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-  vámhatóságnál vagy vámügyi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél (vám-
ügynökség, vámtanácsadás, szállítmányozás, export / import tevékenység) teljesített,  

- az eltöltött gyakorlati időt hitelt érdemlően igazolja; a szakmai gyakorlat igazolás tar-
talmazza a szakmai gyakorlat idejét, szakmai gyakorlat területét, valamint a betöltött 

munkakört,  
- a szakmai gyakorlat abban az esetben tekintendő igazoltnak, ha 

a) Vámügyintéző, vámkezelő vagy vámadminisztrátor munkakörben került fog-
lalkoztatásra vagy 

b) Vámhivatal hivatalos állományának tagja és vámügyi munkatevékenységet 

végzett 
c)  Vámügyi munkatevékenységet végzett 

 

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

8.1 Minimális óraszám: 420 

8.2 Maximális óraszám: 600 

9 A szakmai követelmények leírása: „–” 

9.1 Modulrendszerű felépítés esetén
4 

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Áruosztályozási ismeretek 

9.1.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

9.1.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.1.2.1 Minimális óraszám: 147  
9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 210 

Sorszám Készségek, képességek Ismeretek Elvárt viselke-
désmódok, atti-
tűdök 

Önállóság és fele-
lősség mértéke 

1 Az áruk áruosztályozá-

sát elvégzi, a rendelke-
zésre álló dokumentá-

ciók, adatok, informá-

ciók figyelembe véte-
lével. Meghatározza a 

vámeljárás során al-

Áruismerettel 

rendelkezik. 
Ismeri a külön-
böző iparágak 

alap tevékeny-
ségeit. Ismeri a 
hatályban lévő 

Figyelemmel kí-

séri a műszaki, 

technológiai, in-
formatikai és 

egyéb iparági 

változásokat. Fi-
gyelemmel kíséri 

Önállóan, infor-
matikai rendszer 
alkalmazásával 

végzi feladatát. 

Felelősséget vál-
lal a helyes áru-
osztályozásért 
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kalmazandó vámtarifa-
számot. 

jogszabályi ren-
delkezéseket, 

valamint az 
irányadó útmu-
tatókat. 

a jogszabályi vál-
tozásokat. Elköte-
lezett a jogsza-
bályok betartásá-

ra. Motivált az 

Önképzésre, hogy 

szélesítse áruis-
meretét.  

2 A megrendelő számára 

áruosztályozásra vo-
natkozó tájékoztatást 

ad.  

Ismeri az áru-
hoz kapcsolódó 

termék / techno-
lógiai leíráso-
kat.  

Világosan, hitele-
sen, udvariasan 
kommunikál. A 

határidő figye-
lembe vételével 

tárgyilagos tájé-

koztatást nyújt. 

Munkáját elköte-
lezetten, precízen 

végzi. Törekszik a 

megrendelővel, 

partnerével ható-

sággal jó és 

eredményes 

együttműködésre. 

Szakmai vezető-

jének iránymuta-
tása mellett képes 

elkészíteni a 

szakmai állás-
pontját, alkalmas 

a szakmai állás-
pontjának kifejté-

sére, megvitatá-

sára. 

3 Az áruosztályozáshoz 

kapcsolódóan integrált 

vámtarifa rendszert 

kezel. 

Ismeri az EU 
Integrált Vámta-
rifa rendszerét.  

Törekszik munká-

ja során a Nemze-
ti TARIC Web 
publikáció meg-
ismerésére. Az 

áruosztályozás 

változásait figye-
lemmel kíséri.  

Önállóan képes 

az Unió Integrált 

Vámtarifa rend-
szer, valamint a 
Nemzeti TARIC 
Web publikáció 

alkalmazására. 

4 Kereskedelem-politikai 
intézkedésekből fakadó 

szakmai feladatokat 
hajt végre. 

Részletesen 

ismeri a TARIC 
alapján az adott 

származási or-
szágra vonatko-
zó vámtételt és 

intézkedéseket.  

Törekszik a nap-
rakész informáci-
ók megszerzésére, 

a változások 

nyomon követé-

sére.  

Szakmai vezető-

jének irányítása 

mellett a keres-
kedelem-politikai 
intézkedéseket 

végrehajtja.  

