
Access2Markets
Az Ön uniós portálja a kereskedelmi információkhoz

Termékeket vagy szolgáltatásokat szeretne exportálni vagy importálni? Tudni szeretné, milyen vámokat kell 
fizetnie és milyen szabályokat kell betartania? Ha Ön egy kisvállalkozás, amely a nemzetközi piacra szeretne lépni,  

akkor az Access2Markets oldalt Önnek találták ki.

Az új internetes portál egy eszközben egyesíti a Piacrajutási Adatbázist, az EU Trade Helpdesket és még további forrásokat 
is. Legyen Ön akár teljesen kezdő, akár tapasztalt kereskedő, nálunk mindent megtalál, amire szüksége lehet.

Tisztában szeretne lenni az alapokkal?

Az Unión kívülre exportálna vagy az Unióba importálna? 

Az Access2Markets honlapon mindent megtalál, amit tudnia kell a vámokról, adókról, termékszabályokról és 
-követelményekről az uniós országokban és a világ további 120 piacán. Böngéssze az egyes termékekről szóló 
információkat a My Trade Assistant menüben.

 Minden termék saját kóddal rendelkezik. Ezt 
megtalálhatja az Access2Markets oldalon. Ahhoz, hogy 
megtudja, milyen vámokat, illetve nemzeti és helyi 
adókat kell majd fizetnie, szüksége lesz a kódra. 

 Ismerje meg, milyen eljárásokat és formaságokat  
kell követnie és betartania.

 Az Access2Markets minden termékhez külön listázza a 
termékszabályokat és követelményeket.

 Ha még csak most kezd kereskedni, a részletes útmutatók 
bemutatják Önnek a teljes import-export folyamatot.

 Kivel lehet felvenni a kapcsolatot? Az 
Access2Markets oldalon megtalálhatók az uniós és 
Unión kívüli országok vám- és egyéb közigazgatási 
hatóságainak elérhetőségei.

 Problémák merültek fel exporttevékenység 
közben? Ossza meg velünk, milyen akadályokba 
ütközött egy adott piacon, vagy keressen rá az ismert 
akadályokra az adatbázisunkban.

trade.ec.europa.eu/ 
access-to-markets

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content


Legyen vállalkozása mindig naprakész!

Szabja az online felhasználást a saját igényeire  

 Minden uniós kereskedelmi megállapodás egy helyen. Nézze meg, 
milyen előnyöket tartogatnak vállalkozása számára. Az Access2Markets 
mindegyik megállapodást felsorolja, részletesen bemutatva az egyes 
származási szabályokat, az uniós szellemi tulajdonok védelmét, valamint 
információkkal szolgál a beruházásokról, a közbeszerzési piacokról és 
sok másról. 

 Vámkedvezmény igénylése. Az alacsonyabb vámtarifa 
igénybevételéhez megfelelő dokumentumokat kell benyújtania 
az importáló ország vámhatóságához. Minden egyes uniós 
megállapodásnál megtalálja a szükséges dokumentumok listáját.

 Hogyan vezetheti be termékeit a piacra? Az Access2Markets 
honlapon minden Önnek szükséges információt megtalál a gépek 
megfelelőségértékelési tanúsítványáról, az akvakultúra-termékek 
egészségügyi bizonyítványáról vagy akár a feldolgozott élelmiszerek 
címkézéséről.

 Nehezen érthetőek a termékére vonatkozó származási szabályok? 
ROSA - ebben segít az Access2Markets önfelmérő eszköze!

 Kövesse a kereskedelmi híreket, és ne maradjon le a 
legújabb fejleményekről az Önnek fontos piacokon.

 Szeretne többet tudni az áruk és szolgáltatások 
kereskedelméről? Nézze meg útmutatóinkat, ismertetőinket, 
oktatóanyagainkat és GYIK-gyűjteményünket.

 Anyanyelvén szeretné megkapni az információkat? Az 
Access2Markets mind az 24 hivatalos uniós nyelven elérhető.

 Állandóan úton van? Az Access2Markets oldalt okostelefonos 
és táblagépes használatra is optimalizálták.

 Nézze meg, hogyan származik előnye más kisvállalkozásoknak 
az uniós kereskedelmi megállapodásokból, és ossza meg 
velünk saját sikertörténetét:

TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu

Access2Markets
Az Ön uniós portálja a kereskedelmi 

információkhoz:

Tájékozódjon a lehetőségekről!

Élvezze az uniós kereskedelmi megállapodások előnyeit 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/hu/content
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