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Vásárlás 

Vásárlás az EU-n belül 
Az Európai Unión belül - a jövedéki termékek kivételével - nincs kor-
látozás arra vonatkozóan, hogy mit vásárolhatunk, illetve mit vihetünk
magunkkal, abban az esetben, ha a vásárlás és a kivitel magáncélból
történik. 
A jövedéki termékek EU-n belüli mozgásának azonban különös figyel-
met szentelnek az uniós és nemzeti szabályozások. Ezek a ren-
delkezések az uniós irányelvein alapulva meghatározzák, hogy milyen
mennyiségű jövedéki termék tekinthető nem kereskedelmi jellegűnek,
és vihető szabadon egyik tagállamból a másikba. (Ez vonatkozik
repülővel történő utazásra is.) 
Az uniós jogszabályok a jövedéki termékek esetében meghatároznak
bizonyos irányadó minimumértékeket, amely értékeknél nagyobb men-
nyiségek kereskedelmi mennyiségnek minősülnek. A tagállamok ezen
értékeknél magasabb minimumszinteket is megszabhatnak (tehát
nagyobb mennyiségtől minősítik kereskedelmi jellegűnek a szállított
árut), de az uniós szinten megadott minimum alá nem mehetnek. 

Dohányáru és alkohol 
Az EU tagországokba nem kereskedelmi célra az alábbi irányadó do-
hányáru és alkohol mennyiség vihető be:  
- motorbenzinből a gépjármű üzemanyagtartályán kívül 40 litert, egyéb
benzinből 20 litert, petróleumból 50 litert, gázolajból a gépjármű és
erőgép üzemanyagtartályán kívül 100 litert, biodízelből 100 litert   
cigarettából 800 darabot,   
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- szivarból 200, szivarkából 400 darabot   
- fogyasztási dohányból 1000 grammot   
- sörből 110 litert   
- köztes alkoholtermékből 20 litert   
- alkoholtermékből 10 litert   
- borból és pezsgőből együttesen 90 litert (ebből pezsgő legfeljebb 60 liter)  

További korlátozások
Egyes országok (Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Franciaország, Írország, Németország és Svédország)
mennyiségi korlátozást vezettek be a 2004-ben csatlakozott új tagál-
lamokból (kivéve: Málta, Ciprus, Csehország, Szlovénia) érkező do-
hánytermékekre, az uniós adószint elérésére kapott felmentési időszak
alatt. Az átmeneti időszak Magyarország szempontjából 2008. decem-
ber 31-ig tartott. 
Amennyiben az utas a fent említett adómentes mennyiségeknél több
cigarettát visz magával, azt be kell jelentenie, és a rá vonatkozó adókat
meg kell fizetnie.
Az Európai Unió 2007-es bővítése után egyes tagállamok (Néme-
tország, Egyesült Királyság, Magyarország, Dánia) Bulgária és Romá-
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nia viszonylatában is korlátozták a behozható cigaretta mennyiségét.
Az átmeneti korlátozást 2009 végéig tartották fent.

Vásárlás az EU-n kívülről 
Az alábbi mennyiségi korlátozások érvényesek abban az esetben, ha
az utazó az EU-n kívüli országból érkezik, és úti célja valamelyik EU
tagország. 
Ugyanezek a szabályok vonatkoznak arra az utasra, aki olyan területről
érkezik, ahol nem alkalmazandók az uniós áfa- és jövedéki adó sz-
abályok, mint pl. a Kanári-szigetek, Csatorna-szigetek, Franciaország
tengeren túli területei, az Aland-szigetek és Gibraltár. 

Dohányáru
- 200 szál cigaretta vagy   
- 100 szál szivarka vagy   
- 50 szál szivar vagy   
- 250 gramm dohány

Alkohol
- 1 liter, 22 %-osnál nagyobb alkoholtartalmú ital   
- 2 liter pálinka vagy pezsgő   
- 4 liter bor és maximum 16 liter sör (csak az áfa és a jövedéki adó
szempontjából)

Üzemanyag 
Bármely motoros közlekedési eszköz esetén a normál üzemanyag
tartályban lévő üzemanyag és egy maximum 10 literes hordozható
tartályban lévő mennyiség
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Egyéb termékek (beleértve a parfüm, kávé, tea értékét is)
- 430 euró értékhatárig légi és tengeri úton érkezőknek
- 300 euró értékhatárig más utasoknak

Az új szabályok értelmében a tagállamok - egészségpolitikájuk szerint
- csökkenthetik a vámmentesen behozható dohánytermékek menny-
iségi korlátját (pl. a cigarettáét 200-ról 40 szálra). 

