
Fókuszban az EKÁER változások 2021  

Videókonferencia 
Gutyán Tibor alezredes, NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgató-h. gyakorlati előadásában 

 

Alapvető változások lesznek 2021. januártól az EKÁER és az adózás rendjéről szóló törvényben. 

Gyakorlati képzésünk a NAV szakmai terület vezetőjének előadásában teljeskörűen bemutatja a 

változásokat. Az előadás kitér olyan speciális élethelyzetekre, ellenőrzési tapasztalatokra is, 

amelyek ismerete segít elkerülni a borsos büntetéseket és annak következményeit. 

 

Képzés tematikája: 

 

EKÁER működésének jogszabályi kerete, a gyakorlat tükrében 
 EKÁER és az Adózás rendjéről szóló törvény lényeges változásai 

o Bejelentési kötelezettség  

o Kockázatos termékek 

o Önkéntes bejelentés 

o Bejelentésre kötelezett jognyilatkozata (felelősségi kérdések) 

o Kockázati biztosíték 

o Új kötelezett 

o Kockázatos fuvarozás, nyilatkozattétel, hatósági zár 

o EKÁER jogsértések szankcionálása, mulasztási bírság 

o Elvárható magatartások 

o Áru lefoglalása, jármű visszatartása 

o Hatósági felügyelet 

EKÁER működéséről szóló jogszabályok gyakorlati megközelítéssel 
 EKÁER működése  

o FELADÓ és a CÍMZETT, meghatalmazottak, végfelhasználó 

o Felrakodás, kirakodás adatainak jelentősége 

o Kockázatos termékek 

o Közúti fuvarozással járó tevékenység, a bejelentési kötelezettség speciális esetei, 

segítő folyamatábrák, gyakorlati példák (címzetti bejelentés megszűnés) 

o Speciális EKÁER mentességek, alanyok, termékkörök, súly és értékhatárok 

o Útszakasz mentesítés 

o Bejelentési kötelezettség általános szabályai, egyszerűsített bejelentés 

o EKÁER bejelentések tartalma, export, import és belföldi specialitások, gyakorlati 

példákkal 

o EKÁER bejelentések valóságtartalma a NAV ellenőrzéseinek tükrében 

o Kockázati biztosítékkal kapcsolatos egyéb információk, új mentességi feltételek 

Speciális életszerű helyzetek 

 Fuvarozási, logisztikai élethelyzetek, ellenőrzés  

o Háromszögügylet 

o Vámfelügyelet, közvetett vámjogi képviselet 

o Gyűjtő fuvarozás 

o Logisztikai átrakodás külföldön/Magyarországon 

o Tranzit fuvarozás 

o Kombinált fuvarozás 

o Saját vagyon áthelyezése 

o Kockázati biztosíték 

o Általános ellenőrzési tapasztalatok 

o Mulasztások, csalárd magatartások 

o Jogkövetkezmények 

o Egyéb tudnivalók 

Átmeneti rendelkezések 

 Záró rendelkezések 



Kérdések-válaszok 

 

Előadó(k):  Gutyán Tibor alezredes, NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgató-helyettes 

 

Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan: 

A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.  
A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén 

megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre. 

 

Videókonferencia díja:  21.900,- Ft + ÁFA/fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    31.900,- Ft + ÁFA/fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

 

3, 5 vagy 10 Online bérleteinkkel akár 30%-ot is megtakaríthat és automatikusan extra hosszú 

(12 hét) hozzáférést kap! Bérlet megrendelés: ITT. 

 

Tartalma: 130 perc videó anyag, valamint oktatási segédanyag prezentáció, írásbeli konzultációs 

lehetőség. 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A 

megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem 

élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén 

12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban 

megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a 

megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési 

kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem 

másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a 

díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően 

pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/  
E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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