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TC-32 EGYEDI GARANCIAJEGY 
KERET-FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről az 

IBUSZ Utazási Irodák Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka 
Gábor u. 3.; Cg: 01-09-266780; adószám: 10871403-2-43; képviseli 
jelen szerződés megkötésekor: Kovács Balázs ügyvezető, 
vezérigazgató), mint Garanciavállaló, másrészt 
………………………………., Cg: ………………; adószám: 
…………….………; bankszámlaszám……………………..; képviseli 
jelen szerződés megkötésekor:…………….), mint Főkötelezett  

  
között az alábbi tartalommal: 

I. 
A szerződés tárgya 

 
1. Garanciavállaló a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett az Egységes Árutovábbítási 

Eljárásról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 83/1996. (VI.14.) Kormányrendeletben 
meghatározott TC 32 - egyedi garanciajegyet (a továbbiakban: TC 32) biztosít a Főkötelezett 
részére egyidejűleg legfeljebb …… (………) db mennyiségben. Főkötelezett az a személy, aki 
személyesen vagy meghatalmazott útján árukat von az egységes árutovábbítási eljárás 
hatálya alá, és ezen eljárásokban a Garanciavállaló által nyújtott TC 32 okmányokat 
főkötelezettként saját maga használja fel. 

 
2. A felek megállapodnak abban, hogy Garanciavállaló a szolgáltatást az 1. számú mellékletben 

rögzített szolgáltatási díjért nyújtja. A díj nettó összegben kerül meghatározásra. 
Amennyiben a mindenkor hatályos ÁFA tv. szerint az adott szolgáltatás ÁFA-köteles, 
abban az esetben a nettó díjon felül a mindenkor hatályos mértékű ÁFA-t is köteles a 
Főkötelezett megfizetni. Főkötelezett tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási díjakat a 
Garanciavállaló a vele történő előzetes egyeztetést követően módosíthatja. 

 
3. Felek megegyeznek abban, hogy a TC 32 – egyedi garanciajegyek minden esetben Átadás – 

Átvételi bizonylat kiállításával kerülnek kiadásra, illetve bevételezésre. A Garanciavállaló 
által már – gyárilag - aláírt és lepecsételt TC 32 okmányokat a jelen szerződés alapján a 
Garanciavállalótól történő átvétellel egyidejűleg a Főkötelezett a főkötelezetti résznél 
lebélyegezi és cégszerűen vagy meghatalmazás benyújtásával egyidejűleg meghatalmazott 
útján aláírja. A Főkötelezett által aláírt és lepecsételt okmányokról a Garanciavállaló másolatot 
készít magának.  

 
4. Főkötelezett vállalja, hogy a TC 32 okmányokat kizárólag Főkötelezettként saját maga 

használja fel, harmadik személyt Főkötelezettként nem von be. 
 
5. Főkötelezett vállalja, hogy  

- a mindenkor hatályos Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 83/1996. (VI.14.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében 
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meghatározott magas kockázatot képviselő (érzékeny áruk) listájában szereplő, 
valamint adóköteles jövedéki termékekre nem használja fel a TC 32 egyedi 
garanciajegyet és 

- egy vámkezelési eljárás során legfeljebb 1 db TC 32 egyedi garanciajegyet használ fel. 
Egynél több TC 32 egyedi garanciajegy felhasználása a Garanciavállaló Vám és a 
Logisztikai Főosztályvezetője előzetes írásbeli egyedi engedélye alapján történhet. 

 
II. 

