Általános Szerződési Feltételek
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámadatbázisaiból történő
adatátadáshoz
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1.

Bevezető rendelkezések

1.1

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) az uniós vámjog
végrehajtásráról szóló 2017. évi CLII. törvény 31. § (1), (2) bekezdésében adott
felhatalmazás alapján, az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló
11/2016. (IV.29.) NGM rendelet 9. § (4) bekezdésében szabályozott módon a NAV
vámadatbázisaiból jelen általános szerződési feltételek szerint adatokat adhat át.

1.2

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben, a Polgári
Törvénykönyvről szóló jogszabály rendelkezései az irányadóak.

1.3

Vámadatbázisok: a NAV által a vámhatósági feladatköréhez kapcsolódóan kezelt
elektronikus adatbázisok.

2.

Általános rendelkezések

2.1

A szerződés megkötése

2.1.1

A NAV nevében a szerződések megkötésére feljogosított szerv a NAV Informatikai
Intézete (a továbbiakban: INIT).

2.1.2

Adatkérésre vonatkozó szerződés megkötésére természetes személy, vagy szervezet
(a továbbiakban: Szerződő Fél) jogosult.

2.1.3

Szerződéskötésre csak a NAV mindenkor hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzatában erre jogosultsággal rendelkező szerve által előzetesen jóváhagyott
szövegű szerződés alkalmas.

2.1.4

Az adatkérő által kitöltött és aláírt ajánlatot 3 eredeti példányban kell a INIT-hez
eljuttatni. A megküldött szerződés a Szerződő Fél által tett egyoldalú ajánlattételnek
minősül, amely alapján – a 2.1.5. pontban meghatározottak fennállása esetén – az
INIT-nek szerződéskötési kötelezettsége keletkezik.

2.1.5

Az INIT az ajánlat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megvizsgálja a
szerződéskötés feltételeinek meglétét, miszerint

-

a Szerződő Fél nevében eljáró (aláíró) személy arra jogosult-e;

-

nincs a szerződés megkötésének jogszabályi akadálya.

2.1.6

Az INIT – amennyiben a szerződéskötés feltételei fennállnak – az általa aláírt
szerződés egy eredeti példányát a Szerződő Félnek átadja, vagy megküldi az első
adatszolgáltatással együtt.

2.1.7

Jelen általános szerződési feltételek az egyedi szerződéssel és annak mellékletét
képező, az igényelt adatköröket tartalmazó meghatározással együtt érvényes.
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2.2

A szerződés módosítása

2.2.1

A szerződés módosítása történhet:

-

az INIT részéről egyoldalúan, a vonatkozó jogszabályok változása esetén;

-

a Szerződő Fél részéről egyoldalúan a reá vonatkozó jogszabályok változása esetén;

-

kétoldalú, egybehangzó akaratnyilatkozattal.

2.2.2

A kétoldalú szerződésmódosítás kezdeményezésére a felek bármelyike írásban
jogosult.

2.2.3

Amennyiben a Szerződő Fél kezdeményezi a szerződés módosítását, a módosítási
javaslatot az INIT részére kell eljuttatni.

2.2.4

Az INIT a kézhezvételt követő 15 napon belül megvizsgálja a módosítási javaslatot.
Amennyiben azzal egyetért, a módosítási javaslat egy másolati példányát aláírásával
hitelesítve visszaküldi a Szerződő Fél részére. Ha az INIT a módosítási kérelemben
foglaltakkal nem ért egyet, álláspontjáról a Szerződő Felet tájékoztatja.

2.2.5

Az elfogadott módosítás a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában az
INIT által történt aláírás napján lép hatályba. A módosítás hatályba lépését követően
a szerződéssel létrehozott jogviszony tekintetében a módosításban foglaltak az
irányadók.

2.2.6

Az INIT az általános szerződési feltételeket - jogszabályváltozás esetén –
valamennyi Szerződő Fél tekintetében egységesen egyoldalúan módosíthatja.

