Vám- és Pénzügy rség
……………………………….. Parancsnoksága
parancsnoka
Tisztelt Parancsnok Úr!
Alulírott ……………………………………………… pénzügy r ……………………………
(beo.: Vám- és Pénzügy rség ……………………………………………………………………)
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.
törvény 194.§-a alapján az alábbi
szolgálati panaszt
terjesztem el .
A Vám- és Pénzügy rség ……………………… Parancsnokság Parancsnokának ……… számú
személyi állományparancsa 200… év …… hó …… nap …………………………… hatállyal
megszüntette a részemre addig folyósított szemlepótlékot. Tekintettel arra, hogy a pótlékot
megállapító jogszabályokban nem történt változás, így álláspontom szerint a szemlepótlékra
továbbra is jogosult vagyok.
Igényemet az alábbiakra alapozom.
Az irányadó jogszabályok a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.), a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról rendelkez
140/1996. (VIII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a Vám- és
Pénzügy rség hivatásos állományú tagjai illetményér l és illetmény jelleg juttatásairól szóló
13/1997. (V.8.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet). Közösségi vámkódex létrehozásáról
szóló 2913/ 92/EGK rendelet. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.).
A Hszt. 322.§ (1) bekezdése alapján a 104.§-ban meghatározott pótlékokon felül a hivatásos
állomány tagját az illetményalap százalékában pótlékok illetik meg. Azon illetménypótlékoknál,
ahol a pótlék mértéke alsó és fels határ között állapítható meg, a pótlék tényleges mértékét az
érintett munkakörének az általános munkakörülményekt l való eltér sége alapján kell
meghatározni. A szemlei pótlék havonta 45%.
Az 61.§-ának (1) bekezdése pedig meghatározza, hogy szemlepótlékra jogosult, aki beosztása
ellátása során rendszeresen kereskedelmi forgalom vámellen rzése, illetve jövedéki ellen rzés
területén foglalkoztatnak. A (2) bekezdés szerint a pótlékra jogosító beosztásokat miniszteri
rendelet tartalmazza.
C.) A PM rendelet 11.§-a alapján szemlepótlékra jogosult a pénzügy r, ha rendszeresen a
kereskedelmi forgalomban vámellen rzést, illet leg jövedéki ellen rzést lát el.
D.) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendeletének I.

címének
1 fejezetének 4. cikkének 14. pontja a vámellen rzést a következ képpen határozza meg:
„vámellen rzés” a vámhatóságok által végrehajtott egyedi intézkedések, amelyeket abból a célból
végeznek, hogy biztosítsák a Közösség vámterülete és harmadik országok között mozgó áruk
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beléptetésére, kiléptetésére, továbbítására, átszállítására és meghatározott célra történ
elhasználására, valamint a nem közösségi vámjogi helyzet áruk jelenlétére vonatkozó
vámjogszabályok és egyéb jogszabályok helyes alkalmazását; ezen intézkedések körébe tartozhat
többek között az áru megvizsgálása, a vámáru-nyilatkozatban feltüntetett adatok ellen rzése, az
elektronikus vagy papíralapú írott okmányok meglétének és hitelességének ellen rzése, a
vállalkozások elszámolásának és egyéb nyilvántartásainak megvizsgálása, a szállítóeszközök
átvizsgálása, a poggyász, illetve személyek által szállított vagy rajtuk lév egyéb áru átvizsgálása,
valamint hivatalos vizsgálatok lefolytatása és egyéb hasonló intézkedések megtétele.”
A fenti rendelkezés nem tesz különbséget aközött, hogy a vámellen rzés az áruk mozgásának
id pontjában vagy esetlegesen kés bbi id pontban történik.
E.) A Jöt 111.§ meghatározza a jövedéki ellen rzés fogalmát, és e paragrafus részletezi, hogy
ennek keretében a Vámhatóság milyen ellen rzési cselekményeket végezhet. Többek között:
a jövedéki termékb l és a jövedéki termék el állításához használt alapanyagokból, továbbá az
üzemanyagként vagy tüzel -, f anyagként kínált, értékesített, felhasznált termékb l az
ellen rzés céljára ellenszolgáltatás nélkül mintát vehet
vizsgálhatja a gyártási, feldolgozási m veletekr l vezetett nyilvántartásokat, üzleti könyveket, az
e törvényben elrendelt nyilvántartásokat, elszámolásokat
megkeresheti a jövedéki termék el állítására alkalmas terméket gyártó, raktározó, tároló,
importáló, exportáló és forgalmazó személyt, vizsgálhatja e termékek értékesítésér l vezetett
nyilvántartásokat
Tekintettel arra, hogy semmilyen „szervezeti” jogszabály nem definiálja a jövedéki ellen rzés
fogalmát, mindenképpen a Jöt.-ben meghatározott fogalomból kell kiindulni. Az ott
meghatározott ellen rzési lehet ségek viszont egyértelm en arra utalnak, hogy nem kizárólag a
jár r végez jövedéki ellen rzést, hiszen pl. az adóellen rzés vagy a vám- és pénzügy ri
hivataloknál végzett „vizsgálati” munka során gyakorlatilag pontosan a gyártási, feldolgozási
veletekr l vezetett nyilvántartások, illetve egyéb elszámolások tételes áttekintése zajlik. A
REK-ek esetében a jövedéki adóbevallások és visszaigénylések feldolgozása során – f leg
visszaigénylések esetén – szintén természetszer leg ellen rzésre kerülnek a visszaigénylés alapjául
szolgáló Jöt.-ben (végrehajtási rendeletben meghatározott nyilvántartások, elszámolások stb.). Az
engedélyezés szakterület esetén pedig egyértelm en kizárólag a törvényben meghatározott
nyilvántartások, üzleti könyvek stb. el zetes vizsgálata zajlik.
A fentiek alapján úgy értékelem, hogy a REK jövedéki szakterületén szolgálatot teljesít
állománya mindenképpen jogosult a szemlepótlékra, annál is inkább, mivel jogszabályváltozás
nem történt e téren.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Parancsnok Urat, hogy a szemlepótlék megszüntetésér l szóló
parancsot felülvizsgálni szíveskedjen.
Kelt,………………………………
Tisztelettel:
……………………….........................………
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