
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elérhetőség: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home  
   

 A felület hasznos információkat tartalmaz   
o az EU-ból származó exportokról és az EU-ba irányuló importokról 

(termékspecifikus keresést követően);  
o vámtarifákról és adókról (termékspecifikus keresést követően);  
o vámeljárásokról (termékspecifikus keresést követően);  
o származási szabályokról (termékspecifikus keresést követően);  
o az EU kereskedelmi megállapodásairól (legfrissebb formában);  
o kereskedelmi akadályokról (jelentéstétel is lehetséges);  
o az érvényben lévő, az EU-ból származó export elleni piacvédelmi intézkedésekről 

(termékspecifikus keresést követően);  
o beruházásokról;  
o az EU piacáról, illetve az EU-n kívüli piacokról;  
o kereskedelmi hírekről (brexit, kereskedelmi megállapodások állapota, hatályba lépése 

stb., főoldalon);  
o termékkövetelményekről (termékspecifikus keresést követően);  
o statisztikákról (piackutatáshoz, rövid/hosszú távú tervezéshez stb.);  

   
 A honlap minden uniós tagországról és több mint 120 exportpiacról fog össze 

információkat;  
   

 24 nyelven elérhető (az oldal tetején található nyelv gomb)  
o fontos megjegyezni, hogy a fordítás ezekre a különféle nyelvekre gépi fordítás, ezért 

egyes esetekben eltérhet a pontos eredeti jelentéstől.  
o a fordítás egy kiegészítő szolgáltatás a felhasználók számára a szélesebb megértés 

biztosítása érdekében, nem pedig a pontos jelentés pontos fordítása.  
o az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a kiegészítő szolgáltatásként nyújtott 

fordítás pontosságáért.  
   

 My Trade Assistant kereső: (termékspecifikus keresőfelület exporthoz-importhoz) 
(főoldal tetején)  

o keresés végezhető adott terméknévre vagy VTSZ-re, illetve böngészhető az 
árujegyzék is a megfelelő termék kiválasztásához;  

o egy adott termékre vonatkozó vámtarifákat, vámeljárásokat és alakiságokat, 
termékkövetelményeket vagy statisztikákat segít felkutatni;  

o a megfelelő találatra kattintva útmutatót is nyújt az oldal a találat értelmezéséhez;  
o kedvezményes vámtarifa esetén grafikon található arról is, hogy mikor és milyen 

ütemben fog csökkenni a vámtarifa (stratégiai tervezést segítheti).  
  
        A találat megnyitásakor jobb oldalon jelenik meg egy menüsor az alábbi pontokkal:    

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content/unios-kereskedelmi-megallapodasok-es-kereskedelmi-megallapodasok
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content/trade-barriers
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content/beruhazas
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content/piacok
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content/szolgaltatasok-statisztika
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home


 vámtarifák;  

 adók;  

 származási szabályok – ROSA:  

o lehetővé teszi, hogy részleteiben leellenőrizzük egy termék származási szabályait;  
o segítségével egy rövid űrlap megválaszolásával önállóan felmérhetjük, hogy 

termékünk élvezheti-e a preferenciális tarifát vagy sem;  
 első lépésben a ROSA felméri, hogy termékünket nem származó 

anyagok felhasználásával gyártották-e, és ha igen, a termék megfelel-e az 
összes vonatkozó szabálynak;  

 második lépésben tájékoztat arról, hogyan dokumentálhatjuk termékünk 
eredetét;  

 harmadik lépésben ismerteti, hogyan szállíthatjuk a termékünket harmadik 
országokon keresztül;  

 a termék eredetével kapcsolatos információk kitöltése után megkapjuk a 
részletes eredményeket (nyomtatási funkció is van);  

 részletes információkat nyújt arról is, hogy miként igényelhetjük a 
preferenciális vámtarifát importáláskor, valamint arról, hogy a vámhatóságok 
hogyan ellenőrzik a termék származását;  

 ismerteti a releváns jogi szövegeket és útmutatókat;  
 olyan információkat is tartalmaz, amelyek akkor relevánsak, ha több 

különböző piacra exportálnánk, és információt nyújt a termékünkkel 
kapcsolatos egyéb EU-kereskedelmi megállapodások szerinti szabályokról;  

 fontos megjegyezni, hogy a ROSA tájékoztató jellegű eszköz, és nem ad ki 
kötelező érvényű határozatot;  

 ha kötelező erejű határozatot szeretnénk kapni a termékünk származásáról, 
célszerű kötelező erejű származási információt kérni a nemzeti 
vámhatóságtól.  

 eljárások és alakiságok:   
o az „általános” szakasz fontos információkat nyújt az eljárásokról és az alaki 

követelményekről, amelyek fontosak mindennemű termék nemzetközi 
kereskedelmében. Részletes áttekintést nyújt a különféle eljárásokról és 
dokumentumokról, amelyek fontosak az adott országgal folytatott nemzetközi 
kereskedelem szempontjából. A portál vizuális példákat is tartalmaz a fontos 
űrlapokról és dokumentumokról, és sok 
esetben részletesen ismerteti a kitöltendő mezőket is. (pl. japán szöveg esetén)  

o az „egyedi” szakasz termékspecifikus információkat tartalmaz;  
o fontos megjegyezni, hogy az eljárások eltérnek az import és az export eljárások 

tekintetében, továbbá ezek gyakran változnak, amit a portál lekövet;   
o hasznos elérhetőségeket is tartalmaz a menüpont: pl. a célországban az illetékes 

engedélyező hatóság és releváns kapcsolattartó pontok elérhetőségeit.  

 kereskedelmi akadályok; 

 kereskedelmi forgalomra vonatkozó statisztikák:  

o Statisztikák az Egyesült Királyság nélkül;  
o Statisztikák az Egyesült Királysággal;  
o tartalmazza az import- és exportértékek teljes áttekintését, mind ábrán, mind részletes 

táblázatban;  
o információk ad a behozatali és kiviteli mennyiségekről;  
o áttekintést ad az exportáló ország és a célország közötti kereskedelmi adatokról, 

továbbá összehasonlítást ad az EU és a célország közötti kereskedelmi adatokról;  

 útmutató a találatok olvasásához. 
 
  

További menüpontok (főoldal, vízszintes menüsor):  
 Áruk: ismerteti azokat az üzleti koncepciókat és folyamatokat, amelyeket ismerni szükséges 

az árukkal való külkereskedelemben;  
 Szolgáltatások: ismerteti a szolgáltatások exportjának és importjának alapjait;  
 Beruházások: az EU beruházási politikájáról nyújt információkat;  
 Piacok: ismerteti az EU piacát és az EU preferenciális kereskedelmi megállapodásait;  

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content/rosa-bemutatasa
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/statistics
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/statistics?includeUK=true
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content/aruk
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content/szolgaltatasok
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content/beruhazas
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content/piacok


 Eszköztár: oktatóanyagokat, fogalomtárat és egyéb gyakorlati információkat tartalmaz a 

portál használatáról és a kereskedelmi terminológia megértéséről. 

 
 
Kérdés esetén: "oktatóanyagok" vagy a GYIK menüpont nyújt segítséget, továbbá közvetlenül is 
felvehető a kapcsolat a "kapcsolat" menüpontban. 
 
 
Ezen, kizárólag tájékoztató célzatú dokumentumot a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
készítette az oldallal kapcsolatos képzési anyagok, és az oldalon található információk alapján.  

 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content/eszkoztar
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content/oktatoanyagok
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/faqs
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/contact-form

