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A termékdíj ügyintéző szakképesítés megszerzésénél - a 7.2 pontnál előírt szakmai előkép-
zettséggel vagylagos követelményként meghatározott - szakmai gyakorlat jellemzői: 

a) időtartama legalább egy év, amely egybefüggő időtartam és nem számít bele a GYED, a 

GYES, illetve a tartalékos katonai, valamint polgári szolgálati ideje, 

b) Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál termékdíj ellenőrzési szakterületen vagy termékdíj ügyben 

adóhatóság előtti képviseletet ellátó vagy tanácsadási tevékenységet folytató gazdálkodó szer-
vezetnél (termékdíj képviseleti, adótanácsadói iroda, könyvelői iroda), vagy vámügyi tevé-

kenységet végző gazdálkodónál, logisztikai szolgáltatónál, jövedéki tevékenységet végző 

gazdálkodónál teljesítendő, 

c) az eltöltött gyakorlati időt hitelt érdemlően igazolja (a szakmai gyakorlat igazolás tartal-
mazza a szakmai gyakorlat idejét, a szakmai gyakorlat alatt ellátott termékdíjas szakmai fela-
datokat és/vagy a betöltött munkakört) 

d) szakmai gyakorlat abban az esetben tekintendő igazoltnak, ha 

 termékdíj ügyintéző, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző, logisztikai ügyintéző, szál-
lítmányozó, raktárvezető munkakörben került foglalkoztatásra vagy 

 Nemzeti Adó és Vámhivatal állományának tagja és termékdíj ellenőrzési munkatevé-

kenységet végzett 

 külön munkaköri besorolás hiányában termékdíj fizetési kötelezettség teljesítésével 

összefüggő munkatevékenységet végzett. 

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 
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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 szüksé-

ges foglalkozások 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 vám-
eljárás során alkalmazandó 

vámtarifaszámot. 

Áruismerettel ren-
delkezik. Ismeri a 
különböző iparágak 

alap tevékenysége-
it. Ismeri a hatály-
ban lévő jogszabá-

lyi rendelkezéseket, 

valamint az irány-
adó útmutatókat. 

Figyelemmel kí-

séri a műszaki, 

technológiai, in-
formatikai és 

egyéb iparági 

változásokat. Fi-
gyelemmel kíséri 

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

ra. Motivált az 

Önképzésre, hogy 

szélesítse áruis-
meretét.  

Önállóan, informa-
tikai rendszer al-
kalmazásával végzi 

feladatát. Felelős-
séget vállal a he-
lyes áruosztályozá-

sért 

2 A megrendelő számára áru-
osztályozásra vonatkozó 

tájékoztatást 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 vámtari-
fa rendszert kezel. 

Ismeri az EU Integ-
rált Vámtarifa 

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 rendszer, 

valamint a Nemzeti 
TARIC Web publi-
káció alkalmazásá-

ra. 



6/18 

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 

nyomon követésé-

re.  

Szakmai vezetőjé-

nek irányítása mel-
lett a kereskede-
lem-politikai intéz-
kedéseket végre-
hajtja.  

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 benyújtáshoz szük-
séges adatokat, pl. az árura 

vonatkozó technikai, műsza-
ki, anyagösszetételi, stb., 

adatokat és/ vagy dokumen-
tumokat összegyűjti, összeg-
zi, archiválja. Kapcsolatot 

tart az engedélyező hatóság-
gal (NAV Szakértői Intézet-
tel). Közreműködik a ható-

sági eljárás során, adatokat, 

valamint dokumentumokat 
kezel. 

Ismeri a Kötelező 

érvényű Tarifális 

felvilágosítás rend-
szerét, adatvédelmi 

előírásait, a KTF 

kiadáshoz kapcso-
lódó illetékességi, 

valamint határidők-
re vonatkozó sza-
bályokat. 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 hatóság-
gal. Törekszik a 

KTF elbírálás 

során a hatóság 

felé történő pon-
tos, hibamentes 
adatszolgáltatásra. 

Szakmai vezetőjé-

nek irányítása mel-
lett képes elkészí-

teni a Kötelező 

érvényű Tarifális 

Felvilágosítás iránti 

kérelmet, valamint 

a szükséges folya-
mat leírásokat. Fe-
lelősséget vállal a 

KTF kiadás során 

NAV felé szolgál-
tatott adatok való-

diságáért. Önállóan 

alkalmazza napi 
operatív tevékeny-
sége során a Köte-
lező Tarifális Felvi-
lágosításban foglal-
takat. 