2.2.7

A felek amennyiben a szerződés egyoldalú módosítására okot adó jogszabályváltozás
kihirdetéséről szereznek tudomást, még annak hatályba lépését megelőzően, úgy a
legrövidebb időn belül közvetlenül értesítik egymást.

2.2.8

A szerződés egyoldalú módosításra okot adó jogszabályváltozás kihirdetéséről való
tudomásszerzést követően haladéktalanul intézkedni kell a módosítás előkészítésére
úgy, hogy az legkésőbb a jogszabályváltozás napján hatályba lépjen.

2.3

A szerződés megszűnése

2.3.1

A szerződés megszűnik

-

írásba foglalt közös megegyezéssel az INIT és a Szerződő Fél által meghatározott
időpontban;

-

felmondás esetén, a felmondó nyilatkozatban kikötött 30 napos felmondási idő
lejártával;

-

ha a szerződéskötés, illetve teljesítés feltételei jogszabályváltozás miatt nem állnak
fenn, a jogszabály hatálybalépésének napján;

-

ha a Szerződő Fél a rendszeres adatszolgáltatás után az esedékes díjat és kamatot a
fizetési határidőt követő 90 napon belül nem fizeti meg.
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2.3.2

A szerződés megszűnésével a felek 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni a
jogviszonnyal összefüggésben keletkezett, egymással szemben esetlegesen fennálló
követeléseiket.

2.3.3

A szerződés felmondására 30 napos felmondási idővel bármely fél indoklás nélkül
jogosult, amennyiben jogszabály ezt nem tiltja. A felmondási idő lejártáig a
szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn, kivéve, ha azt jogszabály tiltja.

2.3.4

A felmondás a másik félhez eljutatott írásos nyilatkozattal történhet. A felmondási
idő a felmondási nyilatkozat kézhezvételének napján kezdődik.

3.

Különös rendelkezések

3.1

Az adatszolgáltatás igénylése

3.1.1

Az igénylési jogosultság

-

A Szerződő Fél, illetve a nevében eljáró személy, a szerződéskötési ajánlatához
csatolja az adatokhoz való jogosultságát igazoló érvényes eredeti, vagy közjegyző
által hitelesített másolati okmányokat.

-

Jogosultság igazolására alkalmas különösen a cégkivonat és aláírási címpéldány
vagy személyazonosságot igazoló okmány.

-

Amennyiben a jogosultság igazolása nem történik meg, a szerződés nem jön létre, és
erről az INIT az ajánlattevőt írásban tájékoztatja.

-

A 11/2016. (IV.29) NGM rendelet 9. § (4) bekezdésén alapuló személlyel nem
azonosítható adatokra irányuló adatigénylés esetén sem adható át adat stratégiai
termékekről, így különösen az állami tartalék célú forgalomról, a nemzetbiztonsági
és honvédelmi célú áruforgalomról, továbbá ha a forgalmazásban az exportőr,
importőr vagy gyártó száma háromnál kevesebb. Személlyel való azonosítást
lehetővé tevő adatok: VPID, adószám, adóazonosító jel, nevek, címek, vagy az
ezekhez kapcsolódó azonosítók, engedély információk valamint az Egységes
Vámokmány (a továbbiakban: EV) azonosítója, illetve a hivatkozott azonosító vagy
megelőző vámeljárás azonosítója.

3.1.2

Adatszolgáltatás igénylésének módja

-

A Szerződő Fél a mellékletben szereplő szerződés formátum és a szerződés
mellékletét képező adatlap értelemszerű kitöltésével adja le megrendelését.

-

A téves kitöltésből eredő kár, vagy felelősség a Szerződő Felet terheli.

-

A szerződés mellékletén az EV rovatainak, illetve egyes kapcsolódó rendszerek
mezőinek megfelelően bejelölhető, hogy a Szerződő Fél mely adatokat kívánja
megrendelni.