5 Kötelező Tarifális Fel-
világosítással (KTF) 
kapcsolatos feladatokat 
lát el. Elkészíti a ké-

relmet az e-BTI 
(Binding Tariff 
Information) Európai 

Unió elektronikus in-
formatikai rendszeré-

nek használatával. Ké-

relem benyújtáshoz 

szükséges adatokat, pl. 

Ismeri a Kötele-
ző Tarifális fel-
világosítás 

rendszerét, 

adatvédelmi 

előírásait, a 

KTF kiadáshoz 

kapcsolódó ille-
tékességi, vala-
mint határidőkre 

vonatkozó sza-
bályokat. Ismeri 

Pontosan és szak-
szerűen kommu-
nikál a hatóság-
gal. Törekszik a 

KTF elbírálás 

során a hatóság 

felé történő pon-
tos, hibamentes 
adatszolgáltatásra. 

Szakmai vezető-

jének irányítása 

mellett képes 

elkészíteni a Kö-

telező Tarifális 

Felvilágosítás 

iránti kérelmet, 

valamint a szük-
séges folyamat 

leírásokat. Fele-
lősséget vállal a 

KTF kiadás során 
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az árura vonatkozó 

technikai, műszaki, 

anyagösszetételi, stb., 
adatokat és/ vagy do-
kumentumokat össze-
gyűjti, összegzi, archi-
válja. Kapcsolatot tart 
az engedélyező ható-

sággal (NAV Szakértő 

Intézettel). Közremű-

ködik a hatósági eljárás 
során, adatokat, vala-
mint dokumentumokat 
kezel. 

az EU KTF le-
kérdezési mo-
dult, valamint 
az e-BTI rend-
szert. Ismeri a 
KTF kiadás 

folyamatát. 

NAV felé szol-
gáltatott adatok 

valódiságáért. 
Önállóan alkal-
mazza napi ope-
ratív tevékenysé-

ge során a Köte-
lező Tarifális 

Felvilágosításban 

foglaltakat. 

6 Hatósági mintavétel és 

mintakezelés során 

közreműködik, nyilat-
kozatot tesz. A minta-
vételhez szükséges 

terméket mintavételre 

előkészíti, a szükséges 
dokumentációt elkészíti 

és tevőlegesen részt 

vesz a mintavétel so-
rán. 

Ismeri a minta-
vétel szabályait. 

Ismeri a minta-
vétel biztonsá-

gos feltételeit és 

kapcsolódó EU 
és nemzeti elő-

írásokat. 

Munkája során 

szem előtt tartja a 

gazdaságosság, 

munkavédelmi és 

környezetvédelmi 

szempontokat. 

Munkáját önálló-

an végzi a minta-
vétel szabályai 

szerint. A mun-
ka-, baleset-, tűz- 
és környezetvé-

delmi előírásokat 

betartja és betar-
tatja. 

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Vámjogi ismeretek 

9.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

9.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.2.2.1 Minimális óraszám:231  
9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 330  

 

Sor-
szám 

Készségek, ké-

pességek 
Ismeretek Elvárt viselke-

désmódok, atti-
tűdök 

Önállóság és fele-
lősség mértéke 

1 Jogszerű vám-
ügyintézést vé-

gez az ex-
port/import ter-
mékek forgal-
mazásában. 

Ismeri az uniós és 

nemzeti hatályban 

lévő jogszabályi ren-
delkezéseket, vala-
mint az irányadó 

útmutatókat. Ismeri 

az EU 
 kereskedelem- poli-
tikai rendelkezéseit, 

intézkedéseit. Ismeri 

az EU export / import 
forgalomhoz kapcso-

Figyelemmel 
kíséri a jogszabá-

lyi változásokat. 

Elkötelezett a 

jogszabályok 

betartására és 

ismeri az EU és a 

nemzeti érdeke-
ket, értékeket. 

Önállóan, az elekt-
ronikus és /vagy 

papír alapon megje-
lenő szabályok, 

iránymutatások 

alapján végzi el az 

export/import forga-
lomhoz valamint 
árutovábbításhoz 

kapcsolódó vámke-
zeléseket. 
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lódó tiltó, korlátozó 

rendelkezéseket.  
2 Vám engedé-

lyekkel kapcso-
latos feladatokat 
lát el. Elkészíti a 

Customs 
Decision Mana-
gement System 
(CDMS) vagy 
az eAEO 
Specific Trader 
Portal (eAEO-
STP) rendszer 
használatával a 

vonatkozó ké-

relmet. Kérelem 

benyújtáshoz 

szükséges ada-
tokat és/ vagy 

dokumentumo-
kat összegyűjti, 

összegzi, archi-
válja. Vállalaton 

belül az engedé-

lyezési eljárás-
sal kapcsolatban 
a társosztályok-
tól információt, 

adatot vagy do-
kumentumot kér 

és a megkapott 

adatot, továbbít-
ja az engedélye-
ző hatóság felé. 

