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E-vám  Projekt 



Forgatókönyv a KKK2 portálon keresztül benyújtott xml file-ok betöltésé-
nek teszteléséhez 

1. Ütem 

A tesztelık által a webservices felület teszttelés érdekében elvégzendı feladatok. 

1. A KKK2 elérhet ıségének ellenırzése. 

A tesztrendszerhez tartozó URL átvétele a E-vám Projektt ıl. 

2. A KKK2 felületén a beregisztrálás,����alapszintő felhasználó létrehozása. 

3. A KKK2-t ıl kapott e-mailben található aktivációs linkre kattintással a re-
gisztráció elfogadása( aktiválás 1 lépcsı),����alapszintő aktivált felhasználó 
létrehozása. 

4.  A teszt VPID-hez tartozó aktivációs kód átvétele a E-vám Projekttıl. 

5.  Az Aktivációs kóddal az alapszintő altivált felhasználó gazdálkodóhoz 
rendelése( aktiválás 2. lépcsı) ���� Elsıdleges felhasználó. 

6. Elsıdleges felhasználó: 

i. Másodlagos felhasználó létrehozása. 

7. Jogosultságok beállítása a beküldı programban. 

8. XML-es beküldése. 

Teszt esetek: 

i. Import ır VPID: HU0000025830 (kockázat����tételes), KEROJOG: 2 
TARIC kód: 0601201000 FIZMOD: A. 

ii.  Import ır: HU000000009210, KEROJOG: 2, TARIC 
kód:0102900500 (AGRIM engedély csatolása nélkül), FIZMOD:A. 

iii.  Import ır:  HU000000009210, KEROJOG: 2, TARIC 
kód:0102900500 (AGRIM engedély csatolással), FIZMOD: A. 

iv. Import ır:  HU000000009326, KEROJOG: 2, TARIC kód: 
0102900500 (AGRIM csatolással), FIZMOD: M. 

v. Import ır:  HU0000009308  Halasztott engedély száma: 
HU015000N6000095278, KEROJOG: 2, TARIC kód:tetszıleges, 
FIZMOD: E. 

A teszt esetek az 1-es számú mellékletben található eljáráskódokkal tetszı-
legesen kombinálhatók. 

9. Válaszüzenetek ellenırzése, letöltött válaszüzenetek törlése. 

10. A KKK2 felületén elsıdleges és vagy a másodlagos felhasználó által feltöl-
tött XML adatainak, nyugtáinak ellenırzése. 



 

11. A feltöltött XML-ek „kotazon”-jainak, CDPS_ID-jének  excel formában 
történı beküldése a VPRK részére. Az excel táblázatban fel kell tüntetni a 
– a CDPS_ID mellé- az árunyilatkozat kitöltı program által a felhaszná-
lónak adott üzenet(ek)et. 

2. Ütem 

A E-vám Projekt CDPS és Tesztelı_munkacsoport által elvégzendı tesztfeladatok: 

1. A tesztelık által megküldött azonosítók alapján az árunyilatkozatok fel-
dolgozottságának ellenırzése a CDPS_I rendszer AIS vámkezelések mo-
duljában és az EÜC-ben. 

2. A feladat végrehajtásáról, illetve annak eredményrıl – az Excel táblázat 
kiegészítésével - értesítés (nyugta) küldése az ügyfelek részére. 

3. Ütem 

A közremőködık közös feladata 

1. Értékelés, és a teszt jegyzıkönyv elkészítése, esetleges felmerülı kérdések 
tisztázása. 

Melléklet.:3 db  



1 számú melléklet.: 

Az AIS-ban alkalmazható eljáráskódok: 

40 00 000: Vám- és adójogi szempontból történı szabad forgalomba bocsátás, megelızı vám-
jogi rendeltetés nélkül. Általános eset. 

40 00 C07:Vám- és adójogi szempontból történı szabad forgalomba bocsátás, megelızı vám-
jogi rendeltetés nélkül. Elhanyagolható értékő küldemények. 

40 00 C08: Vám- és adójogi szempontból történı szabad forgalomba bocsátás, megelızı 
vámjogi rendeltetés nélkül. Magánszemély által magánszemélynek küldött csomagküldemé-
nyek. 

40 00 C37:Vám- és adójogi szempontból történı szabad forgalomba bocsátás, megelızı vám-
jogi rendeltetés nélkül. Szállításuk ideje alatt az árucikkek rakodásához és védelméhez hasz-
nált segédanyagok. 

40 71 000:Vám- és adójogi szempontból történı szabad forgalomba bocsátás vámraktározást 
követıen. Általános eset. 

Az AIS-ban alkalmazható fizetési mód kódok: 

Halasztott����E  

Vámletét����M 

E - és M fizetési mód esetén a feldolgozás automatikusan az árukiadásig eljut ellentétben 
az azonnali (A) fizetés móddal, ahol a feldolgozás nem jut el az áru kiadásáig. 



