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7 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): 

7.1 Minimális óraszám: 340 

7.2 Maximális óraszám: 440 

8 A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  
felelősség 

    
    
    
    

 
8.2 Modulszerű felépítés esetén 

8.2.1 Programkövetelmény-modul neve: Áruosztályozás 

8.2.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

8.2.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglal-
kozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.1.2.1 Minimális óraszám: 147  
8.2.1.2.2 Maximális óraszám: 210  

Sorszám Készségek, képességek Ismeretek Elvárt viselke-
désmódok, attitű-

dök 

Önállóság és fele-
lősség mértéke 

1 Az áruk áruosztályozását 

elvégzi, a rendelkezésre álló 

dokumentációk, adatok, in-
formációk figyelembe véte-
lével. Meghatározza a vámel-
járás során alkalmazandó 

vámtarifaszámot. 

Áruismerettel ren-
delkezik. Ismeri a 
különböző iparágak 

alap tevékenységeit. 

Ismeri a hatályban 

lévő jogszabályi 

rendelkezéseket, 

valamint az irány-
adó útmutatókat. 

Figyelemmel kísé-

ri a műszaki, tech-
nológiai, informa-
tikai és egyéb 

iparági változáso-
kat. Figyelemmel 
kíséri a jogszabá-

lyi változásokat. 

Elkötelezett a jog-
szabályok betartá-

sára. Motivált az 

Önképzésre, hogy 

szélesítse áruisme-
retét.  

Önállóan, informa-
tikai rendszer al-
kalmazásával végzi 

feladatát. Felelős-
séget vállal a helyes 

áruosztályozásért 
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2 A megrendelő számára áru-
osztályozásra vonatkozó tá-

jékoztatást ad.  

Ismeri az áruhoz 

kapcsolódó termék / 

technológiai leírá-

sokat.  

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 ered-
ményes együtt-
működésre. 

Szakmai vezetőjé-

nek iránymutatása 

mellett képes elké-

szíteni a szakmai 
álláspontját, alkal-
mas a szakmai ál-
láspontjának kifej-
tésére, megvitatásá-

ra. 

3 Az áruosztályozáshoz kap-
csolódóan integrált vámtarifa 

rendszert kezel. 

Ismeri az EU Integ-
rált Vámtarifa rend-
szerét.  

Törekszik munká-

ja során a Nemzeti 

TARIC Web pub-
likáció megisme-
résére. Az áruosz-
tályozás változá-

sait figyelemmel 
kíséri.  

Önállóan képes az 

Unió Integrált 

Vámtarifa rendszer, 

valamint a Nemzeti 
TARIC Web publi-
káció alkalmazásá-

ra. 

4 Kereskedelem-politikai in-
tézkedésekből fakadó szak-
mai feladatokat hajt végre. 

Részletesen ismeri 

a TARIC alapján az 

adott származási 

országra vonatkozó 

vámtételt és intéz-
kedéseket.  

Törekszik a nap-
rakész informáci-
ók megszerzésére, 

a változások nyo-
mon követésére.  

Szakmai vezetőjé-

nek irányítása mel-
lett a kereskedelem-
politikai intézkedé-

seket végrehajtja.  

5 Kötelező Érvényű Tarifális 

Felvilágosítással (KTF) kap-
csolatos feladatokat lát el. 

Elkészíti a kérelmet az e-BTI 
(Binding Tariff Information) 
Európai Unió elektronikus 

informatikai rendszerének 

használatával. Kérelem be-
nyújtáshoz szükséges adato-
kat, pl. az árura vonatkozó 

technikai, műszaki, 

anyagösszetételű, stb., adato-
kat és/ vagy dokumentumo-
kat összegyűjti, összegzi, 

archiválja. Kapcsolatot tart 

az engedélyező hatósággal 

(NAV Szakértői Intézettel). 

Közreműködik a hatósági 

eljárás során, adatokat, vala-
mint dokumentumokat kezel. 

Ismeri a Kötelező 

Érvényű Tarifális 

felvilágosítás rend-
szerét, adatvédelmi 

előírásait, a KTF 

kiadáshoz kapcso-
lódó illetékességi, 

valamint határidők-
re vonatkozó szabá-

lyokat. Ismeri az 
EU KTF lekérdezé-

si modult, valamint 
az e-BTI rendszert. 
Ismeri a KTF kia-
dás folyamatát. 