Kapcsolatot tart 
az engedélyező 

hatósággal. 

Közreműködik a 

hatósági eljárás 

során, adatokat, 
valamint doku-
mentumokat 
kezel. 

Ismeri a CDMS és az 
eAEO-STP rendsze-
reket, a rendszerek 
kezelését, azok al-
kalmazási lehetősé-

geit a vámügyintéző 

munkájában.  

Pontosan és 

szakszerűen 

kommunikál a 
hatósággal. Fi-
gyelemmel kíséri 

az CDMS és az 
eAEO-STP vál-
tozásait. 

Szakmai vezetőjé-

nek irányítása mel-
lett képes elkészíte-
ni a vámengedé-

lyekre vonatkozó 

kérelmet a CDMS 
és az eAEO-STP 
rendszerekben. 
Szakmai vezetőjé-

nek irányítása mel-
lett képes elkészíte-
ni az Engedélyezett 

Gazdálkodó enge-
dély fenttartásához 

szükséges, a vámte-
rülethez kapcsolódó 

belső útmutatókat és 

vámhivatali bead-
ványokat. 
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3 A nem uniós 

árukat érkezteti 

az EU vagy a 
nemzeti infor-
matikai rend-
szerben. Érkez-
tetést követően 

rendelkezik a 
nem uniós áru 

Átmeneti meg-
őrzésbe vételé-

ről. Kezdemé-

nyezi az Áruto-
vábbítási eljárás 

alá vonást és 

elkészíti a szük-
séges árutováb-
bítás dokumen-
tumát, valamint 
a kapcsolódó 

vámokmányo-
kat. Figyelem-
mel kíséri az 

árutovábbítás 

vámeljárásban 

indított szállít-
mány mentesíté-

sét. Amennyi-
ben szükséges 

intézkedik a 

nem mentesített 

szállítmányok 

utólagos 

mentesítéséról. 

Ismeri az EU Új 

Számítógépesített 

Tranzit Rendszerét 

(NCTS), valamint a 
nemzeti ÁruReg 

rendszert. Ismeri a 
TIR egyezmény sze-
rinti eljárást és kap-
csolódó dokumentu-
mot (TIR Carnet). 
Ismeri a nem közutas 

szállítás során alkal-
mazott egyéb 

vámárunyilatkozatok
at (CN23, CIM fu-
varlevél), érkeztetést 

támogató egyéb ok-
mányt (pl. Bill of 

Lading, CMR, légi 

fuvarlevél, stb.). Is-
meri a NAV  
elektronikus ügyinté-

zési rendszerét, do-
kumentumait. Ismeri 
a vámeljárás végre-
hajtásához szükséges 

engedélyben megha-
tározott előírásokat, 

adatszolgáltatási kö-

telezettségeket.  

Figyelemmel 
kíséri az informa-
tikai rendszerek 
változásait. Tö-

rekszik, hogy a 
napi operatív 

munka során a 

tudása naprakész 

legyen. 

Önállóan és csapat-
ban is, az informati-
kai rendszereket 
használva felelősen 

végzi munkáját. 

Betartja a munka-
köréhez kapcsolódó 

munkabiztonsági, 

munka-
egészségügyi, tűz- 
és környezetvédelmi 

előírásokat. Felelős-
séget vállal az in-
formatikai eszközök 

kezelési és haszná-

lati útmutatóban 

foglaltak pontos 
betartásáért. 

4 A vámkezelés 

jogszerű végre-
hajtásához kap-
csolódó infor-
matikai rendsze-
reket kezeli. A 
vámszoftver 

meghatározott 

moduljait hasz-
nálja a munkája 

és az ügyintézés 

során. 

Ismeri az Európai 

Uniós és a hazai in-
formatikai rendsze-
reket. Ismeri a vám-
kezelés lebonyolítá-

sához szükséges 

üzemszüneti eljárá-

sokat és a kapcsolódó 

jelentési kötelezett-
ségeket. 

