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04115010 számú Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens szakképesítés megnevezésű  

megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó  

programkövetelmény 

 

1 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens 

1.2 Ágazat megnevezése: 09 Gazdálkodás és menedzsment 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alap-

ján: 0411 

2 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakké-

pesítés 

2.1  Megnevezése: Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint:5 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint:5 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint:4 

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakké-

pesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, össze-

függése: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompeten-

ciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység 

vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben 

szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szak-

mai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

3.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatá-

rozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: „–” 

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megsze-

rezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy mun-

kakör leírása: 

A vám, jövedéki és termékdíj asszisztensi szakképesítés kidolgozásának alapját az MKIK által 

a Közgazdasági ÁKT keretében 2020-ban kidolgozott vám, jövedéki és termékdíj ügyintézői 

munkakörök elemzések adták. Mindegyik elemzés kiemelte a sokrétű feladatok asszisztensi-

ügyintézői bontásának célszerűségét, amely a feladatok hatékonyabb ellátását, az életpálya 

modell kialakítását és a céges munkaszervezés előnyeit szolgálja. 
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A vám, jövedéki és termékdíj szakmákban az ügyintézői szintek különválnak, de ezek közös 

alapját egy együttes asszisztensi képzésben célszerű kialakítani. Ezáltal az asszisztensi felada-

tok több szakterülethez együttesen lehet delegálni, a személyek szakmai fejlődése pedig a 

későbbiekben az érdeklődési körnek/cégprofilnak megfelelően építhető fel. 

 A vám, jövedéki és termékdíj asszisztens érdemben elvégzi a kereskedelmi ügyeletek reali-

zálásának folyamatában felmerülő részfeladatokat, az ügyintézői munkakörben foglalkozta-

tottak felügyelete és irányítása mellett. A szakképesítéssel rendelkező képes:  

- közreműködni a kereskedelmi ügyletekkel járó adminisztratív feladatok végrehajtásában, 

- ellenőrizni az ügyletek okmányait (számla, fuvarlevél, termékkísérő okmány, minden olyan 

okmányt, amely kapcsolódik a termék szállításhoz, vámkezeléshez, jövedéki adó és termékdíj 

fizetési kötelezettség megállapításához) 

- alapszinten használni az uniós és nemzeti vám- és jövedéki elektronikus szakrendszereket, 

illetve a termékdíj fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus adatszolgál-

tatási platformokat, 

- közreműködni az EU integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerének (TARIC) 

összefüggéseinek, valamint a nemzeti jogszabályokban meghatározott kötelezettségek alkal-

mazásában,  

- elvégezni az importhoz vagy exporthoz kapcsolódó vám- és egyéb terhek megfizetésére vo-

natkozó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapvető számítási műveleteket a hatályos 

jogszabályok ismerete és alkalmazása segítségével, 

- ellátni adatrögzítési feladatokat, 

- figyelemmel kísérni a kötelezettségekre vonatkozó határidőket,  

- közreműködni az elektronikus adatszolgáltatással, illetve nyilvántartások vezetésével kap-

csolatos feladatokban,  

- közreműködni az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzések adminisztrációs feladatainál. 

Betölthető munkakörök 

 vám, jövedéki és/vagy termékdíj asszisztens 

 vám-, jövedéki vagy termékdíj adminisztrátor. 

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakké-

pesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: „–” 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: „–” 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: „–” 

6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges 

bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
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6.2 Szakmai előképzettség: „nem szükséges” 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: „nem szükséges” 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: „–” 

7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges fog-

lalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény mo-

dulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a ma-

ximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

7.1 Minimális óraszám: 100 

7.2 Maximális óraszám: 120 

8 A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

 Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

1.  Rendszerszinten át-

látja a vám, a jöve-

déki adó és a ter-

mékdíj kötelezett-

ség szerepét és fel-

adatát a nemzetközi 

és uniós áruforga-

lomban. Ismeri a 

kereskedelmi/kül-

kereskedelmi, 

számviteli, adó és 

vámügyi alapfogal-

makat, kereskede-

lempolitikai intéz-

kedések alkalmazá-

sát felismeri. 

