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1. A dokumentum célja és hatóköre 

Az EMCS gazdálkodói tesztforgatókönyv célja a gazdálkodó ügyfelek által 

alkalmazott szoftverek megfelelő működésének bevizsgálása, valamint az éles 

rendszer bevezetését követő rendszerrel kapcsolatos technikai problémák 

megelőzése. 

 A gazdálkodó a KKK2 felhasználói csatornán keresztül küldi be az üzeneteket. 

2. Teszt esetek, teszt forgatókönyvek 

Ez a fejezet részletesen felsorolja a tesztelés alá vonandó eseteket. Minden teszt eset 

több lépésből áll, mely lépéseket a teszt típus által meghatározott szempontok 

változtatásával valósítjuk meg. 

Minden forgatókönyv az alábbiakat tartalmazza:  

• Tesztazonosító, amely egyedileg azonosítja a teszt esetet 

• A teszt eset leírása 

• A teszt végrehajtásához szükséges lépések 
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2.1 Regisztráló bejelentés 

 

Tesztazonosító REG-E01 

Leírás A gazdálkodó regisztráló bejelentése 

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó E01 üzenetet küld a vámhatóságnak 

2. A vámhatóság visszaküldi az E02 üzenetet 

2.2 Szállítmány indítás 

 

Tesztazonosító GAZD-001 

Leírás Szállítmány indítása  

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó IE815 üzenetet küld a vámhatóság 

részére  

2. A vámhatóság IE801 üzenetet küld vissza a 

gazdálkodó részére 

 

Tesztazonosító GAZD-002 

Leírás IE815 üzenet hibás adattartalommal történő 

benyújtásának tesztelése  

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó IE815 üzenetet küld a vámhatóság 

részére hibás adattartalommal 

2. A vámhatóság IE704 elutasító üzenetet küld vissza, 

amely a gazdálkodó rendszerében feldolgozásra 

kerül 

 

Tesztazonosító GAZD-003 

Leírás IE801 fogadása címzett gazdálkodóként 

Tesztforgatókönyv 1. A vámhatóság IE801 üzenetet továbbít a 

gazdálkodóhoz 

2. Az IE801 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 
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2.3 Szállítmány törlése 

 

Tesztazonosító TRL-001 

Leírás Törlő üzenet benyújtásának tesztelése  

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó IE815 üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

2. A vámhatóság IE801 üzenetet küld vissza a 

gazdálkodó részére  

3. A gazdálkodó IE810 üzenetet küld a vámhatóság 

részére  

4. A vámhatóság visszaküldi az érvényesített IE810 

üzenetet 

5. Az IE810 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 

 

Tesztazonosító TRL-002 

Leírás Törlő üzenet fogadásának tesztelése  

Tesztforgatókönyv 1. A vámhatóság IE801 üzenetetet küld a 

gazdálkodónak 

2. A vámhatóság IE810 üzenetet továbbít a 

gazdálkodó részére  

3.  Az IE810 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 

2.4 A szállítmány visszaigazolása 

 

Tesztazonosító VIS-001 

Leírás 
IE818 fogadása a szállítmány teljes átvétele esetén 

A gazdálkodó által indított szállítmány visszaigazolása  

Tesztforgatókönyv 

1. A gazdálkodó IE815 üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

2. A vámhatóság IE801 üzenetet küld vissza a 

gazdálkodó részére 

3. A vámhatóság IE818 üzenetet továbbít a gazdálkodó 

részére  

4. Az IE818 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül. 



 

 6 

 

Tesztazonosító VIS-002 

Leírás IE818 küldése a szállítmány teljes átvétele esetén 

Tesztforgatókönyv 

1. A vámhatóság IE801 üzenetet küld a gazdálkodónak.  

2. A gazdálkodó IE818M visszaigazoló üzenetet küld a 

vámhatóságnak  

3. Az érvényesített IE818 üzenet a vámhatóság 

visszaküldi a gazdálkodónak. A gazdálkodó 

rendszerében feldolgozásra kerül. 

 

Tesztazonosító VIS-003 

Leírás 
IE818 fogadása a szállítmány részleges visszautasítása 

esetén 

Tesztforgatókönyv 

1. A gazdálkodó IE815 üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

2. A vámhatóság visszaküldi az érvényesített IE801 

üzenetet  

3. A vámhatóság részleges visszautasításról szóló IE818 

üzenetet továbbít a gazdálkodó részére  

4. Az IE818 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 
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Tesztazonosító VIS-004 

Leírás 
IE818 küldése a szállítmány részleges vagy teljes 

visszautasításával, eltérítésről értesítés fogadása 

Tesztforgatókönyv 

1. A vámhatóság IE801 üzenetet továbbít a 

gazdálkodónak.  