Pontosan és szak-
szerűen kommu-
nikál a hatósággal. 

Törekszik a KTF 

elbírálás során a 

hatóság felé törté-

nő pontos, hiba-
mentes adatszol-
gáltatásra. 

Szakmai vezetőjé-

nek irányítása mel-
lett képes elkészíte-
ni a Kötelező Érvé-

nyű Tarifális Felvi-
lágosítás iránti ké-

relmet, valamint a 
szükséges folyamat 

leírásokat. Felelős-
séget vállal a KTF 

kiadás során NAV 

felé szolgáltatott 

adatok valódiságá-

ért. Önállóan al-
kalmazza napi ope-
ratív tevékenysége 

során a Kötelező 

Tarifális Felvilágo-
sításban foglaltakat. 
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6 Hatósági mintavétel és min-
takezelés során közreműkö-

dik, nyilatkozatot tesz. A 
mintavételhez szükséges 

terméket mintavételre előké-

szíti, a szükséges dokumen-
tációt elkészíti és tevőlegesen 

részt vesz a mintavétel során. 

Ismeri a mintavétel 

szabályait. Ismeri a 

mintavétel bizton-
ságos feltételeit és 

kapcsolódó EU és 

nemzeti előírásokat. 

Munkája során 

szem előtt tartja a 

gazdaságosság, 

munkavédelmi és 

környezetvédelmi 

szempontokat. 

Munkáját önállóan 

végzi a mintavétel 

szabályai szerint. A 

munka-, baleset-, 
tűz- és környezet-
védelmi előírásokat 

betartja és betartat-
ja. 

 

8.2.2 Programkövetelmény-modul neve: Jövedéki ismeretek 

8.2.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

8.2.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglal-
kozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.2.2.1 Minimális óraszám:150  
8.2.2.2.2 Maximális óraszám: 170  

 

Sor-
szám 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  
felelősség 

1. Alkalmazza az uni-
ós és nemzeti jöve-
déki szabályokat, 

tájékoztatókat és 

iránymutatásokat 

Ismeri a vonatkozó 

uniós és nemzeti 

szabályozást, vala-
mint az aktuális 

tájékoztatókat, 

iránymutatásokat 

Törekszik a legma-
gasabb szintű jog-
szabályismeretre, 

elkötelezett a sza-
bályok betartására 

és a változások 

követésére  

A hatályos jogsza-
bályok alapján 

önállóan végzi fe-
ladatait 

2. Használja a jövedé-

ki informatikai 
rendszereket, az 

elektronikus, ese-
tenként papír alapú 

nyomtatványokat 

Ismeri az alkalmaz-
ni rendelt informa-
tikai rendszereket, 
üzemszüneti eljárá-

sokat, nyomtatvány 

típusokat. 

Törekszik az al-
kalmazott rendsze-
rek maximális is-
meretére, figye-
lemmel kíséri e 

rendszerek változá-

sait. 

Önállóan képes 

alkalmazni az elekt-
ronikus nyomtatvá-

nyokat és használni 

a jövedéki kommu-
nikációs csatorná-

kat. 

3. Engedélyezési, en-
gedély módosítási, 

nyilvántartásba 

vételi eljárásokat 

kezdeményez, kap-
csolatot tart fenn az 
engedélyező ható-

sággal, közreműkö-

dik az eljárás során 

Beazonosítja a jö-

vedéki folyamato-
kat engedélyezteté-

si szempontból, 

ismeri az egyes 
engedély típusok 

feltételrendszerét, 

az engedélyezési 

eljárás folyamatát. 

Szorosan együtt-
működik az enge-

délyezési eljárásban 

a hatósággal, bizto-
sítja az engedély 

megadásához, mó-

dosításához szük-
séges feltételeket. 

