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- Szerteágazó adatok egy 
helyen történő értékelése

- Hatékony kiválasztás

Evaluating of various

data in one hand

- Effective Selection



NAV – Kormányhivatali együttműködés 2014
NAV - Government Office Cooperation 2014



Első fontos lépés

The first milestone
- 2014-ben EKÁER rendszer kidolgozása és 2015-től történő bevezetése

-

- The Electronic Public Road Trade Control System (EKÁER) is
launched from 1 January 2015.



Második fontos lépés

The second important step
- Hatékony együttműködés kialakítása, 0-24 órában 

történő telefonos és elektronikus kapcsolati 
rendszer megvalósítása

- Establish effective co-operation, 
implement a telephone and electronic 
connection system in 0-24 hours

- Együttműködési megállapodás (Központi és helyi)

- Cooperation Agreements (Central and Local)



Eszközök
Tools

- Általános járőr felszerelések (gépjárművek, mobil eszközök, stb.)

- General patrol equipments (vehicles, mobile devices, etc.)

- Online eszközök:

- Online tools:

- ANALYZER (EKÁER)

(útdíjkapuk adatai)

(toll gate information)

- DISZPÉCSERI MODUL (EKÁER, saját fejlesztése)

- Dispatcher Modul (own development)

3808 árucsoport figyelése
Monitoring of 3808 commodity variety



Szervezetünk
Organisation

Vám- és Pénzügyőri Szakterület                  belterületi mélységi ellenőrzések

Határrendészeti Szakterület                        határforgalom ellenőrzése

Customs and Finance Guard internal depth checks
Border police control of border traffic
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Fő feladatai:
Main tasks:
Mélységi ellenőrzés keretében végzett járőri feladatok

Depth control carried out by the patrol

- Piacok; markets
- Közterületek;public Areas
- Közutak; roads
- Vasúti, busz pályaudvarok
Railway, bus stations
- Vásárok;Fairs, markets

Egyéb ellenőrzések:
Other contols:
- EKÁER

Rendészeti Főosztályunk
Department for Coordination of Criminal Affairs



Border Police
A növényvédő szerek vámhatósági ellenőrzése 

Customs control of plant protection products

- Teherforgalomban - 5042/2017/VFO körlevél szerinti ellenőrzések végrehajtása

- In heavy traffic traffic – Based on N° 5042/2017 / VFO internal instruction checks

- In passenger traffic - 5013/2017/VFO Based on internal instruction checks

Az engedélyköteles növényvédő szerek szabad forgalomba bocsátása során az
igazgatóságoknak ellenőrizniük kell, hogy a készítmények szerepelnek-e a
Magyarországon engedélyezett növényvédő szerek hivatalos adatbázisában.

During to realese of the authorized plant protection products, the directorates must
check that the products that are included in the official database of plant protection
products authorized in Hungary.

• Be nem léptethető szállítmánnyal kapcsolatos eljárás – értesíteni a
Kormányhivatalt-NTAI. A NAV eljáró szerve a nem engedélyezett növényvédő szer
visszaszállításáról az illetékes NTI-vel történő egyeztetés alapján intézkedik.

During an infrigment case – NAV have to notify the Governmental Office (Plant
Protection Authority)-NTAI. NAV operation departement shall arrange the refusal of
unauthorized plant protection products, on the basis of consultation with the
competent (Plant Protection Authority) NTI,



Növényvédő szerek természetes személyek által történő behozatala
Imports of pesticides by human traffic, 

- Magyarországon csak magyarországi érvényes engedélyokirattal és
magyar nyelvű címkével ellátott növényvédő szer hozható forgalomba.

- In Hungary, only authorised plant protection products with
Hungarian license and Hungarian label shall be put on the market.

- Magyarországon nem engedélyezett növényvédő szerek (hatóanyagok)
természetes személyek által történő behozatala valamennyi esetben tilos

- Imports of plant protection products (active substances) not
authorized in Hungary by private persons are prohibited.

Border Police



Növényvédő szerek természetes személyek által történő behozatala
Imports of pesticides by private persons, 

- Értesítési kötelezettség a Kormányhivatal felé

- Notifying obligation to the Government Office (Plant Protection
Authority)

- Ha a természetes személy a növényvédő szert vámellenőrzés alól
elvonja, akkor intézkedés a megfelelő eljárás bevezetése iránt
(Kormányhivatal bevonása)

- If the private person withdraws the control of the plant protection
product, then action will be taken in cooperation with the local Plant
Protection Authority (NTI)

- Amennyiben az eljárás során nem kerül sor lefoglalásra vagy
elkobzásra, a növény-egészségügyi hatóság megsemmisíti.

- In case there is no embargo or confiscation during the procedure,
the phytosanitary authority will destroy it.

Border Police



Illegális növény védőszerek behozatalával kapcsolatos eljárások (2018. évben)

Procedures for the import of Illegal Pesticides (in 2018)

Helyszín / 
Intézkedés
Location / 
Measure

Lefoglalás / 
Kormányhivatal
részére átadás

Confiscacion/han
-dover to the
Govenment

Office

Vámhatósági 
eljárást követő 

önkéntes 
visszaszállítás/

Voluntary return 
following 
customs 

procedure

Bejelentést 
követően 
önkéntes 

visszaszállítás 
/Voluntary return 
after notification

Összes intézkedés/
All measures

Case
Mennyiség/
quantity (kg; 

liter)
Case

Mennyiség 
(kg; liter) Eset/

Case

Mennyiség
(kg; liter) Eset/Case

Mennyiség
/quantity
(kg; liter)

Záhony
3 5,25 kg

34 liter, 
0 0 21 64 kg; 

24 liter
24 69,25 kg

58 liter,   

Beregsurány
3 15,25kg;

36 liter
9 45,75kg;

110,75 liter
28 121 kg. 40 182 kg;    

146,75 liter

Tiszabecs
0 0 0 0 28 19 kg; 

23 liter
28 19 kg; 

23 liter

Border Police



Silver Axe
Minden évben kiemelten kezeljük és veszünk részt a nemzetközi 

akcióban, 
A járőrállomány teljes létszámával és eszközeivel.

We highlights and participate on international action in every year,
with the total number and of patrols and equipments.
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Confiscacion

Leggyakrabban előforduló hamis engedély nélküli növényvédő szerek
Most common illegal, fake products

Aktara, Muraska, BI-58, Antikrus, Topaz, Szkor, 
Antiguszin, Remvek Szuper, Naszinjacsko, Dmok, Anti 
Muravin, Grizli, Barrier Szuper, Grafiti, Anti Medvedka, 
Midnij Kupopoc T, Mednij Kupopoc, Konfidor, Chorus
75 WG, Dzsek Pot, Szajmant, Coragon, Topaz, Nurella



jövőbeli tervek és célok
future plans and goals

- „Walkür” elektronikus beléptető rendszer

- - "Walkür" electronic access control system

- pénztáraknál telepített rendszámfelismerő rendszer

- - Licence plate recognition system installed at cash registers

- Telepített hatósági irodák

- Installed authority offices

- regisztrált árusok

- - registered dealers
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