2. A gazdálkodó IE818M részlegesen visszautasító 

átvételi elismervényt küld a vámhatóságnak  

3. Az érvényesített IE818 üzenet a vámhatóság 

visszaküldi a gazdálkodónak. A gazdálkodó 

rendszerében feldolgozásra kerül. 

4. A szállítmány visszautasított részének új rendeltetési 

hely meghatározása: IE803 eltérítésről értesítő 

üzenetet továbbít a vámhatóság a gazdálkodónak 

5. Az IE803 üzenetet a gazdálkodó megkapja a 

vámhatóságtól, a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül. 

 

2.5 Rendeltetési hely módosítása 

 

Tesztazonosító RHV-001 

Leírás IE813 rendeltetési hely módosítás üzenet küldése 

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó IE815 üzenetet küld a 

vámhatóságnak  

2. A vámhatóság visszaküldi az érvényesített IE801 

üzenetet  

3. A gazdálkodó IE813 üzenetben új rendeltetési 

helyet jelöl meg, és beküldi a vámhatóság részére 

4. A vámhatóságtól az érvényesített IE813 üzenetet 

megkapja a gazdálkodó. A gazdálkodó 

rendszerében feldolgozásra kerül. 
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Tesztazonosító RHV-002 

Leírás IE803 és IE801 üzenetek fogadása ugyanazon címzett 

gazdálkodó másik telephelyének új rendeltetési helyként 

kijelölése esetén 

Tesztforgatókönyv 1. A címzett gazdálkodónak a vámhatóság továbbítja 

az IE801-et. 

2. A címzett gazdálkodó rendszerében az IE801 

feldolgozásra került. 

3. A címzett gazdálkodó új rendeltetési helynek 

megjelölt telephelyére vonatkozóan a vámhatóság 

IE801 üzenetet továbbít, mellyel egyidejűleg IE803 

üzenetet továbbít a gazdálkodó eredeti rendeltetési 

telephelyére vonatkozóan. 

4. Az IE801 és IE803 üzenetek a gazdálkodó 

rendszerében feldolgozásra kerülnek. 

 

Tesztazonosító RHV-003 

Leírás IE803 üzenet fogadása a címzett gazdálkodó megváltozása 

esetén  

Tesztforgatókönyv 1. A címzett gazdálkodónak a vámhatóság továbbítja 

az IE801-et.  

2. A gazdálkodó rendszerében az IE801 feldolgozásra 

került.  

3. A vámhatóság a címzett gazdálkodó 

megváltozásához kapcsolódóan IE803 üzenetet 

küld az eredeti címzett gazdálkodónak. 

4. Az IE803 a gazdálkodó rendszerében feldolgozásra 

kerül. 

 

2.6 Manuális lezárás 

 

Tesztazonosító LEZ-001 

Leírás IE905 manuális lezárás üzenet fogadásának tesztelése 

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó IE815 üzenetet küld a vámhatóság 

részére. 

2. A vámhatóság visszaküldi az érvényesített IE801 

üzenetet. 

3. A vámhatóság IE905 üzenetet küld a gazdálkodó 

részére. 

4. Az IE905 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül. 
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2.7 Emlékeztető, magyarázó üzenetek kezelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesztazonosító MAG-001 

Leírás IE837 magyarázó üzenet küldése 

Tesztforgatókönyv 1. IE801 üzenet et kap a gazdálkodó a vámhatóságtól. 

2. IE802 üzenetet kap a gazdálkodó a vámhatóságtól. 

3. A magyar gazdálkodó az IE802 üzenetre válaszul 

elkészíti az IE837 üzenetet, majd beküldi a 

vámhatóság részére 

4. Az érvényesített IE837 üzenetet a vámhatóság 

visszaküldi a gazdálkodónak, a gazdálkodó 

rendszerében feldolgozásra kerül 

2.8 Export 

 

Tesztazonosító EXP-001 

Leírás Export eljárás tesztelése 

Tesztforgatókönyv 1. IE815 üzenetet küld a gazdálkodó (export 

rendeltetési hellyel) a vámhatóság részére 

2. IE801 üzenetet kap a gazdálkodó a vámhatóságtól 

3. A gazdálkodó elektronikus vámáru-nyilatkozatot 

küld a vámhatóságnak 

4. Az export eljárás elfogadásáról a vámhatóság IE829 

üzenetet küld vissza a gazdálkodónak 

5. A gazdálkodó megkapja az áruk kilépését igazoló 

IE818 üzenetet (kiviteli elismervény), amely a 

rendszerében feldolgozásra kerül 
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Tesztazonosító EXP-002 