Figyelemmel 
kíséri a gazdál-
kodó által alkal-
mazott vám-
szoftver, az EU 
és a NAV által 

üzemeltetett in-
formatikai rend-
szerek változása-
it. Törekszik, 

hogy az operatív 

munka során a 

tudása naprakész 

legyen. 

Betartja a munka-
köréhez kapcsolódó 

munkabiztonsági, 

munka-
egészségügyi, tűz- 
és környezetvédelmi 

előírásokat. Felelős-
séget vállal az in-
formatikai eszközök 

kezelési és haszná-

lati útmutatóban 

foglaltak pontos 
betartásáért.  

5 Vámszakmai 

feladatokat el-
Ismeri az elektroni-
kus Vám-

Elkötelezett a 

minőségi munka-
Felelősséget vállal 

az által kiállított 
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látja és megha-
tározza az al-
kalmazandó 

vámeljárást. 

Kezdeményezi 

az import vagy 
export irányú 

vámeljárás alá 

vonást. Normál 

eljárásban vagy 

egyszerűsített 

árunyilatkozat 

alkalmazásával 

elkészíti a szük-
séges Árunyi-
latkozatot, en-
gedély alapján a 

nem uniós árut 

bejegyzi, a Nyi-
latkozattevő 

Nyilvántartásba 

és az engedély-
ben meghatáro-
zott időben el-
készíti és be-
nyújtja a kiegé-

szítő Árunyilat-
kozatot. Megha-
tározott vámel-
járások esetében 

az engedélyben 

foglaltak szerint 
elkészíti a kap-
csolódó elszá-

molást és be-
nyújtja a vám-
hatósághoz.  

Kezdeményezi a 

kiviteli vámeljá-

rás alá vonást. 

Elkészíti a szük-
séges Árunyi-
latkozatot. Fi-
gyelemmel kísé-

ri a kiviteli 
vámeljárás alá 

vont szállítmány 

EU-ból történő 

kiléptetését. 

Amennyiben 

árunyilatkozat fel-
dolgozó rendszert 

(CDPS). Ismeri a 
NAV elektronikus 
ügyintézési rendsze-
rét, dokumentumait. 

Ismeri a vámeljárás 

végrehajtásához 

szükséges engedély-
ben meghatározott 

előírásokat, adatszol-
gáltatási kötelezett-
ségeket. Ismeri az 

import vagy export 
irányú vámeljárások-
hoz kapcsolódó tiltó, 

korlátozó rendelke-
zéseket. Ismeri az 

import vagy export 
vámeljáráshoz kap-
csolódó engedélyek 

megszerzésére vo-
natkozó nemzetközi, 

Euró Uniós és hazai 

szabályokat, irány-
mutatásokat. 

végzés és ezen 

keresztül, vám-
közreműködői 

tevékenység ese-
tén az 

ügyfélelégedettsé

g folyamatosan 
magas szinten 
tartása, javítása 

iránt. Árunyilat-
kozatok kiállítása 

során a pontos-
ságra törekszik. 

Egységes Vám-
árunyilatkozat vagy 

a Kiegészítő Áru-
nyilatkozat helyes-
ségéért. Önállóan 

elkészíti az Egysé-

ges 
Vámárunyilatkozato

t, Nyilatkozattevő 

nyilvántartásba be-
jegyzés esetén el-
végzi az Áruátenge-
dést. Betartja a 

munkaköréhez kap-
csolódó munkabiz-
tonsági, munka-
egészségügyi, tűz- 
és környezetvédelmi 

előírásokat. Felelős-
séget vállal az in-
formatikai eszközök 

kezelési és haszná-

lati útmutatóban 

foglaltak pontos 
betartásáért. 
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szükséges, in-
tézkedik a ki 

nem léptetett 

szállítmányok 

utólagos kilépte-
téséről. Megbí-

zás alapján 

vámügyi képvi-
seleti feladato-
kat el. Kezde-
ményezi a vám-
jogszabályok 

által biztosított 

mentességeket 

vagy vám visz-
szatérítést. 

6 Vizsgálja az 

áruk származá-

sát és eredetét. 