Ismeri a vám, jöve-

déki és termékdíj 

szakterületek fő gaz-

dasági, külkereske-

delmi, vámuniós és 

adózási kereteit és 

jogszabályait, a kül-

kereskedelmi ügyle-

tek típusait, a vámok 

és adók uniós kere-

teit és mechanizmu-

sait. A külkereske-

delmi intézkedések 

alkalmazásához is-

meri a TARIC elekt-

ronikus rendszer 

működését. 

Igényes munkavég-

zésre törekszik, kö-

rültekintően jár el a 

rábízott feladatok 

végrehajtásában. 

Elkötelezett a szak-

mai feladatok ellá-

tásához szükséges 

tudása folyamatos 

fejlesztésében. 

Önállóan és csapat-

ban is felelős mun-

kát végez. Munka-

végzése során fi-

gyelembe veszi az 

elvárt etikai és 

szakmai magatar-

tásformákat. 

2.  Ismeri és alkal-

mazza az áruosztá-

lyozás alapvető sza-

bályait és fogal-

mait, a Kereske-

delmi Vámtarifa 

felépítését, a vám-

tarifaszámok felépí-

tését, összefüggé-

seit, valamint hasz-

nálja a TARIC integ-

rált vámtarifa elekt-

ronikus rendszert. 

Ismeri a hatályban 

lévő Kereskedelmi 

Vámtarifa hatályos 

jogszabályi kereteit, 

valamint a TARIC 

Integrált Vámtarifa 

elektronikus rend-

szer felépítését és 

használatát. 

Elkötelezett a jog-

szabályok betartá-

sára. Motivált az ön-

képzésre, hogy szé-

lesítse áruismeretét.  
Törekszik munkája 

során a Nemzeti 

TARIC Web publi-

káció megismeré-

sére. Az áruosztá-

lyozás változásait fi-

gyelemmel kíséri. 

Vámügyintéző, ter-

mékdíj ügyintéző 

vagy jövedéki ügy-

intéző irányítása 

mellett képes elvé-

gezni az áruosztá-

lyozással kapcsola-

tos napi operatív 

feladatait.  
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3.  Ismeri a vámeljárá-

sok rendszerét és az 

egyes vámeljárások 

főbb jellemzőit, 

kapcsolódó engedé-

lyeket. Felismeri az 

ügyleteknél alkal-

mazott fuvarparitá-

sok kihatását a 

vámkezelések vég-

rehajtására. 

Ismeri az uniós és 

nemzeti vámjogsza-

bályok keretrendel-

kezéseit. Ismeri a 

jellemző külkeres-

kedelmi ügyleteket. 

Ismeri az Incoterms 

2020 alkalmazási 

körét. Ismeri a 

vámügyi engedé-

lyek kezelésére 

szolgáló elektroni-

kus rendszer műkö-

désének alapjait. 

Elkötelezett a jog-

szabályok betartá-

sára és ismeri az 

EU és a nemzeti ér-

dekeket, értékeket. 

Törekszik, hogy a 

napi operatív 

munka során a tu-

dása naprakész le-

gyen. 

Önállóan végzi el 

az export/import 

forgalomhoz vala-

mint árutovábbítás-

hoz kapcsolódó 

vámkezelések elő-

készítése, adatrög-

zítése kapcsán rábí-

zott adminisztrációs 

részfeladatokat. 

4.  Vámeljárások során 

felismeri a prefe-

renciális és nem 

preferenciális szár-

mazás közötti kü-

lönbséget, a szár-

mazáshoz kapcso-

lódó okmányokat 

azonosítja. 

Vizsgálja, hogy 

adott vámkezelés 

során milyen vám-

értékelési módszer 

alkalmazható. 