6 Hatósági mintavétel és min-
takezelés során közreműkö-

dik, nyilatkozatot tesz. A 
mintavételhez szükséges 

terméket mintavételre előké-

szíti, a szükséges dokumen-
tációt elkészíti és tevőlege-
sen részt vesz a mintavétel 

során. 

Ismeri a mintavétel 

szabályait. Ismeri a 
mintavétel bizton-
ságos feltételeit és 

kapcsolódó EU és 

nemzeti előíráso-
kat. 

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: Termékdíj ismeretek 

8.2.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

8.2.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.2.2.1 Minimális óraszám: 150  
8.2.2.2.2 Maximális óraszám: 170  
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Sor-
szám 

Képesség  Tudás  Attitűd  Autonómia és   
felelősség  

1. A termékdíj kötele-
zettség megállapítá-

sához szükséges jog-
szabályokat, magya-
rázatokat alkalmazza.  

Ismeri a nemzeti ha-
tályban lévő jogsza-
bályi rendelkezése-
ket, valamint az 
irányadó útmutató-

kat. Ismeri az Euró-

pai Unió kapcsolódó 

irányelveit és rendel-
kezéseit.   

Figyelemmel kíséri 

a jogszabályi válto-
zásokat. Elkötele-
zett a jogszabályok 

betartására továbbá 

az Európai Unió és 
a nemzeti érdekek, 

értékek védelmére.  

Önállóan, a vonatkozó 

szabályok, iránymuta-
tások alapján végzi el 

a termékdíjas kötele-
zettséghez kapcsolódó 

feladatokat.  

2. A termékdíjas köte-
lezettség jogszerű 

végrehajtásához kap-
csolód informatikai 

rendszereket kezeli 
és alkalmazza. Az 

adóigazgatás, vala-
mint a közigazgatás 

által meghatározott 

informatikai rendsze-
rek kapcsolódó mo-
duljait használja.  

Ismeri a nemzeti in-
formatikai rendsze-
reket.  

Figyelemmel kíséri 

a gazdálkodó által 

alkalmazott nyil-
vántartási alkalma-
zás (szoftver) és a 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal által 

üzemeltetett, illetve 

a kormányhivatal 

által üzemeltetett 

informatikai rend-
szerek változásait. 

Törekszik, hogy a 

napi operatív mun-
ka során a tudása 

naprakész legyen.  

Önállóan képes a 

nemzeti informatikai 
rendszerek moduljai-
nak alkalmazására. 

Betartja a munkakör-
éhez kapcsolódó mun-
kabiztonsági, munka-
egészségügyi, tűz- és 

környezetvédelmi elő-

írásokat. Felelősséget 

vállal az informatikai 

eszközök kezelési és 

használati útmutatóban 

foglaltak pontos betar-
tásáért    

3. Kialakítja és rendsze-
resen működteti a 

termékdíjas kötele-
zettség teljesítését 

biztosító általános 

folyamatokat. 

Ismeri a gazdálkodó 

gazdasági, kereske-
delmi folyamatainak 
hátterét és azt érintő 

termékdíjas és kap-
csolódó jogszabályi 

rendelkezéseket 

Pontosan és szak-
szerűen kommuni-
kál gazdálkodóval. 

Figyelemmel kíséri 

a gazdálkodó gaz-
dasági és kereske-
delmi folyamatai-
nak változásait.  

Szakmai vezetőjének 

irányítása mellett ké-

pes meghatározni a 

gazdálkodót érintő 

termékdíjas kötelezett-
séget, és megtenni a 
szükséges bejelentése-
ket és bevallásokat   

4. Rendszeresen mű-

ködteti a termékdíjas 

kötelezettség teljesí-

tését biztosító általá-

nos folyamatokat. 

Ismeri a gazdálkodó 

termékdíjas kötele-
zettségeihez kapcso-
lódó nyilvántartás 

jogszabályi rendelke-
zéseket 

Pontosan és szak-
szerűen kommuni-
kál gazdálkodóval. 

