyami vámokat kell törvényileg meghatározni, amelyek meg-
felelő fedezetet jelentenek azok fenntartásához, illetőleg szabályozásához. Hasonló az a ren-
delkezés is, amely 1945. augusztus 31-ig szabályozta a tiszacsege—ároktői réven és a tokaj i 
Tisza-hídon a vámszedési jog érvényesítését. Az akkori idők kereskedelmi és közlekedési mi-
nisztériuma e tekintetben úgy intézkedett, hogy gyalogos személy után 0,50 pengő, t raktor , 
gőzgép és cséplőgép után pedig 20 pengő vámdíj szedhető. 

Végül a példák között még említést érdemelhet a vám szó használatának az a sajátos esete 
is, amely 1949. január l-ig volt gyakorlat. Eddig az ideig működött ugyanis Budapest főváros-
ban az ügynevezett Javadalmi ő r ség , amelynek legfőbb feladata az volt, hogy beszedje a fő-
városi fogyasztási adókat és a kövezetvámot. A Javadalmi ő r ség ún. vámépületei a régi fő-
város határán (Kőbányai út, Váci út, Fehérvári út stb.) még ma is láthatók. 

A felsorolt és csak kiragadott példák igazolják, hogy a vám szónak az említett és ahhoz ha-
sonló esetekben való használata, illetőleg annak jogszabályba foglalása nem jelentette azt a 
fajta elvonást, amelyet a vámjog szempontjából indokolt vagy célszerű volna vizsgálni. Ezek 
elsősorban adók vagy dijjellegü szolgáltatások voltak és a bevételszerzés mellett azt a célt 
szolgálták, hogy annak ellenében egyrészt a kereskedők és áruik védelme, másrészt a keres-
kedelem lebonyolításához nélkülözhetetlen utak és más objektumok fenntartásához szükséges 
fedezetet előteremtsék. 
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