
1/2009. számú gazdasági fıigazgatói utasítás  
a Pécsi Tudományegyetem nevében bonyolított külkereskedelmi tevékenységrıl 

 
A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) nevében zajló külkereskedelmi 
tevékenység szabályszerőségének, valamint az Egyetem köztartozás-mentességének biztosítása 
érdekében az alábbiakat rendelem el: 
 
 

Az utasítás hatálya 
 
1.§ (1) Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi gazdálkodó és gazdálkodási jogkörrel 
nem rendelkezı szervezeti egységére és az Egyetem valamennyi alkalmazottjára. 
(2) Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem nevében indított valamennyi exportra és importra, 
beleértve az ellenérték nélküli eseteket is (továbbiakban: külkereskedelmi ügylet). 
(3) Jelen utasítás alkalmazásában vámáru a harmadik országból, azaz nem Európai Uniós 
országból származó, illetve oda továbbított áru.  

 
 

Követendı eljárásrend 
 
2.§ (1) Külkereskedelmi ügylet kezdeményezése kizárólag a Beszerzési és Szolgáltatási Osztály 
(továbbiakban: BSZO) vámügyintézıjének bevonásával történhet: az ügyintézı feladata és 
felelıssége, hogy az ügylet elindítása elıtt a kezdeményezıtıl származó információk alapján 
felvilágosítást adjon a szükséges teendıkrıl. 
(2) A külkereskedelmi ügylet kapcsán szükséges vámügyintézést az Egyetem nevében 
kizárólag a BSZO vámügyintézıje végezhet annak érdekében, hogy a Vámhatóság felé a 
szabályos vámügyintézéshez szükséges lépések az elıírt feltételek mellett kellı határidıben 
megtörténjenek. 
(3) A Pécsi Tudományegyetem nevében vámmentességi nyilatkozat kiadására a BSZO 
vámügyintézıjének elıterjesztése alapján kizárólag a gazdasági fıigazgató jogosult: az 
elıterjesztéshez csatolni kell az illetékes intézet vezetıjének a vámmentességet megalapozó 
nyilatkozatát. 
(4) A külkereskedelmi ügylet alaptípusai és a teendık a következık: 
a) Import 
Ellenérték fejében behozott vagy ajándékba kapott árut beérkezésekor vámkezelni kell, és fizetési 
kötelezettség terheli az Egyetemet. 
 A vámkezelésbıl és a vámterhekbıl fakadó költségek fedezetéhez szükséges források 
rendelkezésre bocsátása a megrendelı feladata és felelıssége. 
Vámáru érkezése, vagy vámáru érkezésérıl szóló értesítés kézhezvételekor a megrendelı köteles a 
BSZO vámügyintézıjét haladéktalanul értesíteni. 
Vámkezelés szükségessége esetén a következı dokumentumok együttes rendelkezésre 
bocsátásával köteles a megrendelı a vámügyintézést kezdeményezni:  
1. számla vagy proforma számla vagy ajándékozási nyilatkozat 
2. vámáru továbbítási dokumentáció 

A fenti dokumentumokat lehetıség szerint személyes átadás útján kell a vámügyintézı 
rendelkezésére bocsátani a vámáru bemutatására és a vámkezelés lebonyolítására rendelkezésre 
álló szőkös határidıre tekintettel. Az átadás késedelmébıl fakadóan kiszabott vámigazgatási 
bírság a megrendelıt terheli. 
b) Ideiglenes behozatal 
Ideiglenesen beérkezı vámáru vámkezelését megelızıen 4 munkanappal az áru értékére vetített 
ÁFÁ-t letétbe kell helyezni. A vámkezeléssel kapcsolatos elıírások és elvárások egyéb 



kérdésekben megegyeznek az elızı pontban leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy az ügylet 
jellegébıl adódóan az ideiglenesen behozott áru visszaszállításakor ismét szükséges a 
vámügyintézı közremőködése. 
c) Export 
Export esetén a Pécsi Tudományegyetemnek nem keletkezik fizetési kötelezettsége a vámhatóság 
felé, de vámáruként kell vámkezelni a terméket 
d) Ideiglenes kivitel 
Az ideiglenesen történı kiszállítás esetében vámáruként vámkezelni kell a terméket, és bizonyos 
esetekben fizetési kötelezettség is keletkezhet. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

3.§ A jelen utasításban elıírtaktól eltérni kizárólag a gazdasági fıigazgató elızetes írásbeli 
engedélyével lehet.  
 
Az utasításban foglalt rendelkezések a megjelenés napján lépnek hatályba. 
 
Pécs, 2009. február 25. 
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