Figyelemmel kíséri 

a gazdálkodó gaz-
dasági és kereske-
delmi folyamatai-
nak termékdíjas 

adatait, a hiányzó 

adatokat tisztázza.  

Szakmai vezetőjének 

irányítása mellett ké-

pes meghatározni a 

gazdálkodót érintő 

termékdíjas nyilván-
tartáshoz szükséges 

adattartalmakat. és 

megtenni a szükséges 

bejelentéseket és be-
vallásokat   
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5. A termékdíjas beje-
lentési, bevallási és 

adatszolgáltatási kö-

telezettséget teljesíti 

a nemzeti informati-
kai rendszerben.   

Ismeri a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal 

kapcsolódó informa-
tikai moduljait és a 

kapcsolódó jogszabá-

lyi előírásokat. 

Figyelemmel kíséri 

a jogszabályi háttér 

és az informatikai 

rendszerek változá-

sait. Törekszik, 

hogy a napi operatív 

munka során a tudá-

sa naprakész le-
gyen.  

Önállóan és csapatban 
is, az informatikai 
rendszereket használva 

felelősen végzi mun-
káját. Betartja a mun-
kaköréhez kapcsolódó 

munkabiztonsági, 

munka-egészségügyi, 

tűz- és környezetvé-

delmi előírásokat. Fe-
lelősséget vállal az 

informatikai eszközök 

kezelési és használati 

útmutatóban foglaltak 

pontos betartásáért    
6. Megszerzi a termék-

díjas folyamatok mű-

ködtetéséhez szüksé-

ges engedélyeket a 

nemzeti informatikai 
rendszerben.   

Ismeri a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal 

vagy a Kormányhiva-
tal kapcsolódó in-
formatikai moduljait 
és a kapcsolódó jog-
szabályi előírásokat. 

Figyelemmel kíséri 

a jogszabályi háttér 

és az informatikai 

rendszerek változá-

sait. Törekszik, 

hogy a napi operatív 

munka során a tudá-

sa naprakész le-
gyen.  

Önállóan és csapatban 

is, az informatikai 
rendszereket használva 

felelősen végzi mun-
káját. Betartja a mun-
kaköréhez kapcsolódó 

munkabiztonsági, 

munka-egészségügyi, 

tűz- és környezetvé-

delmi előírásokat. Fe-
lelősséget vállal az 

informatikai eszközök 

kezelési és használati 

útmutatóban foglaltak 

pontos betartásáért    
7. Jogosultság esetén 

ellenőrzi a termékdíj 

adófolyószámlán 

lévő termékdíj előírá-

sokat és befizetése-
ket. 

Ismeri a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal-
nál biztosított lekér-
dezési felületet és a 

kapcsolódó jogszabá-

lyi előírásokat.  

Ellenőrzés során a 

pontosságra törek-
szik.  

Önállóan állapítja az 

ellenőrzés eredményét. 

Felelősséget vállal az 

ellenőrzés helyességé-

ért.  

8. Megvizsgálja a ter-
mékdíj átvállalásának 

jogszabályi lehetősé-

gét és igényét a gaz-
dálkodónál. Teljesíti 

az átvállalás jogsza-
bályban előírt felada-
tait. 

Ismeri a gazdálkodó 

gazdasági és keres-
kedelmi folyamatait 
és az átvállalás jog-
szabályi rendszerét. 

Ismeri a bejelentés 

kitöltésre vonatkozó 

rendelkezéseket to-
vábbá a jogszabály-
ban meghatározott 

informatikai rendsze-
reket.  

Pontosan és szak-
szerűen kommuni-
kál a gazdálkodó-

val, a gazdálkodó 

partnereivel és a 

hatósággal.  

Szakmai vezetőjének 

irányítása mellett ké-

pes előállítani az átvál-
lalási szerződéshez 

szükséges termékdíjas 

adattartalmakat, vala-
mint elkészíteni a 

szükséges bejelentést, 

bevallást. Önállóan 

képes az átvállalás 

nyilvántartásának ve-
zetésére és a számlák 

jogszabályi megfelelő-

ségének ellenőrzésére.  
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9. Segíti a termékdíjat 

jogszerűen meg nem 

fizető gazdálkodó 

kötelezettségének 

teljesítését. 

