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Eryüttműködési Megállapodás

amely létrejött

6 }r|gmzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Yámigazgatósága (1144 Budapest,
Gvadányi utca 69 .; képviseli : dr. Szarvrák J enő ígazgatő),

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Eszak-budapesti Adó- és Yámigazgatósága (lI32 Budapest, Váci út
48l c-d.; képviseli: Vörös Attila igazgatő),

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (1096 Budapest, Haller
utca 3-5.; képviseli: Heinrich János igazgatő),

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Yámigazgatósága (II34 Budapest, Dőzsa
György út 128-132.; képviseli: Polgár Péter igazgatő), a továbbiakban együtt: Adó- és
Y ámigazgató s á go k, továbbá

a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Budapesti és Pest megyei Regionális
Szeruezete (1l58 Budapest, Késmárk u.7lb., képviseli: Marjay Gyula elnök), a továbbiakban: VOSZ
szervezet

a - továbbiakban együtt: Felek - között az alábbi napon, helyen és feltételek szerint:

I. Az együttműködési megállapodás célja és tárgya

1. Felek központi szervei által 20lI. december 2-án megkötött keret-megállapodás 11. pontja
értelmében a keret-megállapodást megkötő Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) egyarént támogatja a szewezeteik közötti
együttműködést, és e keret-megállapodás alapjan helyi/szakterületi szintű megállapodások k<itését.

2. Ennek keretében jelen Együttműködési Megállapodás célja a Főváros és Pest megye területéhez
tartoző mikro, kis- és középvállalkozások, (a továbbiakban: vállalkozások), valamínt az Adó- és

Yámigazgatóságok közti együttműködés javítása, az adózók jogkövető magatartásanak erósítése, illetve
a NAV váIlalkozásbarát gondolkodásmódjarrak és gyakorlatanak elterjesáése.

E körben különösen:

a) az adőzősi feltételek és az adőmoráI javítása,

b) a tájékoztaás eszközeivel a jogkövető és a vállalkozói kultura részét képező adótudatos
magatartás erősítése,

c) az adőzási feladatok teljesítésének elősegítése, a feketegazdaság és az illegális gazdasági
folyamatok visszaszorítása.

3. Ezen cél elérése során a Felek kölcsönösen törekednek a vállalkozások adőzási, illetve az ezze|
összefiiggésben álló adminisárációs kötelezettségeik hatékony teljesülésének előmozdítására, valamint
ana, ltogy a válblkozásokhoz a jogszabályi rendelkezések és az azokon alapuló jogértelmezések

egyértelmű, konkrét és közérthető formában eljussanak.



II. A Felek álta| az eryüttműködés keretében vállalt feladatok

4. A vállalkozások a 2. pontban kifejtettek szerint történő adótudatos és jogkövető magatartásának
elősegítése érdekében az Adő- és Vámigazgatőságok vállalják, hogy a VOSZ szervezet megkeresésére
jelen Együttmriködési Megállapodásban részes Felek által előre egyeztetett időpontban és tematika
alapjrán a VOSZ széIrhá.zában (vagy más helyszínen meghirdetett vállalkozói fórumain), az adőzással
összefi,iggő, közös platform kialakításának alapjául szolgáló előadást és konzultációt tartanak.

5. A VOSZ szervezet az együttműködés keretében biztosítja, hogy az általa szewezeff. programokon,
rendezvényeken (pl. vállalkozói forum) az Adő- és Vámigazgatóságok munkatársai megjelenhessenek,
ennek érdekében azok helyéről és idejéről tájékoztatja jelen Együttműködési Megállapodás
teljesülésére figyelemmel az Adó- és Yétmigazgatóságok által kijelölt kapcsolattartókat.

6. Az Adó- és Vámigazgatóságok vállalják, hogy a VOSZ szervezet megkeresésére személyi
állomanyukból előadót biztosítanak a VOSZ szewezet által megrendezésre kerülő rendezvényekre,
vállalkozói forumokra, programokra. A programok keretei között a VOSZ szervezet által a rendezvény
helyszínén az Adő- és Vámigazgatóságok tészéte díjmentesen biaosított területen az Adó- és

Yámigazgatóságok a marketing és a célzotttájékoztatás eszközeivel törekednek a résávevők jogkövető
és adótudatos magatartásrának elősegítésére.

7. Az Adő- és Vámigazgatóságok törekednek a VOSZ szewezettől, illetve tagjaitól beérkező,
adőzáshoz kapcsolódó általános jellegű, tehát nem konkrét ügyet érintő szakmai állásfoglalás-kérések,
illetve egyéb eljárási típusú, vagy technikai felvetések (a továbbiakban: megkeresések) soron kívüli
megválaszolásátra és amennyiben szükséges, - a szolgálati út betartásával - felveszik a kapcsolatot a
NAV Központi Irányítás illetékes szewezeti egységével. A VOSZ szervezet (illetve tagjai) jelen
pontban megj elölt állásfoglalás-kéréssel, felvetéssel :

a) adőzási kérdésben az Adő- és VámigazgatőságokTájékoztatási Főosztálya7hoz,

b) a vámügyi igazgatással kapcsolatos kérdésben az Adó- és Yámigazgatóságok Vám
Főosztályaihoz

fordulhatnak.