Alternatív határértékek egyes tagállamokban 
- 40 szál cigaretta vagy 
- 20 szivarka vagy 
- 10 szivar vagy 
- 50 gramm vágott dohány 

Hús 
A 2001-es száj- és körömfájás járvány következtében tilos bármilyen
hústerméket kivinni az Egyesült Királyság területéről. 

Autók 
Az EU-ból behozott autók forgalomba helyezést a Nemzeti Kö-
zlekedési Hatóság, illetve az okmányirodák végzik. A rendszám és a
forgalomba helyezés továbbra is tagállami hatáskörben marad, annak
díjáról tehát a tagállamok maguk döntenek. 
A személygépkocsiknak az Európai Unióban történő megvásárlására
vonatkozó áfa-szabályok függnek attól, hogy új vagy használt járműről
van szó, illetve az utóbbi esetben attól is, hogy a vásárló áfa-alanyként
vásárolja-e meg az autót vagy sem. 
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- Használt személygépkocsik esetén amennyiben a vásárló egy mag-
yar vállalkozás, amely rendelkezik a unión belüli ügyletekben haszná-
landó áfa-azonosító számmal, úgy az előzőekkel azonos módon
történik az adózás, az ügylet Magyarországon lesz adóköteles. Ha
azonban egy magyar magánszemély (vagy uniós áfa-azonosító nélküli
vállalkozás képviselője) utazik ki gépjármű-vásárlási céllal egy másik
tagállamba, akkor az ottani áfamértéket számítják fel a vásárlás során.  

- Új személygépkocsinak a legfeljebb 6 000 km-t futott olyan autó
minősül, amelynek első használatba vételétől legfeljebb 6 hónapnál
kevesebb idő telt el. Ezen járművek más EU-tagállamban történő besz-
erzése esetén is a vásárló tagállamának (jelen esetben ez Mag-
yarország) áfa-szabályai, áfamértéke szerint kell az adót megfizetni.
Az eladó nem számít fel adót, ehelyett a magyar vásárlónak kell a gép-
kocsi értékének megfelelő áfa-összeget az APEH felé bevallania és
megfizetnie.    

A külföldön történő vásárlást követő behozatal során eddig kötelezően
lefolytatott vámkezelés olyan módon változik, hogy  
- ha EU tagállamból hoz be valaki autót, azt az egységes belső piac
léte miatt további alakiságok (vámkezelés) nélkül teheti meg, hatósági
eljárással tehát kizárólag csak a forgalomba helyeztetés kapcsán
találkozik;   
- harmadik (tehát nem EU tag) országban történt vásárlás esetében
az államhatáron továbbra is változatlanul le kell folytatni a vámeljárást.  
A Magyarországon forgalomba helyezendő személygépkocsik,
lakóautók és motorkerékpárok után regisztrációs adót kell fizetni. Az
adó mértéke a személygépkocsi műszaki tulajdonságaitól, valamint a
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környezetvédelmi osztályba sorolásától függ. A regisztrációs adó
bevezetésével a személygépkocsik után fizetendő fogyasztási adó
kötelezettség megszűnt. 

Fogyasztóvédelem   
Az Európai Unióban számos jogszabály van érvényben, melyet a fo-
gyasztók érdekében hoztak. Ilyenek például az áruk biztonságára,
valamint a félrevezető reklámozás tilalmára vonatkozó szabályok.
Amennyiben az utazó bármelyik EU tagországban, illetve Norvégiában
vagy Izlandon vitás helyzetbe kerülne egy kereskedelmi céggel vagy
szolgáltatóval, segítséget kaphat az Európai Unióban működő nemzeti
fogyasztóvédelmi szövetségtől (EEJ-Net). 

Egészség 

Ha átmenetileg turistaként tartózkodunk valamely EU-tagállamban, or-
vosilag szükséges ellátást kaphatunk ugyanolyan feltételekkel, mint
az adott ország állampolgárai. Itthoni egészségbiztosításunk alapján
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindazokat az ellátásokat
kifizeti, amelyeket az EU-tagállam állampolgárainak is a biztosítójuk
fizet; ezeket tehát külföldön térítésmentesen kapjuk. Azon ellátásokért
viszont, amelyekért az EU-tagállam állampolgárai is maguk fizetnek,
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a magyar állampolgároknak is fizetni kell. A kiutazás előtt mindössze
az Európai Egészségbiztosítási Kártyát kell felvenni a Regionális
Egészségbiztosítási Pénztár lakóhely szerint illetékes kirendeltségénél,
vagy postai úton is lehet igényelni.