Leírás IE839 értesítés vámeljárás visszautasításáról üzenet 

fogadásának tesztelése (export eljárás) 

Tesztforgatókönyv 1. IE815 üzenetet küld a gazdálkodó (export 

rendeltetési hellyel) a vámhatóság részére 

2. IE801 üzenetet kap a gazdálkodó a vámhatóságtól 

3. A gazdálkodó elektronikus vámáru-nyilatkozatot 

küld a vámhatóságnak 

4. A vámhatóság a kiviteli eljárás visszautasításáról 

szóló IE839 üzenetet küld gazdálkodónak, amely 

gazdálkodó rendszerében feldolgozásra kerül 

 

 

2.9 Import (Csak bejegyzett feladói engedéllyel 

rendelkező gazdálkodók részére) 

 

 

Tesztazonosító IMP-001 

Leírás Importhoz kapcsolódó e-TKO tervezet benyújtásának 

tesztelése bejegyzett feladói engedéllyel rendelkező 

gazdálkodóval 

Tesztforgatókönyv 1. IE815 üzenetet küld a feladó gazdálkodó (import 

eredet típus megadásával) a vámhatóság részére 

2. A gazdálkodó elektronikus vámáru-nyilatkozatot 

küld a vámhatóságnak 

3. IE801 üzenetet kap a gazdálkodó a vámhatóságtól 

4. A címzett gazdálkodó IE818M átvételi elismervényt 

küld a vámhatóságnak  

5. Az érvényesített IE818 üzenet a vámhatóság 

visszaküldi a címzett gazdálkodónak, amely a 

rendszerében feldolgozásra kerül. 
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Tesztazonosító IMP-002 

Leírás IE839 értesítés vámeljárás visszautasításáról üzenet 

fogadásának tesztelése bejegyzett feladói engedéllyel 

rendelkező gazdálkodóval (import eljárás)  

Tesztforgatókönyv 1. IE815 üzenetet küld a feladó gazdálkodó (import 

eredet típus megadásával) a vámhatóság részére 

2. A gazdálkodó elektronikus vámáru-nyilatkozatot 

küld a vámhatóságnak 

3. A vámhatóság a vámeljárás visszautasításáról szóló 

IE839 üzenetet küld gazdálkodónak, amely 

gazdálkodó rendszerében feldolgozásra kerül 

 

2.10 Adatszolgáltatás szabadforgalomba bocsátásról 

(HU815E) üzenet küldése, fogadása, módosítása 

és törlése 

 

Tesztazonosító EKO-001 

Leírás EKO-val (tagállami rendeltetéssel) indított adózott 

szállítmányhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtása 

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó EKO típusú HU815E üzenetet küld a 

vámhatóság részére 

2. A vámhatóság HU801E üzenetet küld a gazdálkodó 

részére 

3. A HU801E üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül. 

 

Tesztazonosító EKO-002 

Leírás EKO (tagállami rendeltetésű szállítmány) adatainak 

módosítása 

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó HU815E üzenetet küld a vámhatóság 

részére, mellyel a rendszerben már megtalálható 

EKO adatainak módosítását kezdeményezi 

2. A vámhatóság érvényesített HU801E üzenetet küld 

a gazdálkodó részére 

3. A HU801E üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 

 

Tesztazonosító EKO-003 
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Leírás EKO (tagállami rendeltetésű szállítmány) törlő üzenet 

benyújtásának tesztelése 

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó HU815E üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

2. A vámhatóság HU801E üzenetet küld vissza a 

gazdálkodó részére 

3. A gazdálkodó törlő típusú HU810E üzenetet küld a 

vámhatóság részére  

4. A vámhatóság visszaküldi az érvényesített HU810E 

üzenetet 

5. A HU810E üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 

 

Tesztazonosító SZL-001 

Leírás Szállítólevéllel (belföldi rendeltetéssel) indított adózott 

szállítmányhoz kapcsolódó adatszolgáltatás benyújtása 

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó szállítólevél típusú HU815E üzenetet 

küld a vámhatóság részére 

2. A vámhatóság HU801E üzenetet küld a gazdálkodó 

részére 

3. A HU801E üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül. 

 