Ismeri az EU sza-

bad kereskedelmi 

és vámuniós partne-

reit és az egyolda-

lúan adott vámked-

vezmény rendsze-

rét. Ismeri a WTO 

Vámérték egyez-

mény által megha-

tározott vámérték 

megállapítási mód-

szerek alapjait és 

sorrendiségét.  

Törekszik, hogy a 

származási ország, 

valamint vámérték 

megállapítás során 

minden tényező, 

adat figyelembevé-

telre kerüljön. 

Elvégzi a rábízott 

részfeladatokat a 

nem uniós áru/ 

Uniós áru esetén a 

kedvezményes 

származás igénybe-

vételének vizsgála-

tában. A vámérték 

növelő vagy vámér-

ték csökkentő téte-

lek figyelembevéte-

lével elvégzi a 

vámérték megálla-

pítással kapcsolat-

ban rábízott felada-

tokat.  

5.  A jövedéki intézke-

dések szükségessé-

gét felismeri, ha az 

adott termék kap-

csán jövedéki enge-

dély kell, illetve a 

megfelelő TARIC 

kiegészítő kódot 

tud ki tudja válasz-

tani. 

Ismeri a jövedéki 

adózás uniós és 

nemzeti kereteit, 

tárgykörét, a jöve-

déki termékek körét 

és a jövedéki adó-

kötelezettség ala-

nyait. 

Igényes és precíz 

munkát végez a rá-

bízott feladatok 

végrehajtása során. 

Elkötelezett a szak-

mai feladatok ellá-

tásához szükséges 

tudása folyamatos 

fejlesztésében. 

Jövedéki ügyintéző 

vagy pénzügyi ve-

zető irányítása mel-

lett, de megfelelő 

önállósággal intézi 

a rá bízott admi-

nisztrációs, előké-

szítő és egyéb jel-

legű részfeladato-

kat. A munkafolya-

mat más szereplői-

vel pontosan és ha-

tékonyan kommu-

nikál, együttműkö-

désre törekszik. 

6.  A termelési tevé-

kenységhez és ke-

reskedelmi ügyle-

tekhez, áruszállítás-

Ismeri a termékdí-

jas szabályozásban 

szereplő kötelezett-

ségek alanyait, ele-

meit, valamint a 

Igényes és precíz 

munkát végez a rá-

bízott feladatok 

végrehajtása során. 

Termékdíj ügyin-

téző, vagy pénzügyi 

vezető irányítása 

mellett, de megfe-

lelő önállósággal 
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hoz kapcsolódó ter-

mékdíj szabályo-

zásban szereplő kö-

telezettségeket fel-

ismeri, elvégzi az 

ezekből fakadó 

adatszolgáltatási és 

pénzügyi feladatok 

előkészítését. 

termék-díjfizetési 

kötelezettség alá 

tartozó termékkört, 

a bevallási kötele-

zettséghez kapcso-

lódó elektronikus 

ügyintézés mecha-

nizmusát. 

Elkötelezett a szak-

mai feladatok ellá-

tásához szükséges 

tudása folyamatos 

fejlesztésében. 

intézi a rá bízott ad-

minisztrációs, elő-

készítő és egyéb 

jellegű részfelada-

tokat. A munkafo-

lyamat más szerep-

lőivel pontosan és 

hatékonyan kom-

munikál, együttmű-

ködésre törekszik. 

7.  Felismeri és a rábí-

zott részfeladatok 

során alkalmazni 

tudja a vámkezelés-

hez, jövedéki adó 

és termékdíj kötele-

zettségekhez kap-

csolódóan használt 

okmányokat, külö-

nös tekintettel a 

vám-árunyilatkoza-

tok, a számla, a fu-

varokmány és a 

származási igazolá-

sok adattartalmára. 

Közreműködik az 

importhoz, az ex-

porthoz és az áruto-

vábbításhoz kap-

csolódó vámügyi, 

jövedéki és termék-

díj ügyletekben 

használt okmányok 

ellenőrzésében. Ké-

pes a hibák, hiá-

nyosságok felisme-

résére.   