Folyamatosan fi-
gyeli az engedélye-
zési feltételek fenn-

állását, változás 

esetén intézkedik a 

szükségessé váló 

módosítás iránt. 
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4. Elvégzi a jövedéki 

termék be- és kitá-

rolásával, egyéb 

készletváltozással 

kapcsolatos admi-
nisztrációs felada-

tokat, dokumentálja 

a készletváltozáso-
kat 

Ismeri a nyilvántar-
tásra, adatszolgálta-

tásra vonatkozó 

jogszabályi előírá-

sokat, az alkalma-
zandó bizonylat 

típusokat és azok 

alkalmazási terüle-
teit, módját.   

Törekszik az admi-
nisztrációs felada-
tok precíz, pontos 

ellátására, az adat-
rögzítések, nyilván-
tartás zárások, adat-
szolgáltatások ha-
táridőre történő 

teljesítéséről. 

Folyamatosan 
nyomon követi a 

készletváltozásokat, 

ezekről bizonylatot 

állít ki, nyilvántar-
tást vezet, gondos-
kodik az elektroni-
kus üzenetek foga-
dásáról és indításá-

ról (EMCS)  
5. Bejelentési, adat-

szolgáltatási, adó-

bevallási kötele-
zettséget teljesít 

Ismeri a vonatkozó 

határidőket, beval-
lásra és adatszolgál-
tatásra, bejelentésre 

rendszeresített 

nyomtatvány típu-
sokat és azok al-

kalmazását 

Törekszik a beval-
lások, adatszolgál-
tatások, bejelenté-

sek határidőre, a 

meghatározott adat-
tartalommal történő 

teljesítésére 

Folyamatos figye-
lemmel kíséri a 

gazdálkodó jövedé-

ki tevékenységét és 

a szükséges intéz-
kedéseket megteszi, 

biztosítja azok bi-
zonylati hátterét 

6. Bonyolítja a zárje-
gyekkel, hivatalos 
zárakkal kapcsola-
tos ügyintézést a 

megrendeléstől az 

elszámolásig 

Birtokában van az 

adóügyi jelzésekre 

vonatkozó előírá-

soknak, ismeri a 
feltételeket és ha-
táridős kötelezett-
ségeket, azok telje-
sítésének módját.  

A működés folya-
matosságának fenn-
tartása érdekében 

biztosítja a szüksé-

ges zárjegykészle-
tet, intézi az ezzel 

kapcsolatos admi-
nisztrációt.     

Folyamatosan inté-

zi a zárjegy meg-
rendeléseket, a ter-

melésbe történő 

kiadásokat és zár-
jegy elszámoláso-

kat, elkészíti és 

beküldi az ezzel 

kapcsolatos elekt-
ronikus nyomtatvá-

nyokat. 
7. Kezdeményezi a 

jövedéki termékek 

kötelező érvényű 

KN-kód besorolását 

Ismeri a KN-kód 

besorolás intézmé-

nyének fontosságát, 

jövedéki ügyekben 

betöltött szerepét, a 

gazdálkodói tevé-

kenységre kifejtett 

hatását. 

A kockázatosnak 

ítélt termékek adó-

jogi besorolása ré-

vén igyekszik az 
adózó adóbiztonsá-

gát maximalizálni. 

A kockázatosnak 

ítélt termékek vo-
natkozásában KN-
kód besorolást kez-
deményez, biztosít-
ja a szükséges bi-

zonylati hátteret és 

mintát. 
8. Közreműködik az 

ellenőrzések során, 

jegyzőkönyvi ész-
revételt tesz, támo-
gatást nyújt a jog-

orvoslati eljárásban 

Ismeri az alkalmaz-
ható ellenőrzési 

formákat, azok fel-
tételeit, szabályait, 

tisztában van az 

eljárási szabályok 

rendszerével. 

Közreműködésével 

támogatja az elle-
nőrzés jogszerű és 

eredményes lefoly-
tatását, szem előtt 

tartja megbízója 

érdekeit a vonatko-
zó jogi kereteken 

belül. 

Személyesen köz-
reműködik az elle-
nőrzés során, bizto-
sítja az ellenőrzés 

lefolytatásához 

szükséges feltétele-
ket, megbízója ér-
dekében él az adó-

zót megillető jog-
szabályi lehetősé-

gekkel.  
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8.2.3 Programkövetelmény-modul neve: Ügyintézést támogató egyéb szak-
mai ismeretek 

8.2.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

8.2.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges foglal-
kozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.3.2.1 Minimális óraszám: 43  
8.2.3.2.2 Maximális óraszám: 60  

 

Sorszám Képesség Tudás Attitűd Autonómia és 

felelősség 

1. Jövedéki ügyinté-

zői tevékenysége 

során a vonatkozó 

adóeljárási szabá-

lyok ismeretében 

tevékenykedik.  