-

Az adatok, műveletek pontatlan, téves, illogikus, félreérthető, vagy nem értelmezhető
meghatározása miatt adódó károk – a 3.2.4. pont figyelembevételével – a Szerződő
Felet terhelik.
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-

Az adatszolgáltatás kérhető papíron, számítástechnikai adathordozón, védett vonali
úton, e-mailben,. Személlyel azonosítható adatokat is tartalmazó információk csak
papíron, védett vonali úton, illetve adathordozón rendelhetők meg.

-

A Szerződő Fél az INIT-től ingyenesen kérhet szóban tanácsot a lehető legcélszerűbb
adatszolgáltatás kialakítása érdekében.

-

Az adatszolgáltatásért a Szerződő Fél díjat köteles fizetni.

3.2

Az adatszolgáltatás teljesítése

3.2.1

Az INIT az adatszolgáltatást a szerződés hatálybalépését követő:

-

egyszeri adatszolgáltatás esetén 10 munkanapon;

-

rendszeres adatszolgáltatás esetén, az egyedi szerződésben meghatározott
adatszolgáltatással érintett időszak utolsó napját követő 10 munkanapon;

-

sürgősségi adatszolgáltatás esetén az INIT visszaigazolása alapján 5 munkanapon;
belül teljesíti, amelybe az adatok rendelkezésre bocsátásának időtartama nem számít
bele.

3.2.2

Az adatszolgáltatást az INIT a Szerződő Fél által a 3.1.2. pont szerint kért módon, az
annak megfelelő technikai sajátosságokkal teljesíti.

3.2.3

Amennyiben a Szerződő Fél által meghatározott leválogatási feltételek az
adatszolgáltatást eredménytelenné, értelmezhetetlenné, vagy kezelhetetlenné teszi,
szembetűnően hátrányos a Szerződő Félre, vagy feltűnően célszerűtlen, illogikus, az
INIT a szerződés tartalmának megállapítása érdekében 10 munaknapon belül
megkeresi a Szerződő Felet, és jelzi a problémát, valamint amennyiben lehetséges, a
Szerződő Fél céljainak figyelembe vételével díjmentesen javaslatot tesz a tartalom
kialakítására. Sikeres egyeztetés esetén a Szerződő Fél ajánlatát kiegészíti. A
kiegészítést az INIT az ajánlathoz csatolja, vagy arra rávezeti, és a rávezetett
szöveget Szerződő Fél személyes jelenléte esetén aláíratja.

3.2.4

Amennyiben a Szerződő Fél nem elérhető, a megkeresésre nem válaszol, a
megrendelt feltételek szerinti kivitelezéshez ragaszkodik, az egyeztetés sikertelen,
viszont az adatszolgáltatásnak különös technikai akadálya nincs, az INIT az
adatszolgáltatást az eredeti szempontok szerint teljesíti.

3.2.5

Amennyiben a Szerződő Fél a szerződési ajánlatban ezt kéri, az INIT 3.2.3. pont
szerinti egyeztetést díjmentesen lefolytatja.

3.2.6

Az INIT a személlyel egyedileg azonosítható adatokat a Szerződő Fél személyesen
megjelent, az eljárási jogosultságát igazoló képviselőjének adja át, védett vonali útra
feltölti, illetve kérelmére postai úton tértivevénnyel küldi meg.

3.3

A szerződésből fakadó kötelmek

3.3.1

A Szerződő Fél
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-

Köteles a szerződés teljesítését érintő adataiban beálló változást az INIT-tel 10 napon
belül közölni. Az ennek elmulasztásából adódó kár és költség a Szerződő Felet
terheli.

-

Amennyiben a szerződés alapján konkrét személlyel azonosítható adatokhoz
jogosulatlanul jut, az okozott hátrányért felelősséggel tartozik.

