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A VA Váámm--, , éés Ps Péénznzüügygy ıırsrs éég Vegyvizsgg Vegyvizsg áállóó
IntInt éézetzetéének bemutatnek bemutat áásasa



A Vám, és Pénzügy ırség felépítéseA VA Váám, m, éés Ps Péénznzüügygyıırsrs éég felg fel ééppííttéésese

• Három szintő szervezet
• Regionális felépítés
• Önálló hatáskörő szervek
• Önálló hatáskör nélküli szervek



Vám-, és Pénzügy ırség feladataiVVáámm--, , éés Ps Péénznzüügygyıırsrs éég feladataig feladatai

VámigazgatásVámigazgatás
(vám ellenırzés,  vám költségek, vámeljárással kapcsolatos adók, 
kiterjesztett feladatok: pl. környezetvédelmi adó, stb.)

Jövedéki igazgatásJövedéki igazgatás
(jövedéki ellenırzés, jövedéki adók, stb.)

Nyomozati tevékenységNyomozati tevékenység
(28 féle bőncselekmény esetén nyomozati tevékenység)

Végrahajtás és közigazgatásVégrahajtás és közigazgatás
(szabálysértések, védı tevékenység, mélységi és mobil csoport, stb.)

Nemzetközi tevékenységNemzetközi tevékenység
Tagállami projektben müködtetett IT rendszerek, EU kiadványok, források, 
OLAF, stb.)

Egyéb feladatokEgyéb feladatok
Határátkelı helyeken végzett tevékenység, adat kezelés, adat transzfer, stb..)



A VA Váámm-- éés s PPéénznzüügygyıırsrs éégg VegyvizsgVegyvizsg áállóó
IntInt éézetezete feladatafeladata éés s hathat áásksk öörere

a Vám- és Pénzügy ırség szervezetér ıl, valamint egyes szervek
kijelölésér ıl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

11. § A Vám- és Pénzügy ırség Vegyvizsgáló Intézete feladata és 
hatásköre:
a) a kötelez ı tarifális és származás felvilágosítás kiadása,
b) jogszabályban foglalt el ıírások alapján vett minták analizálása és 
szakvéleményezése,
c) ügyféli kérelemre szakvélemény kiadása,
d) a termékazonosításhoz szükséges állásfoglalások kia dása,
e) a jogszabályban el ıírt vizsgálatok elvégzése,
f) a jövedéki és az abból el ıállított termékeknek a Jöt. 48. § (20) 
bekezdése szerinti kötelez ı érvény ő vámtarifa-besorolásával
kapcsolatos ügyekben eljár,
g) intézi a jogszabállyal feladatkörébe utalt szakmai, szervezési, 
szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási, gazdál kodási és egyéb
ügyeket.
282/2007. (X.26.) Korm. r. 2.§ (3), 2. sz. mell. 12.
Kábítószer szubsztancia alapú vizsgálata



Az autonóm és Szerz ıdéses Vámtarifáról szóló 1924. évi XXI 
törvénycikk az egyes áruféleségeknél laboratóriumi vizsgálatot írt 
elı

Közvetlen jogel ıd: Vámlaboratórium /Budapest/

A Vegyvizsgáló Intézet alapítása: 1999

Akkreditációra való felkészülés: 2001-2002

Az Intézet akkreditálása: 2003 /azota folyamatosan é ves 
felülvizsgálatok és a m őszaki terület b ıvítése/

Új vizsgálati területként került meghatározásra a k ábítószer 
vizsgálat: 2006

Tevékenységi engedély /nem gyógyászati célú/ megsze rzése: 2007

Felkészülés a kábítószerek vizsgálatára: 2007-2008

Kábítószer szubsztancia alapú vizsgálata /282/2007. (X.26.) Korm. 
rendelet /: 2009. 01. 01-t ıl
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A VegyvizsgA Vegyvizsg áállóó IntInt éézet felzet fel ééppííttéésese



KorKor áábbi beruhbbi beruh áázzáások, fejlesztsok, fejleszt ééseksek



KKáábbííttóószer laboratszer laborat óóriumrium



KKööszszöönnööm megtisztelm megtisztel ıı figyelmfigyelm üüketket