Ismeri az adózás 

rendjére és az adó-

igazgatási rendtar-
tásra vonatkozó 

jogszabályi rendel-
kezések jövedéki 

vonatkozású része-
it. 

Törekszik a legma-
gasabb szintű jog-
szabályismeretre, 

elkötelezett a szabá-

lyok betartására és a 

változások követé-

sére  

A hatályos jog-
szabályok alapján 

önállóan végzi 

feladatait 

2. A jövedéki tevé-

kenységre vonat-
kozó feladatok 

végzésénél – külö-

nösen a dohány-
termékek és az 

alkoholtermékek 

vonatkozásában – a 
kereskedelmi tevé-

kenységre vonat-
kozó szabályoknak 

megfelelően jár el. 

Ismeri a kereske-
delmi szabályozás-
ból a jövedéki ügy-
intézés vonatkozá-

sában releváns 

jogszabályi rendel-
kezéseket. 

Törekszik a legma-
gasabb szintű jog-
szabályismeretre, 

elkötelezett a szabá-

lyok betartására és a 

változások követé-

sére  

A hatályos jog-
szabályok alapján 

önállóan végzi 

feladatait 

3. A jövedéki felada-
tai ellátása során 

megfelelően al-
kalmazza a mérés-
ügyi ismereteit. 

Ismeri a hiteles 
mérőeszközökre 

vonatkozó mérés-
ügyi szabályokat. 

Törekszik az alkal-
mazott műszerek 

maximális ismereté-

re, figyelemmel 
kíséri e technikai 

előírások változása-
it. 

Önállóan képes 

használni a mé-

rőműszereket. 

4. A jövedéki termé-

kekkel folytatott 
tevékenységhez 

kapcsolódó egyéb 

adózási kapcsola-
tokat ismeri. 

Az egyéb adóknak, 

a jövedéki termé-

kekkel folytatott 
tevékenységhez 

kapcsolódó, adókö-

telezettségét érintő 

szabályait ismeri. 
 

Tevékenysége során 
figyelemmel kíséri a 

kapcsolódó adók 

bevallásához szük-
séges információk 

gyűjtését.  

Az egyéb adók 

bevallásához 

szükséges adatok 

rendelkezésre 

állásához támo-
gatást tud nyújta-
ni.  
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5. Használja a szö-

vegszerkesztő, 

táblázat- és adatbá-

zis-kezelő számí-

tógép programokat, 
a beépített függvé-

nyeket. Hagyomá-

nyos és digitális 

dokumentumokat 
rendszerez. 

Ismeri az informa-
tikai operációs 

rendszereket. Isme-
ri és betartja az 

adat- és titokvéde-
lemmel kapcsola-
tos jogszabályokat, 

utasításokat. Ismeri 

az informatikai 
eszközök biztonsá-

gos működésének 

feltételeit és a 

munkavédelmi 

előírásokat. 

Munkája során 

szem előtt tartja a 

gazdaságossági, 

munkavédelmi és 

környezetvédelmi 

szempontokat. 

Munkáját önálló-

an végzi. Betartja 

a munkaköréhez 

kapcsolódó mun-
kabiztonsági, 

munka-
egészségügyi, 

tűz- és környe-
zetvédelmi elő-

írásokat. Felelős-
séget vállal az 

informatikai esz-
közök kezelési és 

használati útmu-
tatóban foglaltak 

pontos betartásá-

ért   

6. A munkaköréhez 

kapcsolódó hivata-
los ügyeket intéz 

(közigazgatási 

szerveknél). Hiva-
talos ügyintézéshez 

kapcsolódó okmá-

nyokat kitölt. 

Ismeri a munkájá-

hoz szükséges hi-
vatalos okmányo-
kat. Ismeri és a 

szükséges elektro-
nikus nyomtat-
ványkitöltő prog-
ramokat. 

