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FELHÍVÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS
A VJASZSZ 2022. TAVASZI VÁMSZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSÉRŐL

A Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége a Nemzetgazdasági Minisztérium
2018. január 25-i hatállyal kiadott VJSZ-2/2018.sz. képzőszervi nyilvántartási száma alapján
kreditpontos vámszakmai továbbképzést indít.
A képzés időtartama:
A képzés teljes időtartama 8 modul (8 x 45perc tanóra), melyet e-learning képzés keretében
tartunk meg.
A tananyagokat egyetemi oktatók és szövetségünk szakértői készítik, akik több évtizedes
szakmai tapasztalattal és szakértelemmel rendelkeznek.
Jelentkezés feltétele, menete: A képzésre jelentkezni legkésőbb 2022. március 25-ig a
kitöltött és aláírt jelentkezési lap, info@vjaszsz.hu e-mail címre történő megküldésével lehet.
A VJASZSZ a képzésre történő regisztrációt a jelentkezési lapon szereplő e-mail címre
visszaigazolja.
A képzés elérhetősége és teljesítésének módja:
Az e-learning tananyaghoz a szövetség által megadott egyedi jelszó felhasználásával lehet
hozzáférni, melyet a képzési linkkel együtt a jelentkezési lapon megküldött e-mail címre
fogunk elküldeni a részvételi díjról szóló számla kiegyenlítését követően, de legkésőbb az
első modul indulásáig, 2022. március 30. 08.00 óráig.
Fontos, hogy minden résztvevőnek önálló e-mail címmel kell rendelkeznie.
Minden modul elsajátítására 3 naptári nap áll rendelkezésre. Az első modul 2022.
március 30-án 08.00 órától lesz elérhető. A modulok sorrendjét és azok pontos időbeli
elérhetőségét a továbbképzési program részletesen tartalmazza. Minden modul a program
szerint egymást követően, kizárólag az adott modulhoz rendelt 3 napos időintervallumban lesz
elérhető.
A program az egyes modulok tekintetében a résztvevők aktivitását – az adott modul
olvasásának kezdő és végső időpontját – folyamatosan rögzíti és naplózza. A naplózást csak a
Koordinátor érheti el, amelyről lekérdezést végezhet és kimutatást készíthet (excell
formátumban), a kimutatást elektronikusan és papírformátumban is tárolja a Szövetség, a
jogszabály szerinti szükséges ideig.
Ha az adott modullal kapcsolatos aktivitás megszakad az előírt aktivitási idő (modulonként 45
perc), pld. az internetkapcsolat megszűnése miatt, akkor az addig ráfordított időt a program
rögzíti, de a Koordinátor nem veszi figyelembe. Ilyen esetben a következő belépést követő
időfelhasználás számlálása elölről indul. Vagyis, a programmal biztosítható, hogy a résztvevő
az egyes modulok teljesítését csak és kizárólag a folyamatos, minimum 45 perces aktivitással
teljesítse. A program folyamatosan ellenőrzi az aktivitást (pdf dokumentum esetén például a

lapozást), amennyiben 15 percen túl nem észlel aktivitást a tananyag elérése megszakad,
elölről kell a résztvevőnek kezdenie a modul tanulmányozását.
Azon résztvevő számára, akinek nagyon rövid idő áll már csak a rendelkezésre az adott modul
tanulmányozására, a Koordinátor figyelmeztető e-mail fog küldeni, segítve ezáltal is a
program teljesítését.
A képzés költsége: VJASZSZ tagnak 15.000 Ft/fő+ÁFA
NEM tagnak
23.000 Ft/fő+ÁFA
A képzésen történő részvétel feltétele, a képzési költség megfizetése:
A VJASZSZ a képzésre történő regisztrációt követően a jelentkezési lapon megadott adatok
alapján elkészített számlát megküldi a jelentkező e-mail címére.
A képzésen az a személy vehet részt, akinek a képzési költsége a számlán feltüntetett
határidőig átutalásra kerül a VJASZSZ, MKB Banknál vezetett 10300002-2021326600003285 sz. számlájára.
A jelentkezés lemondása:
A képzésen való részvételt lemondani legkésőbb 2022. március 25-ig lehet, az erre
vonatkozó külön írásbeli nyilatkozat info@vjaszsz.hu e-mail címre történő megküldésével.
Az ezt követő lemondás elfogadására nincs lehetőség a képzés teljes költségét köteles a
jelentkező megfizetni.
Kreditpontok biztosítása és igazolása
A képzésen résztvevő vámügynök és vámtanácsadók számára 8 kreditpontot igazolunk.
PM határozat száma: PM/4327-1/2022.
Elszámolhatóság időszaka: 2022.03.30. – 2022.12.31.
Az igazolás kiadásának feltétele, hogy a képzésben résztvevő, mind a nyolc 45 perces
modult 100%-os időtartamban teljesítse.
A továbbképzési programot teljesítők részére a kreditpont igazolást szövetségünk küldi meg
elektronikus úton a Pénzügyminisztérium részére.
VJASZSZ kapcsolattartó (Koordinátor):
A vámszakmai továbbképzéssel kapcsolatban a fentieken kívül felmerült kérdésekre Fekete
Antal Úr, az Oktatási Bizottság Elnöke tud válaszolni az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: vjaszszszakkepzes@gmail.com
Mobil: + 36 30 950 8306