8. Az együttműködés fent megjelölt céljainak elérése érdekében az Adő- és Vámigazgatóságok
megkülönböztetett íigyelemmel tekintenek a VOSZ szeryezet, illetve azok tagsaí normakövető
magatartásának elősegítésére. Ennek keretei között a VOSZ szervezettől, illetve azok tag|aitól
beérkezett, az adőzáshoz, illetve a vámügyi igazgatáshoz kapcsolódó

a) adóügyben az Adó- és Vámigazgatóságok közül az adoít ügyben hatáskörrel rendelkező, illetékes
Ügyfelkapc so l ati Főo s ztá|y ának v ezetőj e,

b) vámügyi igazgatással kapcsolatos ügyben pedig az Adő- és Vámigazgatóságok közül az adott
ügyben hatáskönel rendelkező, illetékes vám- és pénzügyőri igazgaíőhelyettese nffit segítséget a
VOSZ szetvezet. illetve tagjai részére.

9. A VOSZ szervezet vállalja" hogy az Adó- és Yámigazgatóságok álía| időszakonként és szükség
szerint elkészített és rendelkezésére bocsátott ismeretterjesztő. tájékoztató, illetóleg oktatóanyagokat a
vállalkozásokhoz elj uttatj a.

l0. A VOSZ szervezet vállalja tol,ábbá. hogy, az Adó- és Vámigazgatóságokkal történt előzetes
egyeztetést követően az adőzással. valamint az azzal összefi,iggő adminisztrációval kapcsolatos
témábar' a l-állalkozások körébc,n f'elmórést (tájékozódást) r,égez. és ennek összesített eredményéről az
Adó- és \'ár-rri gazuató sá_lrok at tá.|.!k oztat j a.

_)



1 1. A VOSZ szeívezet lehetőséget biaosít arra, hogy az Adő- és Vámigazgatóságok negyedévenkénti
rendszerességgel a vállalkozásokat érintő témakörben az adőzással, illetve a vámügyi igazgatással
kapcsolatos publikációkat tehessenek közzé a VOSZ szervezet honlapján, illetve egyéb média
felületein.

12. A VOSZ szewezet és az Adő- és Vámigazgatóságok a központilag meghatarozott Kommunikációs
Stratégia (Sajtó- és Kommunikációs Terv) keretei között, a közérdeklődésre számot tartó, nagy
jelentőségű, az adőzással, illetve a vámügyi igazgatással kapcsolatos eseményekről a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, illetve a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége előzetes jóváhagyásával,
egységes elhatározás alapján közös sajtó- és média megjelenés keretében tájékortaást nyújthatnak az
adott eseménnyel kapcsolatban.

III. Adat- és titokvédelmi rendelkezések

13. a) Az Adő- ésYámigazgatóságok
aa) a 4. pont szerinti előadás és konzultáció,
ab) a 7. pontban meghatározott megkeresések vizsgálata és az azzal kapcsolatos szakmai
álláspont kialakítása, majd erről a VOSZ szewezet, illetve tagjai tájékoztatása, illetőleg
ac) a 8. pont szerinti ügyintézés során

a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, így különösen az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény adótitokra vonatkozó rendelkezéseinek, illetve az inforrnációs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ide vonatkoző, garanciális szabályainak
betartásával járnak el.

b) Felek kijelentik, hogy a megállapodás megkötése és teljesítése során, ayagy más módon
birtokukba jutott, a másik Félre, annak gazdá|kodására és működésére vonatkozó információt
bizalmasan kezelik, azt kizárőlag a megállapodás céIjával összefuggésben használjzk fel. Az
információ bizalmas kezelése a|ól kizarőlagosan az érintett Fél adhat eseti jelleggel felmentést,
illetve az információ csak jogszabályon alapuló hatósági kötelezés alapján bocsátható az eríe
jogosult harmadik személy rendelkezésére.

IY . Az együttműködés értékelés e, kapcsolattartók

14. Felek az együttműködés ideje alatt az Adő- és Vámigazgatóságok részérő|

szervezet kapcsolattartó Beosztása Elérhetősée

NAV Kelet-
budapesti Adó- és
Vámigazgatósága

dr. Zapletárt-Nagy
Orsolya főosáályvezetó 06-Il434-2784 nagy.orsolya 4@nav.gov.hu

NAV Eszak-
budapesti Adó- és
yámisazsatősása

dr. Funtek Zsolt főosáályvezetó 06-1l434-2781
06-30-343-25_86 funtet<.zsott@nav.g

NAV Dél-
budapestiAdó- és
Vámigazgatósága

Vargáné dr. Orosz
Agnes

főosztá|yvezető
06-11299-5056,
06-30-348-62-5 1

orosz.agnes@nav. gov.hu

NAV Pest megyei
Actó- és

Várn igazgatósága
dr, Bozsits Balázs főosáály vezető

06-1l427 -3808
06-30824-82 l 0

bozsits.balazs@nav. gov.hu

át
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a vosz szewezet részérő|

j elölik ki kapcsolattartónak.