Gyógyszerek 
Különleges gyógyszerek szedése esetén fontos, hogy előre tájékozód-
junk arról, hogy az adott gyógyszer a célországban is törzskönyvezett,
és így a patikákban hozzáférhető. A magyar orvos által felírt recept
kiváltható-e más EU tagországban is kiváltható, mert a hazai forgal-
mazású gyógyszerek döntő többsége - ha más néven is - az európai
országok többségében is forgalomban van. A gyógyszer árához nyúj-
tott támogatások rendszere és mértéke azonban országonként eltérő.
Ebből következik, hogy a hazánkban támogatott gyógyszer csak Mag-
yarországon váltható ki támogatással, illetőleg a gyógyszer árára
vonatkozóan az egyes országok között jelentős különbségek lehetnek. 

Ugyanakkor ha a gyógyszer nyújtását a külföldi kezelőorvos szük-
ségesnek tekinti, és az adott ország biztosítottjainak az a gyógyszer
támogatással jár, akkor ugyanolyan feltételek mellett kiváltható, mintha
az illető helyi biztosított lenne. 

A például Angliában felírt gyógyszert a helyben szokásos TB támo-
gatással azonban csak Angliában lehet kiváltani. A külföldi vény Mag-
yarországon beváltható, azonban csak teljes áron. Tehát nem fordulhat
elő, hogy az angol gyógyszert Magyarországon az angol támogatási
rendszer szerint adnánk ki. Az EU-ban a gyógyszer transzparencia
irányelv értelmében egységes törzskönyvezés van, tehát csak egyszer
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veszik nyilvántartásba és ezek után minden tagállamban forgal-
mazható a gyógyszer. Azaz nem fordulhat elő, hogy más tagállamban,
pl. 2004. május 1-től Magyarországon nem törzskönyvezett gyógyszert
írnának fel az EU területén. Forgalmazás tekintetében persze lehet
eltérés, továbbá a támogatás mértékében és a támogatottak körében
is, mivel ezekről a tagállamok - bizonyos belső jogszabályi keretek
között - szabadon dönthetnek.  

Egészségügyi szolgáltatások
A turisták egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultságát az Európai
Egészségbiztosítási Kártya igazolja. Ez alapján a turista ugyanolyan el-
látásban részesül, mint az adott tagállam biztosítottjai. Az Európai
Egészségbiztosítási Kártyát a Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
lakóhely szerint illetékes kirendeltsége állítja ki, érvényességi ideje 1 év. 

Utasbiztosítás
Ajánlatos utazás előtt utasbiztosítást kötni, hiszen betegség vagy bale-
set esetén extra költségek adódhatnak, melyeket a biztosító megtérít.
Néhány EU tagország esetén a biztosítók kölcsönös egészségügyi
megállapodás alapján a gyógykezelés teljes költségét állják. 
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Kommunikáció 

Telefon 
Ha külföldre szeretnénk telefonálni, vagy SMS-t küldeni az EU-n belül
00-t, majd az ország hívószámát kell tárcsáznunk. 

A tagországok hívószámai a következők: 

Ország Előhívó 
Ausztria 43 
Belgium 32 
Bulgária 359 
Ciprus 357 
Csehország 420 
Dánia 45 
Észtország 372 
Finnország 358 
Franciaország 33 
Görögország 30 
Hollandia 31 
Írország 353 
Lengyelország 48 
Lettország 371 
Litvánia 370 
Luxemburg 352 
Magyarország 36
Málta 356 
Egyesült Királyság 44
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Németország 49
Olaszország 39
Portugália 351
Románia 40
Spanyolország 34
Svédország 46
Szlovákia 421
Szlovénia 386 

Mobiltelefonok 
Az EU-ban a szabványosított GSM technikának köszönhetően bárhol
használhatjuk mobiltelefonunkat. A 2007. június 30-án hatályba lépett
barangolásról (roaming) szóló európai uniós rendelet értelmében max-
imalizálták a mobiltelefonról külföldön indított és fogadott hívások díjait.
A szolgáltatóknak július végéig meg kellett határozniuk új, ked-
vezményes eurotarifáikat. Az uniós rendelet szeptember 30-át jelölte
meg legvégső határidőként a csökkentett díjak bevezetésére. Az új sz-
abályozás csak a tarfiák felső összeghatárait szabja meg. Az eurotarifa
szerint az unióban külföldi tartózkodáskor a hívásfogadás díja legfel-
jebb nettó 24 eurócent, azaz maximum bruttó 72 forint lehet (250 forin-
tos euró/forint árfolyammal számolva), míg a hívásindítás díját 49
eurócentben, azaz 147 forintban maximálták. Az eurotarifa szerinti dí-
jakat 2008. augusztus 30-án 2-2 centtel, 2009. augusztus 30-án pedig
további 3-3 centtel kell csökkenteni.  
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