Ismeri a termékdíj 

törvény és végrehaj-
tási rendeletének 

vonatkozó szabályait 

és a Kormányhivatal, 
valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal 

vonatkozó alrendsze-
reit. 

Precízen végzi a 

termékdíjas kötele-
zettséggel járó nyi-
latkozat adási és 

fogadási feltételek 

teljesítését. 

Önállóan megvizsgálja 

a termékdíjas kötele-
zettséggel járó nyilat-
kozat adási és fogadási 

feltételek fennállását 

és rögzíti a speciális 

adatokat a nyilvántar-
tásába. Önállóan képes 

a szükséges engedé-

lyek, bejelentések, 

bevallások ügyintézé-

sére. 

10 Megvizsgálja a ter-
mékdíj visszaigény-
lés jogszabályi lehe-
tőségét és igényét a 

gazdálkodónál, elle-
nőrzi a jogszabályi 

megfelelés fennállá-

sát.  

Ismeri a visszaigény-
lés szabályait.   

Precízen végzi a 

visszaigényelhető 

termékdíj mérték 

számítás és vissza-
igénylés folyamatát. 

Törekszik a vissza-
igénylést alátámasz-
tó nyilvántartás 

pontos vezetésére.   

Önállóan megállapítja 

és a nyilvántartásban 

vezeti a rendelkezésre 

álló adatok alapján a 

visszaigényelhető ter-
mékdíjat. Önállóan 

képes a szükséges be-
jelentési és bevallási 

feladatok ellátására. 

11 Segíti az átalányt 

fizető kötelezett ter-
mékdíj fizetését 

Ismeri a termékdíjas  
előírásokat, nyilván-
tartási és adatszolgál-
tatási kötelezettsége-
ket.  

Elkötelezett a minő-

ségi munkavégzés 

és ezen keresztül az 

ügyfélelégedettség 

folyamatosan magas 
szinten tartása, javí-

tása iránt.  

Önállóan meghatároz-
za termékáramonként, 

hogy a gazdálkodó 

milyen átalányfizetési 

lehetőséget választhat. 

Önállóan meghatároz-
za a termékdíj átalány 

összegét és ellenőrzi a 

termékdíj adófolyó-

számlán lévő termék-
díj előírásokat és befi-
zetéseket. 

12 Segíti a gazdálkodót 

az egyéni hulladék-
kezelés ügyintézés-
ében.  

Ismeri az egyéni hul-
ladékkezelés jogsza-
bályi lehetőségeit és 

igényét a gazdálko-
dónál.  

Elkötelezett a minő-

ségi munkavégzés 

és ezen keresztül az 

ügyfélelégedettség 

folyamatosan magas 
szinten tartása, javí-

tása iránt.  

Szakmai vezetőjének 

irányítása mellett ellát-
ja a szükséges nyilván-
tartási, bejelentési és 

bevallási feladatokat. 

13 Közreműködik a 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal által 

végzett ellenőrzések-
nél.   
Érvényesíti a kapcso-
lódó jogorvoslati 

rendszert.    

Ismeri az ellenőrzés 

szabályait.  
Munkája során 

szem előtt tartja a 

gazdaságosság, 

munkavédelmi és 

környezetvédelmi 

szempontokat.  

Munkáját önállóan 

végzi. A munka-, bale-
set-, tűz- és környe-
zetvédelmi, valamint 

minőségbiztosítási 

előírásokat betartja.  
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14 Segíti a gazdálkodót 

a termékdíj raktár 

ügyintézésében 

Ismeri a termékdíj 

raktár speciális jog-
szabályi lehetőségeit 

és igényét a gazdál-
kodónál. Ismeri a 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal engedé-

lyezési informatikai 

alkalmazásait.   

Elkötelezett a minő-

ségi munkavégzés 

és ezen keresztül az 

ügyfélelégedettség 

folyamatosan magas 
szinten tartása, javí-

tása iránt.  

Szakmai vezetőjének 

irányítása mellett ösz-
szegyűjti a termékdíj 

raktár létrehozásához 

és engedélyezéséhez 

szükséges dokumen-
tumokat, benyújtja az 

engedélykérelmet és 

az adatszolgáltatást a 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal felé. Be-
tartja a munkaköréhez 

kapcsolódó munkabiz-
tonsági, munka-
egészségügyi, tűz- és 

környezetvédelmi elő-

írásokat. Felelősséget 

vállal az informatikai 

eszközök kezelési és 

használati útmutatóban 

foglaltak pontos betar-
tásáért.   