2 számú melléklet: KKK2 üzenet minták 

Értesítés árunyilatkozat átvételrıl és elfogadásról 

- <vp:VPEnvelope xmlns:vp="http://schemas.vam.gov.hu/VPEnvelope/1.0"> 

- <vp:Header> 

  <vp:MessageID>uuid:2DD40C47-27B3-54CE-E040-11AC0F026616</vp:MessageID>  

  <vp:RelatesTo>uuid:59efb860-ecb1-11da-9ad0-000200704f11</vp:RelatesTo>  
<vp:MessageType>http://schemas.vam.gov.hu/CDPS/ERT/1.0#ERT</vp:Message
Type>  

  <vp:From>http://vam.gov.hu/CDPS</vp:From>  

  <vp:Created>2007-04-11T14:19:23.330+02:00</vp:Created>  

  <vp:Properties />  

  </vp:Header> 

- <vp:Body> 

- <ERT xmlns="http://schemas.vam.gov.hu/CDPS/ERT/1.0" VPID="HU0000015413" 
KOT_AZON="HU000001903520070411Kaiserw0001" DATUM="20070411141923" 
CEL_RENDSZER="CDPSERT" VHKOD="HU015000" uzenetkuldo="sony_hu.h"> 

- <ERTESITES> 

  <CDPS_ID>HU015000242007E02077</CDPS_ID>  

  <UZENET>E02: Átvétel sikeres volt, elfogadva</UZENET>  

  <DATUM>20070411141922</DATUM>  

  </ERTESITES> 

  </ERT> 

  </vp:Body> 

  </vp:VPEnvelope> 

Értesítés árunyilatkozat átvételrıl és elfogadásról 

- <vp:VPEnvelope xmlns:vp="http://schemas.vam.gov.hu/VPEnvelope/1.0"> 

- <vp:Header> 

  <vp:MessageID>uuid:2DF82888-0F4D-6038-E040-11AC0F027D11</vp:MessageID>  



  <vp:RelatesTo>uuid:59efb860-ecb1-11da-9ad0-000200704e03</vp:RelatesTo>  
<vp:MessageType>http://schemas.vam.gov.hu/CDPS/ERT/1.0#ERT</vp:Message
Type>  

  <vp:From>http://vam.gov.hu/CDPS</vp:From>  

  <vp:Created>2007-04-13T10:10:07.382+02:00</vp:Created>  

  <vp:Properties />  

  </vp:Header> 

- <vp:Body> 

- <ERT xmlns="http://schemas.vam.gov.hu/CDPS/ERT/1.0" VPID="HU0000015413" 
KOT_AZON="HU000001903520070414eCikoria003" DATUM="20070413101007" 
CEL_RENDSZER="CDPSERT" VHKOD="HU015000" uzenetkuldo="sony_hu.h"> 

- <ERTESITES> 

  <CDPS_ID>HU015000242007E02130</CDPS_ID>  

  <UZENET>E02: Átvétel sikeres volt, elfogadva</UZENET>  

  <DATUM>20070413101006</DATUM>  

  </ERTESITES> 

- <HIBA> 

  <HIBAUZENET>A(z) 41 Különös mennyiség rovatban szereplı adat téves kitöltés 
miatt törölve.Tételsorszám: >>> 1. <<<</HIBAUZENET>  

  </HIBA> 

  </ERT> 

  </vp:Body> 

  </vp:VPEnvelope> 

Értesítés a feldolgozási folyamat felfüggesztésérıl 

- <vp:VPEnvelope xmlns:vp="http://schemas.vam.gov.hu/VPEnvelope/1.0"> 

- <vp:Header> 

  <vp:MessageID>uuid:2D49A521-7777-E5D0-E040-11AC0F020D14</vp:MessageID>  

  <vp:RelatesTo>uuid:59efb860-ecb1-11da-9ad0-002007041201</vp:RelatesTo>  

  
<vp:MessageType>http://schemas.vam.gov.hu/CDPS/ERT/1.0#ERT</vp:Message
Type>  



  <vp:From>http://vam.gov.hu/CDPS</vp:From>  

  <vp:Created>2007-04-12T06:39:10.818+02:00</vp:Created>  

  <vp:Properties />  

  </vp:Header> 

- <vp:Body> 

- <ERT xmlns="http://schemas.vam.gov.hu/CDPS/ERT/1.0" VPID="HU0000015413" 
KOT_AZON="HU000001903520070412Kaiserw0001" DATUM="20070412063910" 
CEL_RENDSZER="CDPSERT" VHKOD="HU015000" uzenetkuldo="sony_hu.h"> 

- <ERTESITES> 

  <CDPS_ID>HU015000242007E02088</CDPS_ID>  

  <UZENET>E21: Vámhivatali vizsgálat miatt felfüggesztve</UZENET>  

  <DATUM>20070412063910</DATUM>  

  </ERTESITES> 

  </ERT> 

  </vp:Body> 

  </vp:VPEnvelope> 

Értesítés a hibás feldolgozási folyamatról (nem megfelelı eljáráskód) 