Vámeljárások 

során alkalmaz-
za a származási 

szabályokat, 

valamint az EU 
vámuniós szer-
ződéseit. Meg-
határozza és 

igazolja az áruk 

származását 

vagy az áruk 

uniós státuszát.  

Ismeri az EU által 

egyoldalúan fejlődő 

országoknak nyújtott 

kedvezményeit, va-
lamint az EU szabad 
kereskedelmi megál-
lapodásait és Vám-
uniós szerződéseit. 

Ismeri az EU, vala-
mint a nemzetközi 

megállapodások 

alapján elfogadható 

származást vagy stá-

tuszt igazoló okmá-

nyokat. Ismeri a Re-
gisztrált Exportőr 

rendszert. 

Származás igazo-
lások vagy stá-

tusz igazolások 

kiállítása során 

pontosságra tö-

rekszik. 

Önállóan állapítja 

meg a nem uniós 

áru/ Uniós áru 

származását. Fele-
lősséget vállal az 

általa elkészített 

származási igazolás 

vagy státusz igazo-
lás helyességéért. 

7 Elvégzi a Köte-
lező Származási 
Felvilágosítás 
(KSZF) vámha-
tósági kérelem 

benyújtáshoz 

szükséges ada-
tok és informá-

ciók gyűjtést. 

Kérelem be-
nyújtáshoz 

szükséges ada-
tokat, pl. az áru-
ra származásá-

nak megállapí-

táshoz kapcso-
lódó beépülési 

Ismeri a KSZF rend-
szerét. Ismeri a kére-
lem kitöltésére vo-
natkozó rendelkezé-

seket, továbbá a jog-
szabályban meghatá-

rozott Uniós informa-
tikai rendszereket. 

Pontosan és 

szakszerűen 

kommunikál a 

hatósággal. 

Szakmai vezetőjé-

nek irányítása mel-
lett képes elkészíte-
ni a KSZF iránti 

kérelmet. Napi ope-
ratív tevékenysége 

során önállóan al-
kalmazza a KSZF-
et. 
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anyag listát, 

anyagok össze-
tételére vonat-
kozó adatot, 

származást iga-
zoló okmányt 

összegyűjti, 

összegzi, archi-
válja. Elkészíti 

az informatikai 
rendszer haszná-

latával a vonat-
kozó kérelmet.  
Kapcsolatot tart 
az engedélyező 

hatósággal 

(NAV Szakértő 

Intézettel). Köz-
reműködik a 

hatósági eljárás 

során, adatokat, 
valamint doku-
mentumokat 
kezel. 

8 Vizsgálja 

és/vagy megha-
tározza a nem 

Uniós áruk / 

uniós áruk vám-
értékét. A vám-
érték megállapí-

tása során al-
kalmazza a jog-
szabályban 

meghatározott 

kiigazításokat. 

Ismeri az Általános 

Vám- és Kereske-
delmi Egyezmény 

(GATT) irányadó 

szabályait, különös 

tekintettel a Vámér-
ték egyezményre. 

Ismeri az EU Vámér-
tékre vonatkozó sza-
bályait és iránymuta-
tásait. Ismeri az 

Incoterms szabályait. 

Precízen végzi a 

vámérték megál-
lapítást. Törek-
szik, hogy a 
vámérték megál-
lapítás során 

minden tényező, 

adat 
(vámértéknövelő 

vagy vámérték 

csökkentő) figye-
lembevételre 
kerüljön. 

A vámérték növelő 

vagy vámérték 

csökkentő tételek 

figyelembevételével 
önállóan megállapít-
ja az Átmeneti 

Megőrzés nyilván-
tartáshoz vagy a 

vámeljárás során 

bevallott vámérté-

ket. 

9 Átmeneti meg-
őrzés vagy a 

vámeljárás so-
rán meghatároz-
za a Referencia 
összegét, Átme-
neti megőrzés 

vagy a vámeljá-

rás során leköti 

és jogszabály-
ban meghatáro-
zott feltételek 

teljesülését kö-

Ismeri az EU vám-
biztosíték megállapí-

tás szabályait. Ismeri 

a szükséges vámbiz-
tosíték csökkentés 

vagy Biztosíték nyúj-
tás alóli mentesség 

feltételeit.  

Precízen végzi a 

referencia összeg 

és vámbiztosíték 

számítás, lekötés 

és felszabadítás 

folyamatát. Tö-

rekszik a biztosí-

ték kezelési rend-
szer pontos veze-
tésére.  