Tesztazonosító SZL-002 

Leírás Szállítólevél (belföldi rendeltetésű szállítmány) adatainak 

módosítása 

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó HU815E üzenetet küld a vámhatóság 

részére, mellyel a rendszerben már megtalálható 

szállítmány adatainak módosítását kezdeményezi 

2. A vámhatóság érvényesített HU801E üzenetet küld 

a gazdálkodó részére 

3. A HU801E üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül. 

 

Tesztazonosító SZL-003 
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Leírás Szállítólevél (belföldi rendeltetésű szállítmány) törlő üzenet 

benyújtásának tesztelése 

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó HU815E üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

2. A vámhatóság HU801E üzenetet küld vissza a 

gazdálkodó részére 

3. A gazdálkodó törlő típusú HU810E üzenetet küld a 

vámhatóság részére  

4. A vámhatóság visszaküldi az érvényesített HU810E 

üzenetet a gazdálkodó részére 

5. A HU810E üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 

 

Tesztazonosító SZL-004 

Leírás Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék 72 órán 

belüli visszaszállítása típusú HU810E üzenet 

benyújtásának tesztelése 

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó HU815E üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

2. A vámhatóság HU801E üzenetet küld vissza a 

gazdálkodó részére 

3. A gazdálkodó Szabadforgalomba bocsátott jövedéki 

termék 72 órán belüli visszaszállítása típusú 

HU810E üzenetet küld a vámhatóság részére  

4. A vámhatóság visszaküldi az érvényesített HU810E 

üzenetet a gazdálkodó részére 

5. A HU810E üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 

 

2.11 Szállítmány megállítása 

 

Tesztazonosító SZM-001 

Leírás Szállítmány megállításáról szóló üzenet fogadásának 

tesztelése - Címzettként  

Tesztforgatókönyv 1. IE801 üzenetet kap a gazdálkodó a vámhatóságtól. 

2. A vámhatóság IE807 üzenetet továbbít a 

gazdálkodó részére  

3.  Az IE807 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 
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Tesztazonosító SZM-002 

Leírás Szállítmány megállításáról szóló üzenet fogadásának 

tesztelése - Feladóként  

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó IE815 üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

2. A vámhatóság visszaküldi az érvényesített IE801 

üzenetet 

3. A vámhatóság IE807 üzenetet továbbít a 

gazdálkodó részére  

4.  Az IE807 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 

 

2.12 Figyelmeztetés vagy e-TKO elutasítása 

 

Tesztazonosító F/E-001 

Leírás Figyelmeztető üzenet benyújtásának tesztelése – Csak 

Címzett nyújthatja be  

Tesztforgatókönyv 1. A vámhatóság IE801 üzenet küld a gazdálkodó 

részére 

2. A gazdálkodó figyelmeztetésről szóló IE819 

üzenetet küld a vámhatóság részére  

3. A vámhatóság visszaküldi az érvényesített IE819 

üzenetet 

4. Az IE819 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 

 

Tesztazonosító F/E-002 

Leírás Figyelmeztető üzenet fogadásának tesztelése – Feladó 

értesítése 

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó IE815 üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

2. A vámhatóság visszaküldi az érvényesített IE801 

üzenetet 

3. A vámhatóság figyelmeztetésről szóló IE819 

üzenetet továbbít a feladó gazdálkodó részére  

4.  Az IE819 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 
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Tesztazonosító F/E-003 

Leírás e-TKO elutasítás üzenet benyújtásának tesztelése – Csak 

Címzett nyújthatja be  

Tesztforgatókönyv 1. A vámhatóság IE801 üzenet küld a gazdálkodó 

részére 

2. A gazdálkodó a szállítmány elutasításáról szóló 

IE819 üzenetet küld a vámhatóság részére  

3. A vámhatóság visszaküldi az érvényesített IE819 

üzenetet 

4. Az IE819 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 

 

Tesztazonosító F/E-003 

Leírás e-TKO elutasítás üzenet benyújtásának tesztelése – Feladó 

értesítése 

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó IE815 üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

2. A vámhatóság IE801 üzenetet küld vissza a 

gazdálkodó részére 

3. A vámhatóság a szállítmány címzett általi 

elutasításáról szóló IE819 üzenetet továbbít a feladó 

gazdálkodó részére  

4. Az IE819 üzenet a feladó gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 
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2.13 Magyarázó üzenet benyújtása észlelt hiány 

okáról 

 

Tesztazonosító MÉH-001 

Leírás Magyarázó üzenet benyújtása észlelt hiány okáról - 

feladóként 

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó IE815 üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

2. A vámhatóság IE801 üzenetet küld vissza a 

gazdálkodó részére 

3. A vámhatóság hiány megállapítását tartalmazó 

IE818 üzenetet továbbít a gazdálkodó részére  

4. Az IE818 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra került  

5. A gazdálkodó IE871 üzenetet küld a vámhatóság 

részére, amelyben magyarázatot ad az észlelt hiány 

okáról. 