- <vp:VPEnvelope xmlns:vp="http://schemas.vam.gov.hu/VPEnvelope/1.0"> 

- <vp:Header> 

  <vp:MessageID>uuid:2DD40C47-27C1-54CE-E040-11AC0F026616</vp:MessageID>  

  <vp:RelatesTo>uuid:59efb860-ecb1-11da-9ad0-e02007041201</vp:RelatesTo>  

  
<vp:MessageType>http://schemas.vam.gov.hu/CDPS/ERT/1.0#ERT</vp:Message
Type>  

  <vp:From>http://vam.gov.hu/CDPS</vp:From>  

  <vp:Created>2007-04-12T06:39:57.064+02:00</vp:Created>  

  <vp:Properties />  

  </vp:Header> 

- <vp:Body> 



- <ERT xmlns="http://schemas.vam.gov.hu/CDPS/ERT/1.0" VPID="HU0000015413" 
KOT_AZON="HU000001903520070412KaiserE0001" DATUM="20070412063957" 
CEL_RENDSZER="CDPSERT" VHKOD="HU015000" uzenetkuldo="sony_hu.h"> 

- <HIBA> 

  <HIBAUZENET>Hiba az XML feldolgozasa kozben, vhkod: , uskod: kkk, fajl: 
kkk1811.xml, hibauzenet: ORA-20101: 'AN1000E2' nincs ilyen folyamat ORA-
06512: at "CDPS.FLT_UZENETKEZELO", line 272 ORA-06512: at line 1 || ja-
va.sql.SQLException: ORA-20101: 'AN1000E2' nincs ilyen folyamat ORA-06512: 
at "CDPS.FLT_UZENETKEZELO", line 272 ORA-06512: at line 1</HIBAUZENET>  

  </HIBA> 

  </ERT> 

  </vp:Body> 

  </vp:VPEnvelope> 

 

Értesítés átvételrıl javításra visszaadásról 

- <vp:VPEnvelope xmlns:vp="http://schemas.vam.gov.hu/VPEnvelope/1.0"> 

- <vp:Header> 

  <vp:MessageID>uuid:2DF82888-0F4B-6038-E040-11AC0F027D11</vp:MessageID>  

  <vp:RelatesTo>uuid:59efb860-ecb1-11da-9ad0-000200704e02</vp:RelatesTo>  
<vp:MessageType>http://schemas.vam.gov.hu/CDPS/ERT/1.0#ERT</vp:Message
Type>  

  <vp:From>http://vam.gov.hu/CDPS</vp:From>  

  <vp:Created>2007-04-13T10:06:26.943+02:00</vp:Created>  

  <vp:Properties />  

  </vp:Header> 

- <vp:Body> 

- <ERT xmlns="http://schemas.vam.gov.hu/CDPS/ERT/1.0" VPID="HU0000015413" 
KOT_AZON="HU000001903520070414eCikoria002" DATUM="20070413100626" 
CEL_RENDSZER="CDPSERT" VHKOD="HU015000" uzenetkuldo="sony_hu.h"> 

- <ERTESITES> 

  <CDPS_ID>HU015000242007E02129</CDPS_ID>  

  <UZENET>E03: Átvétel sikeres volt, javításra visszaadva</UZENET>  



  <DATUM>20070413100626</DATUM>  

  </ERTESITES> 

- <HIBA> 

  <HIBAUZENET>Az importır/exportır és / vagy a vámkezelést kérı sem rendelkezik 
a 48 rovatban szereplı engedéllyel ()!</HIBAUZENET>  

  </HIBA> 

- <HIBA> 

  <HIBAUZENET>A(z) 41 Különös mennyiség rovatban szereplı adat téves kitöltés 
miatt törölve.Tételsorszám: >>> 1. <<<</HIBAUZENET>  

  </HIBA> 

  </ERT> 

  </vp:Body> 

  </vp:VPEnvelope> 

Értesítés áru kiadásáról 

- <vp:VPEnvelope xmlns:vp="http://schemas.vam.gov.hu/VPEnvelope/1.0"> 

- <vp:Header> 

  <vp:MessageID>uuid:2D49A521-7781-E5D0-E040-11AC0F020D14</vp:MessageID>  

  <vp:RelatesTo>uuid:59efb860-ecb1-11da-9ad0-000200704e03</vp:RelatesTo>   
<vp:MessageType>http://schemas.vam.gov.hu/CDPS/ERT/1.0#ERT</vp:Message
Type>  

  <vp:From>http://vam.gov.hu/CDPS</vp:From>  

  <vp:Created>2007-04-13T10:12:13.898+02:00</vp:Created>  

  <vp:Properties />  

  </vp:Header> 

- <vp:Body> 

- <ERT xmlns="http://schemas.vam.gov.hu/CDPS/ERT/1.0" VPID="HU0000015413" 
KOT_AZON="HU000001903520070414eCikoria003" DATUM="20070413101213" 
CEL_RENDSZER="CDPSERT" VHKOD="HU015000" uzenetkuldo="sony_hu.h"> 

- <ERTESITES> 

  <CDPS_ID>HU015000242007E02130</CDPS_ID>  



  <UZENET>E07: A nem Közösségi áru kiadva, szabadon felhasználható</UZENET>  

  <DATUM>20070413101213</DATUM>  

  </ERTESITES> 

  </ERT> 

  </vp:Body> 

  </vp:VPEnvelope> 