 
8.2.3 Programkövetelmény-modul neve: Ügyintézést támogató egyéb szakmai is-

meretek 

8.2.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

8.2.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges fog-
lalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.3.2.1 Minimális óraszám: 43  
8.2.3.2.2 Maximális óraszám: 60  

Sor-
szám 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és fele-
lősség 

1. Termékdíj ügyintézői 

tevékenysége során a 

vonatkozó adóeljárási 

szabályok ismeretében 

tevékenykedik.  

Ismeri az adózás 

rendjére és az adó-

igazgatási rendtartás-
ra vonatkozó jogsza-
bályi rendelkezések 

jövedéki vonatkozá-

sú részeit. 

Törekszik a legma-
gasabb szintű jog-
szabályismeretre, 

elkötelezett a szabá-

lyok betartására és a 

változások követésé-

re  

A hatályos jogsza-
bályok alapján önál-
lóan végzi feladatait 

2. A termékdíj ügyinté-

zői feladatai ellátása 

során megfelelően 

alkalmazza a hulla-
dékgazdálkodási és 

fémkereskedelmi is-
mereteit. 

Ismeri a főbb általá-

nos hulladékgazdál-
kodásra és fémke-
reskedelemre vonat-
kozó, továbbá a ter-
mékdíjas termékekre 
vonatkozó speciális 

hulladékgazdálkodá-

si szabályokat. 

Törekszik a termék-
díjas termékekből 

keletkező hulladékra 

vonatkozó alkalma-
zott hulladékgazdál-
kodási és fémkeres-
kedelmi folyamatok 
maximális ismereté-

re, figyelemmel kísé-

Önállóan képes tá-

mogatást nyújtani a 

termékdíjas termé-

kekből keletkező 

hulladékra vonatko-
zó hulladékgazdál-
kodási és fémkeres-
kedelmi követelmé-

nyek meghatározá-
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ri a termékdíjas ter-
mékekből keletkező 

hulladékra vonatko-
zó előírások változá-

sait. 

sában. A termékdíjas 

termékek hulladéka-
inak tekintetében a 

hulladékgazdálkodá-

si adatszolgáltatás-
hoz szükséges ada-
tok rendelkezésre 

állásához támogatást 

tud nyújtani. 
3. A termékdíj köteles 

termékekkel folytatott 

tevékenységhez kap-
csolódó egyéb adózási 

kapcsolatokat ismeri 
(jövedék, NETA). 

Az egyéb adóknak, a 
termékdíj köteles 

termékekkel folyta-
tott tevékenységhez 

kapcsolódó, adóköte-
lezettségét érintő 

szabályait ismeri. 

Tevékenysége során 

figyelemmel kíséri a 

kapcsolódó adók 

bevallásához szük-
séges információk 

gyűjtését.  

Az egyéb adók be-
vallásához szükséges 
adatok rendelkezésre 

állásához támogatást 

tud nyújtani.  

4. Használja a szöveg-
szerkesztő, táblázat- 
és adatbázis-kezelő 

számítógép progra-
mokat, a beépített 

függvényeket. Ha-
gyományos és digitá-

lis dokumentumokat 
rendszerez. 

Ismeri az informati-
kai operációs rend-
szereket. Ismeri és 

betartja az adat- és 

titokvédelemmel 

kapcsolatos jogsza-
bályokat, utasításo-
kat. Ismeri az infor-
matikai eszközök 

biztonságos műkö-

désének feltételeit és 

a munkavédelmi 

előírásokat. 

Munkája során szem 

előtt tartja a gazda-
ságossági, munkavé-

delmi és környezet-
védelmi szemponto-
kat. 

Munkáját önállóan 

végzi. Betartja a 

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

környezetvédelmi 

előírásokat. Felelős-
séget vállal az in-
formatikai eszközök 

kezelési és használa-
ti útmutatóban fog-
laltak pontos betartá-

sáért   
5. A munkaköréhez kap-

csolódó hivatalos 

ügyeket intéz (köz-
igazgatási szerveknél). 

Hivatalos ügyintézés-
hez kapcsolódó ok-
mányokat kitölt. 