Udvariasan, hitele-
sen és álláspontját 

szakmailag világo-
san kifejezve kom-
munikál. Figye-
lemmel kíséri a vál-
tozásokat, az elekt-
ronikus okmányki-
töltő programok 

verzió váltásait. 

Szakmai vezető-

jének iránymuta-
tása mellett ké-

szíti el a beadvá-

nyokat, képviseli 

a hatóság előtt a 

megbízó, partner 

vagy munkáltató-

ja érdekeit. Önál-
lóan, digitális 

eszközöket hasz-
nálva készíti el a 

beadványokat.  

7. Kommunikál szó-

ban és írásban a 

partnerekkel, kol-
légákkal. Levele-
zést folytat ha-
gyományos és digi-
tális formában. 

Telefont, fénymá-

soló gépet, 

scannert kezel. 

Ismeri a kommuni-
káció alapvető eti-
kai és szakmai 

szabályait.  Felis-
meri az idegen 
nyelv tudás szük-
ségességét. 

Elkötelezett a minő-

ségi munkavégzés 

és ezen keresztül az 

ügyfélelégedettség 

folyamatosan magas 
szinten tartása, javí-

tása érdekében. Mo-
tivált az önképzésre, 

hajlandó az 

idegennyelv tanu-
lásra. 

Önállóan és csa-
patban is felelős 

munkát végez. 

Munkavégzése 

során figyelembe 

veszi az elvárt 

etikai és szakmai 

magatartás for-
mákat. 
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8. Rendszeres és eseti 

jelentéseket, vala-
mint prezentáció-

kat készít. 

Ismeri az informa-
tikai operációs 

rendszereket. Isme-
ri a Prezentáció 

készítés általános 

elveit, alkalmazha-
tó szoftvereket.  

Figyelemmel kíséri 

a prezentáció készí-

tés trendjének vál-
tozásait. 

Munkáját önálló-

an végzi. Felelős-
séget vállal az 

informatikai esz-
közök kezelési és 

használati útmu-
tatóban foglaltak 

pontos betartásá-

ért. Jogtiszta 

szoftvereket 
használ.  

 

8.3 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

9 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakké-

pesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci rele-
vanciája): 

Az Európai Unióban (EU), a belső vámhatárok megszűnésével, kiemelt jelentőséget kapnak 

az egyes tagállamok költségvetési bevételét képező adók, különösen azok, amelyek magas, 

vagy átlag feletti adómértékkel rendelkeznek, illetve, melyek az egyes tagállamokban nem azo-
nos mértékben kerültek meghatározásra, pl. az ÁFA.  

A jövedéki adózás terén, melynek hatálya alá az energetikai termékek, az alkoholok és a do-
hány tartozik, a jelentős mértékű csalások elkerülése érdekében az EU életbe léptette a Jövedé-

ki Árumozgás és Ellenőrző Rendszert (EMCS). 
A jövedéki termékekkel gazdasági tevékenységet, ideértve a jövedéki termékek előállítását, 

felhasználását és kereskedelmét is, az EU-ban olyan gazdálkodó végezhet, mely megfelelő tár-
gyi és garanciális feltételeket biztosít, mint például hitelesített gyártó és tároló berendezéseket a 

jövedéki termékek számbavételnek biztosításához, és pénzügyi biztosítékot a jövedéki adókoc-
kázatra.  

Az EU szigorú jövedéki szabályozása (rendeletek, irányelvek) mellett a magyar nemzeti 
szabályozás tovább szigorítja a kapcsolódó rendelkezéseket, melynek egyik lényeges eleme a 

kötelező jellegű jövedéki ügyintézői foglalkoztatás, mely egyben a gazdálkodói körnek is meg-
felelő garanciát jelent a kiemelt adót érintő feladatok szakszerű, jogkövető ellátásához.  

Azzal, ha a képzés egy modulja (vámtarifa) teljesítésével elérhetővé válnak egyes rokon-
szakmák, a vámügyintézés és környezetvédelmi termékdíj ügyintézői képesítés is, nem csak a 

munkakör komplexitásának lehetőségét nyitja meg, hanem egyben könnyebb átjárhatóságot 

biztosít az egyes szakmák között. 

10 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgate-
vékenységeinek részletes leírása: 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési 

adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.  

 


