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A képzés célja olyan szakemberek felkészítése a 
gazdaság számára, akik összefüggéseiben ismerik 
a vámeljárások és az egyes vámjogi eszközök 
nemzetközi ellátási láncokban betöltött szerepét. A 
képzés sikeres elvégzését követően képesek lesznek 
egy adott gazdasági vállalkozás vámfolyamatainak 
megtervezésére és irányítására oly módon, hogy 
az a lehető legnagyobb mértékben, költség és idő 
hatékony módon integrálódjon a vállalat logisztikai 
folyamataiba. A képzés végére a hallgatók képessé 
válnak az ellátási láncok, benne logisztikai 
folyamatok vámszempontból hatékony, de egyben 
etikus menedzsmentjére.

A szakképzettség oklevélben szereplő 
megnevezése:

 ► A gazdaságtudományok képzési területen 
szerzett alapdiploma esetén: Vámlogisztikai 
szakközgazdász (angolul: Customs logistics 
expert economist) 

 ► Nem a gazdálkodástudományok terén szerzett 
alapdiploma esetén: Vámlogisztikai menedzser 
(angolul: Customs logistics manager) 

Felvételi követelmény: 
 ► Vámlogisztika szakközgazdász szakirányú 

továbbképzési szak esetén: A gazdaság
tudományok képzési területén legalább 
alapképzésben szerzett, alapfokozatot 
és közgazdász szakképzettséget igazoló 
oklevéllel, valamint vámigazgatás vagy vállalati 
vámügyi területen szerzett minimum 2 éves 
munkatapasztalattal rendelkezők vehetnek részt. 

 ► Vámlogisztika szakirányú továbbképzési szak 
esetén: Bármely képzési területen, legalább 

alapképzésben szerzett alapfokozatot és 
szakképzettséget igazoló oklevéllel, valamint 
vámigazgatás vagy vállalati vámügyi területen 
szerzett minimum 2 éves munkatapasztalattal 
rendelkezők vehetnek részt. 

Jelentkezéshez szükséges 
dokumentumok: 

 ► Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar és 
angol oldala (utóbbi, ha készült) 

 ► A kétéves munkatapasztalatot igazoló 
dokumentum 

 ► Önéletrajz 

 ► Motivációs levél

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓ

Kiknek a jelentkezését várjuk?
 ► Logisztikai szolgáltatók azon közép és 

felsővezető munkatársainak, akik a 3PL, 4PL, 
5PL típusú tevékenységüket a logisztikai 
és vámszolgáltatások ötvözésével kívánják 
versenyképesebbé tenni. 

 ► Azon vállalati vámügyi, logisztikai, beszerzési, 
külkereskedelmi szakembereknek, akik 
széles körű szakmai ismeretek birtokában 
kívánják támogatni vállalatuk ellátási láncával 
kapcsolatos stratégiai döntéseit; 

 ► Azon jogi végzettségű szakembereknek, akik 
vámügyi területre kívánnak specializálódni; 

 ► Azon középfokú képzésben oktatóknak, akik 
logisztika, vám, ellátási lánc témakörökben 
továbbfejlesztenék ismereteiket; 

 ► A közigazgatás azon munkatársainak, akik 
az ellátási lánc üzleti folyamatainak mélyebb 
megismerésével szeretnék tudásukat szélesíteni. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges 

Az önköltség díja:  
390.000 Ft/félév 

A beiratkozás regisztrációs díja: 9.000, Ft 

Kollégáink a jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu 
email címen várják esetlegesen felmerülő 
kérdéseiket.
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