Előírások 
1. Főkötelezett köteles: 

- az árukat és a szükséges okmányokat változatlanul bemutatni a rendeltetési hivatalnál az 
előírt határidőn belül, kellő figyelmet fordítva az illetékes hatóságok által elfogadott 
azonosítási eljárásokra; 
- az egységes árutovábbítási eljárásra vonatkozó egyéb előírásokat betartani; 
- az ellenőrzésért felelős illetékes hatóságoknak felkérésre és a megállapított határidőn 
belül bemutatni a szükséges dokumentumokat az előírt formában, továbbá minden 
segítséget megadni; 
- megfizetni azokat a vámokat és egyéb adókat, melyek az egységes árutovábbítási 
eljárással összefüggésben váltak esedékessé. 
A Főkötelezett felelőssége kiterjed továbbá az áruszállító, vagy az árukat átvevő azon 
felelősségére is, hogy az egységes árutovábbítási eljárás hatálya alá tartozó árukat az előírt 
határidőn belül köteles a rendeltetési vámhivatalnak bemutatni. 
Az árut szállításra, megőrzésre átvevő személyek szándékos vagy gondatlan 
magatartásából bekövetkező károkért, tartozásokért a Főkötelezett a Vámhatóságok és a 
Garanciavállaló felé teljes felelősséggel tartozik, csakúgy a meg nem fizetett szolgáltatási 
díjakért. 
 

2. Főkötelezett felelős minden olyan kárért, amely a jelen szerződésben vagy jogszabályban 
foglaltak tevőleges vagy mulasztásban megnyilvánuló megsértéséből adódik. 

 
3. Főkötelezett köteles a Garanciavállaló okmányokat kiadó irodája felé a jelen szerződés 2. sz. 

mellékletét képező formában értesítést küldeni arról, hogy mely sorszámú TC 32-t milyen 
MRN számú eljáráshoz használta fel. Főkötelezett ezen értesítést a Garanciavállalótól átvett 
TC 32 felhasználása napján köteles a Garanciavállalónak megküldeni. Amennyiben ezen 
kötelezettségének a Főkötelezett nem vagy nem a TC 32 felhasználása napján tesz eleget, a 
Garanciavállaló jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a még Főkötelezettnél 
lévő TC32 okmányokat letiltani. 

 
4. Főkötelezett tudomásul veszi, hogy Garanciavállaló jogosult előzetesen megbeszélt 

időpontban a Főkötelezettnél személyesen ellenőrizni, hogy az átvett TC 32 garanciajegyek 
felhasználása a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően történik-e, a Főkötelezett a 3. 
pontban meghatározott értesítési kötelezettségének eleget tesz-e. Az ellenőrzés keretében a 
Főkötelezett köteles bemutatni azon vámindításokkal kapcsolatos okmányokat (EV okmány), 
amelyekhez a Garanciavállalótól átvett TC 32-t felhasznált. 

4.  Garanciavállaló azon TC 32 okmányokat tekinti „visszaigazoltnak”, amennyiben az alábbi 
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feltételek együttesen teljesülnek: 
  - az árutovábbítás az NCTS-ben 100%-ban kivezetésre kerül, és 

- a rendeltetési vámhivatal által, „Alternatív igazolás” záradékkal ellátott árutovábbítási 
kísérőokmány példányát eredetben vagy a vámhivatal által hitelesített másolatban a 
Garanciavállalónak átadja; és  
- a rendeltetési vámhivatal által lepecsételt, keltezéssel ellátott és aláírt TC11 bemutatási 
igazolás eredeti példányát a Garanciavállalónak átadja. 
 
Az árutovábbítási eljárás befejezésének igazolására a mindenkor hatályos jogszabályban 
foglaltak az irányadóak. 

 
5. Főkötelezett tudomásul veszi, hogy annyi új TC 32 okmány igénylésére jogosult, amennyi a 

II/4. pont alapján „visszaigazoltnak” tekinthető. A Főkötelezettnél egy időben legfeljebb 
összesen 10 (tíz) db – fel nem használt és elintézetlen - TC 32 lehet. 

 
6. Főkötelezett kötelezi magát, hogy amennyiben valamely általa átvett TC 32 okmánnyal 

bármilyen okból a II/3. pont szerint nem tud elszámolni, úgy haladéktalanul, elszámolatlan 
TC 32 okmányonként 7.000 euró összegnek – az I./1. pontban hivatkozott kormányrendelet 
II. Függelék 22. cikkében foglalt átváltási árfolyamnak - megfelelő forint értékét „Óvadék 
vámügyletekhez” jogcímen letétbe helyezi a Garanciavállalónál. 