-

Köteles az adatszolgáltatás díját megfizetni. Amennyiben késedelembe esik, a
díjfizetés megtörténtéig vele újabb szerződést az INIT nem köt. A rendszeres
adatszolgáltatás után esedékes díj és kamat megfizetésének 30 napot meghaladó
késedelme esetén a további adatszolgáltatást az INIT felfüggeszti, és azt csak a díj
számlájára történt megérkezése után folytatja.

-

Amennyiben a szerződés alapján a fizetési kötelezettséggel rendelkező fél a
fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik,
köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a
tényleges fizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot
fizetni.
A késedelembe eső fél köteles a felhalmozódott tartozást és késedelmi kamatot a
partner írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül a partner részére
megfizetni. A késedelmi kamat összegét 365 napos év figyelembe vételével, a
ténylegesen eltelt napok alapján számítják a felek.
A késedelmi kamat fizetésének olyan pénznemben kell történnie, amilyen
pénznemben a fizetendő késedelmi kamat alapjául szolgáló összeget a vonatkozó
szerződés fizetési feltételeiben meghatározták.

-

A szerződéstől azonnali hatállyal elállhat, ha az INIT jogszabályváltozás miatt
egyoldalúan módosítja az általános szerződési feltételeket. Az e pont alapján történő
azonalli elállás esetén a 3.2.2. és a 3.2.4. pontokban foglaltaknak eleget kell tenni.

-

Tudomásul veszi, hogy a 3.3.2 pontban írt igénnyel nem állhat elő, amennyiben az
INIT az adatszolgáltatás határidején belül értesíti, hogy az adatszolgáltatás az INIT
érdekkörén kívül eső vagy elháríthatatlan okokból nem végrehajtható.

3.3.2

Az INIT

-

Ha a szerződést jogszabályi lehetőség hiányában nem köti meg, erről a 2.1.5.
pontban meghatározott határidőt követő 5 munkanapon belül értesíti a kérelmezőt.

-

Amennyiben a szerződés teljesítése során észleli, hogy az adatszolgáltatásnak előre
nem látott jogszabályi akadálya van, erről a Szerződő Felet az akadály észlelésétől
számított 5 munkanapon belül értesíti. Ennek elmulasztása esetén kötbért kell
fizetni.
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-

Amennyiben a szerződés teljesítésére nyitva álló határidőt elmulasztja, és a
mulasztást alapos okkal ki nem menti, a késedelem minden megkezdett napjára az
adatszolgáltatás díját alapul véve a jegybanki alapkamatot fizeti meg a Szerződő
Félnek, továbbá a késedelemmel érintett adatszolgáltatás adatait díjmentesen bocsátja
a Szerződő Fél rendelkezésére. Szerződő Fél kérésére bemutatja a díjazás
megállapításának alapjául szolgáló, a vállalás végrehajtására fordított idő
kimutatását.

-

Amennyiben műszaki, technikai okok miatt az adatszolgáltatás végrehajtásának
programozása, a program futtatásának ideje a hasonló terjedelmű, jellegű
adatszolgáltatásra általában fordított időt lényegesen meghaladja, a különbözetként
mutatkozó időre nem számít fel díjat.

-

Ellenőrzi az adatszolgáltatás megfelelőségét és minőségét.

-

A NAV hivatalos honlapján a http://nav.gov.hu cím alatt közzéteszi az általános
szerződési feltételeket, a mindenkori szerződésformátumot, illetve annak
mellékleteként a kérhető adatok körét.

-

Az adatszolgáltatás mellé magyarázatot nyújt az adattartalom helyes értelmezéséhez.