Önállóan megálla-
pítja és a vámszoft-
ver meghatározott 

moduljában kezeli a 
rendelkezésre álló 

adatok és az 

Összkezességi en-
gedélyben meghatá-

rozottak alapján a 

szükséges referencia 

összeget és vámbiz-
tosítékot. 
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vetően felszaba-
dítja a referen-
cia összegét 

és/vagy vámbiz-
tosíték összegét.  

10 Közreműködik a 

fizikai áruvizs-
gálatnál. Köz-
reműködik a 

vámeljárások 

folyamatában és 

az áruk átenge-
dését követően 

végzett ellenőr-
zések esetében. 
Befejezi a vám-
eljárást.  
 

Ismeri a fizikai áru-
vizsgálat szabályait. 

Ismeri a fizikai áru-
vizsgálat biztonságos 

feltételeit és kapcso-
lódó EU és hazai 

előírásokat. 

Munkája során 

szem előtt tartja a 

gazdaságosság, 

munkavédelmi és 

környezetvédel-
mi szempontokat. 

Munkáját önállóan 

végzi. A munka-, 
baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi, 
valamint minőség-
biztosítási előíráso-
kat betartja és betar-
tatja. 

11 A nem kereske-
delmi áruforga-
lomban elvégzi 

az import / ex-
port vámeljárás 

alá vonást. Ki-
tölti az Egysé-

ges Vám-
árunyilatkoza-
tot, ATA Carnet 
okmányt, CN22 

okmányt.  

Ismeri a kereskedel-
mi és nem kereske-
delmi forgalom sza-
bályai közötti kü-

lönbséget. Ismeri a 

nem kereskedelmi 
forgalom sajátossá-

gait és a vámeljárás 

lefolytatásához szük-
séges speciális szabá-

lyokat.  

Elkötelezett a 

minőségi munka-
végzés és ezen 

keresztül, vám-
közreműködő 

tevékenység ese-
tén az 

ügyfélelégedettsé

g folyamatosan 
magas szinten 
tartása, javítása 
iránt. 

Felelősséget vállal a 

kiállított Egységes 

Vám-árunyilatkozat 

helyességéért. Önál-
lóan elkészíti az 

Egységes 

Vámárunyilatkozato

t, Nyilatkozattevő 

nyilvántartásba be-
jegyzés esetén el-
végzi az Áruátenge-
dést. Betartja a 

munkaköréhez kap-
csolódó munkabiz-
tonsági, munka-
egészségügyi, tűz- 
és környezetvédelmi 

előírásokat. Felelős-
séget vállal az in-
formatikai eszközök 

kezelési és haszná-

lati útmutatóban 

foglaltak pontos 
betartásáért.  
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9.1.3 Programkövetelmény-modul neve: Ügyintézést támogató egyéb szakmai isme-
retek 

9.1.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

9.1.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.3.2.1 Minimális óraszám:42  
9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 60  

 

Sorszám Készségek, ké-

pességek 
Ismeretek Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 
Önállóság és fele-
lősség mértéke 

1 Vámeljárás során 

alkalmazza a 
nemzetközi fuva-
rozás, szállítmá-

nyozás, valamint 

Incoterms 2020 
szabályait. Vizs-
gálja és/vagy 

meghatározza a 

külkereskedelmi 

forgalomhoz 
szükséges import 

vagy export en-
gedély szüksé-

gességét, vala-
mint közreműkö-

dik az engedély 

beszerzésében. 

Ismeri a jellemző 

külkereskedelmi 

ügyleteket, az ügy-
letek lebonyolítá-

sához szükséges 

import vagy export 
engedélyezési kö-

telezettséget. Ren-
delkezik a nemzet-
közi fuvarozással 

és szállítmányo-
zással, továbbá az 

ellátási lánccal és 

logisztikával kap-
csolatos alapvető 

ismeretekkel. Is-
meri az Incoterms 
2020 szabályait. 

Figyelemmel kíséri az 

import vagy export 
engedélyezésváltozásait. 

Törekszik, hogy a napi 

operatív munka során a 

tudása naprakész le-
gyen. 

Munkáját önállóan 

végzi. Felelősséget 

vállal az általa kiál-
lított okmányok / 

engedély kérelmek 

pontos adattartal-
máért. 