 
 Amennyiben a Főkötelezett utólag igazolja, hogy a TC 32 okmány a II/4. pont alapján 

„visszaigazoltnak” tekinthető, úgy részére a letét a Garanciavállaló által visszafizetésre kerül. 
 

 Amennyiben az elszámolatlan TC 32 okmányokkal kapcsolatban a Vámhatóság a 
Garanciavállaló számára vámterhet szab ki, úgy ezt a Garanciavállaló a letétből egyenlíti ki. 

 
7. Főkötelezettet az iratok esetleges elvesztéséből, illetve a vámhatóság által előírt 

kötelezettségek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekért felelősség terheli. 
 
8. Főkötelezett kötelezi magát, hogy amennyiben – az I./1. pontban hivatkozott 

Kormányrendeletben vagy más jogszabályban foglaltak megsértése következtében - az 
általa felhasznált TC 32 okmányokkal kapcsolatban bármely ország vámhatósága a 
Garanciavállaló részére szabja ki a vámterhet, vagy egyéb módon a Garanciavállalót fizetésre 
kötelezi, vagy szólítja fel, úgy a kiszabott, közölt vámterhet, egyéb fizetési kötelezettség 
összegét és annak minden járulékát a Főkötelezett a Garanciavállaló részére - annak első írásos 
felszólítását követő 5 (öt) munkanapon belül - megtéríti. 
 
Garanciavállaló jogosult a jelen szerződésből eredő bármely követelését (így különösen a 
Vámhatóság által kiszabott vámteher, szolgáltatási díj, késedelmi kamat, stb.) azonnali 
beszedési megbízással érvényesíteni a Főkötelezett bankszámlájával szemben. Az azonnali 
beszedési megbízás érvényesítésével kapcsolatos, a Főkötelezett számlavezető bankjának 
igazolásával ellátott felhatalmazást a 3. számú melléklet tartalmazza, mely jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi. 
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Főkötelezett köteles megfizetni Garanciavállaló valamennyi, azzal kapcsolatosan keletkezett 
költségét, hogy a vámeljárás szabályszerű befejezése nem kerül határidőben a 
Garanciavállaló felé igazolásra. (Így különösen: minden olyan levél, értesítés, ami a 
Főkötelezettnek felróható okból készül 10.000.- Ft/db, vámszakértő díja, illetve a 
Garanciavállaló számlával igazolt egyéb költségei.) 

 

9.  Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 4. sz. melléklet szerinti készfizető kezességi 
megállapodás, melyben harmadik személy a Főkötelezettnek a jelen szerződésből eredő 
bármely fizetési kötelezettségéért készfizető kezességet vállal. 

 
III. 

Fizetési feltételek 
 

1.  Főkötelezett a TC 32 szolgáltatási díját az alábbi módon fizeti meg a Garanciavállalónak 1: 
- készpénzben, a garanciajegyek átvételével egyidejűleg; 
- átutalással, a garanciajegyek átadásával egyidejűleg kiállított számla kiállításától 

számított 8 napon belül. Amennyiben a Főkötelezett a fizetési határidőn belül nem fizeti 
meg a szolgáltatási díjat, a késedelem napjától számított évi 20 %-os mértékű késedelmi 
kamatot köteles a kifizetés napjáig fizetni.   

 
IV. 

Vitás kérdések 
 

1. A felek közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó. 
 
2. Arra az esetre, ha a jelen szerződéssel kapcsolatban felek közötti jogvita merül fel, a felek - 

hatáskörtől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

V. 
Hatálya 

 
1. Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az alábbi iratok 

- a 3. számú mellékletben meghatározott formájú, azonnali inkasszó benyújtására szóló 
felhatalmazó levél Főkötelezett és Számlavezető Bankja(i) által aláírt, eredeti példánya és 

- a 4. számú mellékletben foglalt készfizető kezességi megállapodás mindkét fél által 
aláírt, eredeti példánya  

 a Garanciavállaló részére átadásra kerültek. 
Amennyiben nem ugyanazon napon kerülnek átadásra a fent megnevezett iratok, a 
hatálybalépés a legutolsó irat Garanciavállaló részére történő átadásának a napja. 
 

2. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult felmondani a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal, indoklás nélkül, 30 napos felmondási idővel. 

 

                                                           
1
 a megfelelő aláhúzandó 
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3. A Garanciavállaló azonnali hatályú felmondással élhet, ha a Főkötelezett a szerződésben 
foglaltaktól eltérő és a Garanciavállaló ésszerű kockázatvállalását meghaladó felelősséget 
eredményező magatartást tanúsít, vagy ha a Főkötelezett a szerződésben, illetve a 
jogszabályban foglalt kötelezettségét súlyosan megsérti, vagy ha a Főkötelezett ellen csőd-, 
felszámolási, törlési, végelszámolási, bírósági vagy közigazgatási végrehajtási eljárás indul, 
vagy a Garanciavállaló megítélése szerint a Főkötelezett anyagi helyzetének romlása vagy 
egyéb körülmény veszélyezteti a Garanciavállaló által nyújtott garanciákat, illetőleg azok 
Főkötelezett általi megtérítését. 

 
A felmondás nem érinti Főkötelezettnek a felhasznált garanciajegyekkel kapcsolatos jelen 
szerződésben és jogszabályokban előírt kötelezettségeit. Garanciavállaló a jelen szerződés 
II./6. pontjában foglalt letétet csak abban az esetben szabadítja fel, ha a Főkötelezett a 
felhasznált garanciajegyekkel maradéktalanul elszámolt, illetve a felhasználatlan 
garanciajegyeket hiánytalanul visszaszolgáltatta. 
 
A szerződés felmondása esetén Főkötelezettnek azonnali - II/3-9. pontok szerinti - 
elszámolási kötelezettsége áll fenn, melynek során a birtokában lévő, még felhasználatlan 
TC-32 okmányokat is vissza kell szolgáltatnia a Garanciavállaló részére. 

4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Egységes Árutovábbítási 
Eljárásról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 83/1996. (VI.14.) Kormányrendelet, a 
vámjogszabályok, az ÁFA tv., valamint a Ptk. rendelkezési az irányadóak. 
Jogszabályváltozások esetén a jelen szerződésnek a jogszabállyal ellentétessé vált pontjai 
helyébe a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések lépnek. 

Kelt:………………………………, .........év  ...........................hónap ........nap 

 
IBUSZ Utazási Irodák Kft. 

 
……………………………………. 

 
 

…………………………………. 
 

Garanciavállaló Főkötelezett 
 
 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: szolgáltatási díj  
2. sz. melléklet: ÉRTESÍTŐ TC 32 Egyedi garanciajegyek felhasználásáról 
3. sz. melléklet: felhatalmazó levél inkasszó benyújtására 
4. sz. melléklet: készfizető kezességi megállapodás 
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1. számú melléklet 
 

Szolgáltatási díj  
 
 

Az IBUSZ Utazási Irodák Kft., mint Garanciavállaló a Tranzitegyezmény szerinti 
garanciavállalás szolgáltatását az árutovábbítási vámeljáráshoz az alábbi díjtétel 
alkalmazásával nyújtja: 
 
 
TC 32 (T okmány kitöltése nélkül): ..................Ft/euró2/ okmány      
 
 
Kelt, ……… 20    ......................hónap ........nap. 
 
 
 
 
 

IBUSZ Utazási Irodák Kft. 
 
 

……………………………………. 

 
 
 

…………………………………. 
 

Garanciavállaló Főkötelezett 
  

                                                           
2
 megfelelő aláhúzandó 
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3. számú melléklet 
 

FELHATALMAZÓ LEVÉL  
 
Tisztelt …………….. ! 
 
Megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámláim terhére az alább megnevezett Jogosult 
által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt 
feltételekkel: 
 
Kötelezett számlatulajdonos megnevezése: ……………….. (név) (…………………székhely) 
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: …………………………. 
Jogosult neve: IBUSZ UTAZÁSI IRODÁK KFT. (Cg. 01-09-266780; székhely: 1118 Budapest, 
Dayka Gábor utca 3.) 
Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 10300002-20370886-70073285. 
 