6. A vámhatóság visszaküldi a jóváhagyott IE871 

üzenetet, amelyet a gazdálkodó tárol a 

rendszerében. 

 

 

Tesztazonosító MÉH-002 

Leírás Magyarázó üzenet benyújtása észlelt hiány okáról – 

címzett gazdálkodóként 

Tesztforgatókönyv 1. A vámhatóság IE801 üzenetet küld a 

gazdálkodónak.  

2. A gazdálkodó hiány megállapítását tartalmazó 

IE818M (átvételi elismervény tervezet) üzenetet 

küld a vámhatóságnak  

3. A vámhatóság érvényesített IE818 üzenetet küld 

vissza a gazdálkodónak. A gazdálkodó 

rendszerében feldolgozásra kerül 

4. A gazdálkodó IE871 üzenetet küld a vámhatóság 

részére, amelyben magyarázatot ad az észlelt hiány 

okáról. 

5. A vámhatóság visszaküldi a jóváhagyott IE871 

üzenetet, melyet a gazdálkodó tárol a rendszerében 
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2.14 Eseményről szóló jegyzőkönyv 

 

Tesztazonosító ESJ-001 

Leírás Eseményről szóló jegyzőkönyv üzenet fogadásának 

tesztelése - Címzettként  

Tesztforgatókönyv 1. A vámhatóság IE801 üzenetet küld a gazdálkodó 

részére 

2. A vámhatóság IE840 üzenetet továbbít a 

gazdálkodó részére  

3.  Az IE840 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 

 

Tesztazonosító ESJ-002 

Leírás Eseményről szóló jegyzőkönyv üzenet fogadásának 

tesztelése - Feladóként  

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó IE815 üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

2. A vámhatóság IE801 üzenetet küld vissza a 

gazdálkodó részére 

3. A vámhatóság IE840 üzenetet továbbít a 

gazdálkodó részére  

4.  Az IE840 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 

 

2.15 Szállítóeszköz váltás bejelentése 

 

Tesztazonosító SZV-001 

Leírás Szállítóeszköz váltás bejelentés benyújtásának tesztelése - 

Címzettként  

Tesztforgatókönyv 1. A vámhatóság IE801 üzenetet küld a gazdálkodó 

részére 

2. A gazdálkodó HU840 üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

3. A vámhatóság IE840 üzenetet küld vissza a 

gazdálkodó részére  

4.  Az IE840 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 

 

Tesztazonosító SZV-002 
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Leírás Szállítóeszköz váltás bejelentés (HU840) benyújtásának 

tesztelése - Feladóként  

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó IE815 üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

2. A vámhatóság IE801 üzenetet küld vissza a 

gazdálkodó részére 

3. A gazdálkodó HU840 üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

4. A vámhatóság IE840 üzenetet küld vissza a 

gazdálkodó részére  

5.  Az IE840 üzenet a gazdálkodó rendszerében 

feldolgozásra kerül 

 

 

2.16 Megosztott szállítás kezelése (Csak ásványolajjal 

foglalkozó gazdálkodók részére) 

 

Tesztazonosító MSZ-001 

Leírás 
Megosztásról szóló IE803 üzenet fogadása. A gazdálkodó 

csak címzett lehet. 

Tesztforgatókönyv 

1. A vámhatóság IE801 üzenetet küld a gazdálkodónak.  

2. A vámhatóság megosztásról értesítő IE803 üzenetet 

küld a gazdálkodónak 

3. Az IE803-as üzenet a gazdálkodó rendszerében 

tárolásra kerül 

 

 

2.17 Hibás üzenetek kezelése 

 

Tesztazonosító HIB-001 

Leírás IE704 általános hibaüzenet tesztelése  

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó szemantikai hibás XML üzenetet küld 

a vámhatóság részére 

2. A vámhatóság IE704 üzenetet küld vissza, amely a 

gazdálkodó rendszerében tárolásra kerül 

 

2.18 Törzsadat kérése 

 

Tesztazonosító TÖR-001 
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Leírás IE705 törzsadat kérő üzenet küldése  

Tesztforgatókönyv 1. A gazdálkodó IE705 üzenetet küld a vámhatóság 

részére 

2. A vámhatóság IE733 üzenetet küld vissza, amelynek 

adatai a gazdálkodó rendszerében tárolásra 

kerülnek 

 