Ismeri a munkájához 

szükséges hivatalos 

okmányokat. Ismeri 

és a szükséges elekt-
ronikus nyomtat-
ványkitöltő progra-
mokat. 

Udvariasan, hitele-
sen és álláspontját 

szakmailag világo-
san kifejezve kom-
munikál. Figyelem-
mel kíséri a változá-

sokat, az elektroni-
kus okmánykitöltő 

programok verzió 

váltásait. 

Szakmai vezetőjének 

iránymutatása mel-
lett készíti el a bead-
ványokat, képviseli a 

hatóság előtt a meg-
bízó, partner vagy 

munkáltatója érdeke-
it. Önállóan, digitális 

eszközöket használ-
va készíti el a bead-
ványokat.  

6. Kommunikál szóban 

és írásban a partne-
rekkel, kollégákkal. 

Levelezést folytat 

hagyományos és digi-
tális formában. Tele-
font, fénymásoló gé-

pet, scannert kezel. 

Ismeri a kommuni-
káció alapvető etikai 

és szakmai szabálya-
it.  Felismeri az ide-
gen nyelv tudás 

szükségességét. 

Elkötelezett a minő-

ségi munkavégzés és 

ezen keresztül az 

ügyfélelégedettség 

folyamatosan magas 
szinten tartása, javí-

tása érdekében. Mo-
tivált az önképzésre, 

hajlandó az idegen-

Önállóan és csapat-
ban is felelős munkát 

végez. Munkavégzé-

se során figyelembe 

veszi az elvárt etikai 

és szakmai magatar-
tás formákat. 
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nyelv tanulásra. 
7. Rendszeres és eseti 

jelentéseket, valamint 

prezentációkat készít. 

Ismeri az informati-
kai operációs rend-
szereket. Ismeri a 
Prezentáció készítés 

általános elveit, al-
kalmazható szoftve-
reket.  

Figyelemmel kíséri a 

prezentáció készítés 

trendjének változása-
it. 

Munkáját önállóan 

végzi. Felelősséget 

vállal az informati-
kai eszközök kezelé-

si és használati út-
mutatóban foglaltak 

pontos betartásáért. 

Jogtiszta szoftvere-
ket használ.  

 

8.3 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

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

A költségvetési törvény és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai alapján Magyarországon 

mintegy 25-30 ezer gazdálkodót érint környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség, és a termék-
díj bevétel évente 75-80 Mrd Ft körül alakul.  
A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv egyes célkitűzéseit alapul vevő Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Stratégia gazdaságpolitikai és közigazgatási céljainak elérése érdekében szüksé-

ges olyan munkaerő képzése, amely a normatív szabályok szakszerű végrehajtásával a körfor-
gásos gazdasági modell piacgazdaságos rendszerének működtetésében képes alapvető felada-
tok ellátására. A környezetvédelmi termékdíj-kötelezettséghez kapcsolódó tevékenységet 

végző ügyintézők nagyon széles spektrumú feladatokat látnak el, a kötelezettség megállapítás, 

a szükséges nyilvántartások kialakításán, a kötelezően előírt bejelentési és bevallási feladatok 
ellátásán, a hatósági ellenőrzésekben való közreműködésen át, a termékdíj optimalizációs 

javaslatok kialakításban való közreműködésig és a gazdasági partnerekkel való kapcsolattartá-

sig. Emellett komoly gazdasági értéket teremt a termékdíj szakmai ismeretek tudatos alkalma-
zása a gazdasági folyamatokhoz illesztett optimális termékdíjas eljárásokkal elérhető nyere-
séggel, a termékdíj raktárak minősített ügyfeleiként megszerezhető egyszerűsítések előnyei-
vel. Hazánk geopolitikai adottságainak valódi kihasználását jelentő logisztikai fejlesztések 

megvalósításához is közvetlenül kapcsolódik környezetvédelem és azon belül a termékdíj 

szakmai tudás. Az új képzési programmal a termékdíj ügyintézők ismereteit szélesíteni kell a 

legmodernebb logisztikai szolgáltatások, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Stratégia hulladék-
gazdálkodási/körforgásos gazdaság, az elektronikus ügyintézés és termékdíj optimalizálási 

lehetőségek vonatkozásában. 
 

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. 