15. A kijelölt kapcsolattartők az Együttműködési Megállapodásban foglaltak teljesülését folyamatosan
figyelemmel kísérik, ennek keretében minden év december 31-ig (az esetleges módosítási
szükségszeníségre is kiterjedően) azt felülvizsgálják és ennek alapján az együttműködés
megvalósulását közös szakmai egyeztetés keretében értékelik, mely alapján döntenek az
Együttműködési Megállapodás esetleges módosításáról. A kapcsolattartók személyében történő
vá|tozás nem jelenti az Együttműködési Megállapodás módosulását, a változással érintett Fél az új
kapcsolattartó személyéről és elérhetőségi adatairól haladéktalanul tájékoztatást nyújt a többi Fél
részére.

Y. Az együttműködési megállapodás hatálya, módosítása és megszűnése

16. Felek kijelentik, hogy jelen Együttműködési Megállapodást határozaílan időtartamra kívánják
megkötni. Az Együttműködési Megállapodás annak együttes aláírása esetén az a|áitást követő napon,
eltérő időpontban történő a|áirása esetén pedig a legutoljára aláírő Fél aláírását követő napon lép
hatályba, azt a Felek közös megegyezéssel megszüntethetik.

17. Felek abban az esetben élhetnek a felmondás jogával, ha azEgyittműködési Megállapodás

a) által rögzített kötelezettségeit valamely másik Fél nem teljesíti,

b) már nem segíti elő feladatainak eredményesebb ellátását, illetve

c) részéről telj esíthetetlenné vált.

18. Az Adó- és Yámigazgatóságok a 17. pontban foglaltakon túlmenően, abban az esetben is élhetnek a
felmondás lehetőségével, ha a VOSZ szervezet

a) lejárt esedékességű köztaríozást halmoz fel,

b) csőd-. í'elszámolási. végrehajtási. kényszertörlési vagy végelszámolási eljárás alá kerül, vagy

c) részére a Megállapodás hatályba lépését követően a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
Adó- és Vámigazgatóság jogerősen mulasztási bírságot szabott ki.

l9. A 17-18. pontokban meghatározott feltételekre lrgyelemmel bármely Fél írásban. az indokok
megielölésér,el. 3 hónapos felmondási idővel felmondhaíja az Együttműködési Megállapodást, mel.v
felnrondás azonban nem érinti a többi Fél közötti jelen megállapodás szerinti - együttműködést.
AnTennl,iben valamel1, Fél felmondja a megállapodást. úg1, a f-elmondás felnrondási idejének leteltével
az érintett fel tekintetében a megállapodás megszűnik.

20. Az Együttműködési Megállapodás módosítása kizárőIag írásban. a Felek egy,séges és eg.vbehangzó
akat,atnrilatkozatár,al lel.etsé_ues. az ettől eltérő. a Megállapodás bármel1 Fél részéről. egvoldalú
n1 ilatkozattal tör,ténő nródosítása érl-én1,telen.

)

szervezet kancsolattartó Beosztása
vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége
Budapesti és Pest megyei
Resionális szervezete

Marjay Gyula
elnök

06-20941-3523
06-70436-5253

mari ay. gyula@vosz-kmrsz. hu

Elérhetősép



2L Jelen Együttműködési Megállapodás megkötésével a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-
magyarországi Regionális Adó Főigazgatősága, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarorczági
Regionális Vám-és Pénzügyőri Főigazgatósága, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Közép-Magyarországi Regionális Szervezete és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége- Kereskedők, Vállalkozók Budapesti Szervezete között 2013. február 2I-én megkötött
Együttmtiködé si Me gállapodás a Fel ek vonatkozás áb an hatáIyát ve szti.

22. Felek az Együttműködési Megállapodást annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 darab, egymással szó szerint megegyező eredeti
példányban, jőváhagyólag írták alá és az aláírt Eg$ittműködési Megállapodás egy-egy péIdányát
átvették.

Budapest, 2016. szeptember , )) 2016. szeptember ,, 3. ))

Nemzeti Adó- és V Adó- és Vámhivatal
Eszak-budapesti Adó- és i Adó- és Y ámigazgatósága

(képviseletében: Vö
igazgatő)

: dr. SzarvákJenő
igazgatő)

16. szeptember ,, O|,,

i Adó- és Vámhivatal
i Adó- és VámigazgatőságaYámígazgatósága

rich János iseletében: Polgár Péter
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Budapest. 20l6.szeptember ;,' 
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vállalkozók
tsége Budapesti Pest megyei Regionális Szervezete

iseletében: Mar Gyula elnök)
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