2 A munkaköréhez 

kapcsolódó adó 

és vámhatósági 

ügyeket intéz. 

Hivatalos ügyin-
tézéshez kapcso-
lódó okmányokat 

kitölt. 

Ismeri a munkájá-

hoz szükséges hi-
vatalos okmányo-
kat. Ismeri és 

használja a szüksé-

ges elektronikus 
nyomtatványkitöltő 

programokat. 

Udvariasan, hitelesen és 

álláspontját szakmailag 

világosan kifejezve 

kommunikál. Figye-
lemmel kíséri a változá-

sokat, az elektronikus 
rendszerek verzió váltá-

sait. 

Szakmai vezetőjé-

nek iránymutatása 

mellett készíti el a 

beadványokat, kép-
viseli a hatóság 

előtt a megbízó, 

partner vagy mun-
káltatója érdekeit. 

Önállóan, digitális 

eszközöket használ-
va készíti el a bead-
ványokat.  

3 Szakmai kom-
munikációt végez 

szóban és írásban 

a partnerekkel, 
kollégákkal. Le-

Ismeri a kommuni-
káció alapvető eti-
kai és szakmai 

szabályait.  Felis-
meri az idegen 

Elkötelezett a minőségi 

munkavégzés és ezen 

keresztül vámjogi kép-
viselet esetén az 

ügyfélelégedettség fo-

Önállóan és csapat-
ban is felelős mun-
kát végez. Munka-
végzése során fi-
gyelembe veszi az 
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velezést folytat 

hagyományos és 

digitális formá-

ban.  

nyelvtudás szüksé-

gességét. 
lyamatosan magas szin-
ten tartása, javítása ér-
dekében. Motivált az 

önképzésre, hajlandó az 

idegennyelv tanulásra. 

elvárt etikai és 

szakmai magatartás-
formákat. 

4 Használja a szö-

vegszerkesztő, 

táblázat- és adat-
bázis-kezelő 

számítógép prog-
ramokat, a beépí-

tett függvénye-
ket. Hagyomá-

nyos és digitális 

dokumentumokat 
rendszerez. 
Rendszeres és 

eseti jelentéseket, 
valamint prezen-
tációkat készít. 

Ismeri a Microsoft 
Office és a DEMO 

oktató vámszoft-
vert. Ismeri és be-
tartja az adat- és 

titokvédelemmel 

kapcsolatos jog-
szabályokat, utasí-

tásokat. Ismeri az 

informatikai esz-
közök biztonságos 

működésének fel-
tételeit és a mun-
kavédelmi előírá-

sokat. Ismeri az 
informatikai ope-
rációs rendszere-
ket. Ismeri a Pre-
zentáció készítés 

általános elveit, 

alkalmazható 

szoftvereket.  

Munkája során szem 

előtt tartja a munkavé-

delmi és környezetvé-

delmi szempontokat. 
Figyelemmel kíséri a 

prezentáció készítés 

trendjének változásait. 

Munkáját önállóan 

végzi. Betartja a 

munkaköréhez kap-
csolódó munkabiz-
tonsági, munka-
egészségügyi, tűz- 
és környezetvédel-
mi előírásokat. Fe-
lelősséget vállal az 

informatikai eszkö-

zök kezelési és 

használati útmuta-
tóban foglaltak pon-
tos betartásáért   

 

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem5 

 

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 
relevanciája): 

A külkereskedelmi áruforgalomhoz kapcsolódó vámtevékenységet végző ügyintézők nagyon 

széles spektrumú feladatokat látnak el, a vámkezelések végrehajtásától, a hatósági ellenőrzé-

sekben való közreműködésen át, a vámoptimalizációs javaslatok kialakításban való közremű-

ködésig és a gazdasági partnerekkel való kapcsolattartásig. Emellett komoly gazdasági értéket 

teremt a vámszakmai ismeretek tudatos alkalmazása az optimális beszerzésekkel elérhető nye-
reséggel, a vámhatóságok minősített ügyfeleiként megszerezhető egyszerűsítések előnyeivel. 

Munkájuk segíti a nem ellenőrzött ellátási láncokban szállított áruk termékbiztonsági- és köz-
egészségügyi kockázatainak felmérését is. A vámmunkában használt váminformatikai rend-
szerek alkalmazása jelentősen gyorsabb és pontosabb tevékenységet követelnek meg a gaz-

                                                           
 

 