A felhatalmazás időtartama: 20…………………………… naptól visszavonásig. 
További feltételek: 
A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 
 
Budapest, 20…………….. 
 

…………………………………… 
……………….. 

Kötelezett számlatulajdonos 
(aláírás a banknál bejelentett módon) 

 
 
 
Záradék: 
A …………., mint a …………….. Kötelezett számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy az 
IBUSZ UTAZÁSI IRODÁK KFT. (Jogosult) a Kötelezettel szembeni, a ……………… sz. TC 
32 keret-felhasználási szerződésből eredő bármely követelését jogosult a Kötelezett 
………………………  számú bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízás útján 
beszedni. 
Ezen felül kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél alapján az azonnali beszedési megbízásokat 
mindaddig teljesítjük, ameddig annak visszavonásáról a Kötelezett és a Jogosult közösen 
írásban, cégszerűen aláírt jognyilatkozattal nem rendelkezik. 
Igazoljuk, hogy a számlatulajdonos a jelen felhatalmazó levelet a bankunknál bejelentett 
módon írta alá.    

 
…………, 20……………. 

………………………………….. 
Bankszerű aláírás 
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4. számú melléklet 
 

KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI MEGÁLLAPODÁS  
 
amely létrejött egyrészről IBUSZ Utazási Irodák Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.; 

Cg: 01-09-266780; adószám: 10871403-2-43; képviseli jelen szerződés megkötésekor: 

………………………), mint Jogosult (a továbbiakban: Jogosult), 

másrészről ………………………………..(székhely: ……………, Cg: ………………; adószám: 

………………; bankszámlaszám……………………..; képviseli jelen szerződés 

megkötésekor:…………….), mint Kezes (a továbbiakban: Kezes) között az alulírott helyen és időben az 

alábbi feltételek mellett: 

 
1. Felek egybehangzóan megállapítják, hogy Jogosult, valamint ………………(Főkötelezett) 

(székhely: …………………; cégjegyzékszám: …………, adószám: ………….; KSH szám: 

………………..), mint Főkötelezett, ……napján TC 32 – egyedi garanciajegy keret-felhasználási 

szerződést kötött. 

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kezes a Polgári Törvénykönyv 274. § (2) bekezdése 

alapján készfizető kezességet vállal a Főkötelezett 1. pontban hivatkozott szerződésből eredő 

bármely fizetési kötelezettségeiért.  

3. A Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Főkötelezett egyáltalán nem vagy nem 

szerződésszerűen teljesít, a Jogosult felhívására maga fog a Főkötelezett helyett teljesíteni. A Kezes 

nem követelheti, hogy Jogosult a követelést először a Főkötelezettől hajtsa be. 

4. Amennyiben a Jogosult a kezességi szerződés alapjául szolgáló TC 32 egyedi garanciajegy keret-

felhasználási szerződésből származó követelése érvényesítése érdekében a Főkötelezettel szemben 

pert kíván indítani, előzőleg köteles a perindításról a Kezest értesíteni, és a teljesítésre felszólítani. 

Ennek elmulasztása esetén a Kezes helytállási kötelezettsége a perköltségre és a végrehajtási 

költségre nem terjed ki. 

5. Felek a jelen szerződésből eredő jogvita elbírálására - hatáskörtől függően – a Pesti Központi 

Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

6. Kezes kijelenti, hogy magyar jog szerint szabályszerűen megalakított, a cégjegyzékbe bejegyzett 

devizabelföldi gazdálkodó szervezet /cselekvőképes devizabelföldi magyar állampolgár
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, Jogosult a 

magyar jog szerint szabályszerűen megalakított, a cégjegyzékbe bejegyzett devizabelföldi 

gazdálkodó szervezet. 

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadó. 

8. A szerződő felek a kezességi szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írták alá.  

 

Kelt: ………., 20……………. 

 

IBUSZ Utazási Irodák Kft.  
 
 

……………. 
Jogosult  

………………………. 
Kezes 
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 megfelelő aláhúzandó 


