
Tájékoztató  

 

az Egyablakos vámügyintézés megvalósítása projekt 

 keretén belül kifejlesztett felhasználók által 

 végezhető folyószámla adatok 

lekérdezéséről 

Az Egyablakos vámügyintézés megvalósítása projekt (továbbiakban: 

Egyablakos Projekt) végrehajtására a Pénzügyminisztérium Informatikai 

Szolgáltató Központ (PmISZK) vezetésével és kilenc közigazgatási intézmény, 

köztük a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: VP) 

részvételével konzorcium jött létre. A folyószámla lekérdezési lehetőség 

kialakítása a projekt keretein belül valósult meg. 

A szolgáltatás célja, hogy az Ügyfelek a Vám- és Pénzügyőrség Elektronikus 

Vám Portálján (e-VP) az egyéb ügyintézési funkciók mellett az aktuális saját 

(felhasználóhoz rendelt ügyfelek) folyószámla adataikat elektronikusan, az 

igényeinek megfelelően, a lehető legegyszerűbb módon bármikor 

megtekinthessék. A portál elérhetősége az alábbi: 

https://kkk.vam.gov.hu/eles/2/e-VP   

Az e-VP-n történő folyószámla adatok lekérdezése a korábbi szabályozással 

szinkronban előzetes ügyfélkapus és vámhatósági regisztrációt követően 

végezhető el. Az ügyfélkapu alkalmazásához szükséges regisztrációs eljárás 

megegyezik a jövedéki- és termékdíj adóbevallások és adatszolgáltatások során 

alkalmazandó eljárással, mely a VP Internetes honlapján (itt) megtalálható. 

Amennyiben a vámhatóság felé elektronikus adóbevallást, vagy adatszolgáltatást 

már jelenleg is teljesít a gazdálkodó, elegendő az R01-es adatlap segítségével 

kiegészíteni a korábbi eljárások körét a „Folyószámla információk lekérdezése” 

-vel. 

A „Folyószámla információk lekérdezése” jogosultság igénylése az R01-es 

adatlappal benyújtható a területileg illetékes Vám– és Pénzügyőri Hivatalba 

illetve a Regionális Ellenőrzési Központba (kapcsolódó jogosultságtól függően). 

Az e-VP-n történő folyószámla adatok lekérdezése szolgáltatás nem helyettesíti 

a hiteles adatszolgáltatás módjait, mint például hatósági bizonyítvány kiadása, 

hivatalos egyenlegértesítés stb.  

A folyószámla adatok lekérdezésének bemutatása az 1. számú mellékletben 

található. 

Budapest, 2010.05.01. 

   VPRK 

https://kkk.vam.gov.hu/eles/2/evp
http://www.vam.gov.hu/viewBase.do?elementId=8443


1. számú melléklet: 

Az e-VP felhasználói felülete az interneten elérhető a következő linken: 

https://kkk.vam.gov.hu/eles/2/e-VP. 

 A folyószámla információk lekérdezése a „Szolgáltatások” / „Kérés indítása” menüpont alól 

kezdeményezhető (1. ábra). A szolgáltatás indításának feltétele, az e-VP portálra történő 

bejelentkezés.  A megjelenő képernyőn a „Folyószámla adatszolgáltatás információk 

megtekintése” linkre kattintással juthatunk az „Ügyfél kiválasztása” képernyőre (3. ábra). 

Amennyiben a felhasználó nem jelentkezett még be, akkor a rendszer automatikusan nem 

engedi be a felhasználót, hanem felajánlja a bejelentkezési / visszalépési lehetőséget (2. 

ábra.). Az e-VP portálra történő be- és kijelentkezést a nyitó oldal jobb felső sarkában lehet 

megtenni. 

I. Folyószámla adatkérés indítása: 

A folyószámla adatszolgáltatás menüpont alól az alábbi szolgáltatások indítására nyílik 

lehetőség (4. ábra): 

 Tételes folyószámla forgalom  

 Páratlan tételek listája 

 Tételes elszámolású késedelmes lista 

 FIFO–s elszámolású késedelmes lista 

 Konkrét határozatszámra történő lekérdezés (14 karakter hosszan) 

A lekérdezések során lehetőség nyílik az adatszolgáltatási kör szűkítésére az alábbiak szerint: 

 számlaszámra Államháztartási számlák szerinti,    

 lekérdezés időtartamra (max. 3 hónapra visszamenőleg),   

 azonosítóracsak a Konkrét határozatszámra történő lekérdezés esetében, 

valamint a megjegyzés (közlemény) rovat kitöltésére a lekérdezés eredményének későbbi 

könnyebb beazonosíthatósága érdekében.  

II. Folyószámla adatkérés eredményének megtekintése: 

Az adatkérés / lekérdezések eredményének megtekintését a „Szolgáltatások / Válasz üzenetek 

megtekintése”- szolgáltatás választása menüponton belül a Bevallások megtekintése 

menüpontban kell megjeleníteni „Folyószámla adatszolgáltatás információk megtekintése” 

szolgáltatás név alatt (5. ábraHiba! A hivatkozási forrás nem található.). A folyószámla 

információk lekérések eredménye e-VP felületén  letölthető  és megtekinthető PDF 

formátumban. Az üzeneteket a rendszer 30 napig tárolja olvasatlanul. Az üzenetek 

megtekintésére, letöltésére és törlésére is lehetőség nyílik a válaszüzenetek listájában.  

Lényeges információ, hogy az e-VP-n történő folyószámla adatok lekérdezése szolgáltatás, 

csak tájékoztatásul szolgál, nem helyettesíti a hiteles adatszolgáltatás módjait, mint például 

hatósági bizonyítvány kiadása, hivatalos egyenlegértesítés stb.  

Az e-VP használatáról további információk találhatók a: Vám- és Pénzügyőrség hivatalos 

oldalán a dokumentum tárban e-VP Felhasználói kézikönyv néven. 

https://kkk.vam.gov.hu/eles/2/evp
http://vam.gov.hu/
http://vam.gov.hu/
http://vam.gov.hu/loadBinaryContent.do?binaryId=20458
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