3.4

A szolgáltatás költségtérítése

3.4.1

Az adatszolgáltatás költségtérítése minden megkezdett műveleti órára 20.000 Ft +
ÁFA. A műveleti óra magában foglalja az adatszolgáltatás megvalósítására fordított
időt, különösen a programozást, a program futtatásának gépidejét, valamint a további
feldolgozásra fordított időt.
A szolgáltatás költségtérítése nem foglalja magában a szerződés kezelésére fordított
időt, a program tesztet, annak javítását, a műszaki, technikai okok miatti ismételt
programfuttatást, adatfeldolgozást, expediálást
A programozási idő csak egy alkalommal kerül felszámításra a rendszeres, és azonos
adattartalomra irányuló szerződés esetén.
A műveleti órán felüli költségtérítések:

3.4.2

Rekord szám

Adatszolgáltatási költségtérítés leválogatott rekordonként:

R1
R2
R3
R4
R5
R5

1-200
201-500
501-1000
1001-5000
5001-10000
10001-30000

M1
1-10
26
22
18
14
10
6

M2
11-20
28
24
20
16
12
8

Mezőszám
M3
M4
21-50
51-100
30
32
26
28
22
24
18
20
14
16
10
12

M5
101-200
34
30
26
22
18
14

M6
201-300
36
32
28
24
20
16

A feltüntetett díjak forintban szerepelnek és nem tartalmazzák a mindenkor érvényes
általános forgalmi adót.
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A fenti táblázatban szereplő rekord- és/vagy mező számot meghaladó terjedelmű
lekérdezések költségtérítése egyedi megállapítás szerint történik, amely nem
haladhatja meg a jelen pont szerinti táblázatban feltüntetett legmagasabb
költségtételt.
Az INIT a rekordok és mezők számának megállapításakor a leválogatási
műveletekhez szükséges rekordok és mezők számát veszi figyelembe.
Az egyedi költségtérítés megállapítására illetékes az Informatikai Intézet vezetője.
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3.4.3

Az
adathordozó
kezelési
adatszolgáltatásonként

költségtérítése

előbbi

költségtérítésen

túl

-

CD esetén:

300 Ft + ÁFA/db

-

DVD esetén:

1000 Ft + ÁFA/db

-

Papír alapú adatszolgáltatás esetén:

30 Ft + ÁFA A4 oldalanként, de minimum

1000 Ft +ÁFA
3.4.4

Sürgősségi adatszolgáltatási költségtérítésként az INIT visszaigazolása esetén 50%
felár kerül felszámításra.

3.4.5

A GMS és EBIR napi adatszolgáltatás költségtérítése: havonta 50.000,-Ft, + ÁFA +
engedélyszám után 15.000,-Ft,+ÁFA. További engedélyszámok esetén,
engedélyszámonként 3.000,-Ft +ÁFA összeggel csökkenő költségtétel, de minimum
6000,-Ft +ÁFA.

3.4.6

Az ügyfél saját forgalmára vonatkozó havi és annál gyakoribb rendszerességű
adatszolgáltatás teljesítésének havi költségtérítése: 50.000,- Ft+ÁFA.

3.5

Vegyes rendelkezések

3.5.1

A szerződő felek között felmerülő vitás kérdéseket egyeztetés útján kell rendezni.
Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre a jogviták eldöntésére a Felek a
mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény előírásai szerint járnak el.

3.5.2

A szerződés az INIT részéről teljesült, ha az adatszolgáltatást a Szerződő Fél
képviselőjének, vagy okkal annak vélt személynek átadta, postára adta, védett vonali
útra feltöltötte, igazoltan faxon elküldte, illetve az e-mail a fogadó szerverre
megérkezett.

3.5.3

Az általános szerződési feltételek és módosításainak érvényességének időpontja az a
nap, amelyet az erről szóló tájékoztatás megjelöl. A tájékoztatást a NAV a
http://nav.gov.hu Internet honlapján, és az adó- és vámigazgatóságokon
hirdetményben teszi közzé.

3.5.4

A NAV fenntartja magának azt a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket és
az abban foglalt díjszabását korrigálja. A díjszabás módosítására a NAV vezetője
jogosult.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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