Ismeri a Kormány-

zati Portál rendsze-

rét, a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal által 

alkalmazott elektro-

nikus nyomtatvá-

nyokat. Ismeri a 

vámáru-nyilatkoza-

tok körét és a 

TARIC integrált 

elektronikus rend-

szert. Ismeri a 

számlaadásra vo-

natkozó adózási 

szabályok alapvető 

rendelkezéseit. 

Elkötelezett a mi-

nőségi munkavég-

zés mellett. Ponto-

san és szakszerűen 

kommunikál. Igé-

nyes és precíz mun-

kát végez a rábízott 

feladatok végrehaj-

tása során. Törek-

szik, hogy a napi 

operatív munka so-

rán a tudása napra-

kész legyen. 

Vámügyintéző, ter-

mékdíj ügyintéző 

vagy jövedéki ügy-

intéző irányítása 

mellett képes elvé-

gezni a vámkeze-

léshez, külkereske-

delmi áruforgalom-

hoz, termékdíj kö-

telezettség vagy jö-

vedéki adókötele-

zettséghez kapcso-

lódóan rábízott napi 

operatív feladatait, 

a kísérő okmányok 

alapján. Önállóan 

képes ezen okmá-

nyok adattartalmi 

elemeinek előkészí-

tésére, vizsgálatára, 

valamint a termék-

díjas vagy jövedéki 

bejelentések, beval-

lások egyéb admi-

nisztratív feladatok 

előkészítésére. 

8.  Az áruk osztályozá-

sához, a vámkeze-

lést kísérő okmá-

nyok kezeléséhez, a 

termékdíjas termé-

kek meghatározásá-

hoz, a jövedéki ter-

mékek meghatáro-

zásához a szüksé-

ges információt, 

adatot, valamint do-

kumentációt be-

szerzi. Kapcsolatot 

Ismeri a kommuni-

káció alapvető eti-

kai és szakmai sza-

bályait.  Felismeri 

az idegen nyelvtu-

dás szükségességét. 

 

Elkötelezett a jog-

szabályok betartá-

sára. Motivált az 

önképzésre, hogy 

szélesítse ismere-

teit. 

Pontosan és szak-

szerűen kommuni-

kál a munkafolya-

mat egyéb résztve-

vőivel. Önállóan és 

csapatban is felelős 

munkát végez. 

Betartja a munka-

köréhez kapcsolódó 

munkabiztonsági, 

munka-egészség-

ügyi, tűz- és kör-

nyezetvédelmi elő-

írásokat. Felelőssé-

get vállal az infor-

matikai eszközök 

kezelési és haszná-

lati útmutatóban 

foglaltak pontos be-

tartásáért. 
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tart az áruosztályo-

zásban résztvevő 

társosztályokkal, 

partnerekkel, a 

megfelelő módon 

és időben adatot 

szolgáltatni a társ-

osztályoknak, a vál-

lalaton belüli pénz-

ügyi ügyintézőnek 

(partnernek) a 

(vám, jövedéki adó, 

termékdíj befizeté-

sek mértékéről és 

módjáról).  

9.  Használja a szöveg-

szerkesztő, táblá-

zat- és adatbázis-

kezelő számítógép 

programokat, a be-

épített függvénye-

ket. Hagyományos 

és digitális doku-

mentumokat rend-

szerez. A rábízott 

körben rendszeres 

és eseti jelentéseket 

készít, adatot szol-

gáltat az ügyintéző 

számára a belső tá-

jékoztatók (jelentés, 

prezentáció) össze-

állításához. Levele-

zést folytat hagyo-

mányos és digitális 

formában. 

Ismeri az informati-

kai eszközök biz-

tonságos működé-

sének feltételeit és 

a munkavédelmi 

előírásokat. Ismeri 

az informatikai 

operációs rendsze-

reket. Ismeri a Pre-

zentáció készítés ál-

talános elveit, al-

kalmazható szoft-

vereket. 

Munkája során 

szem előtt tartja a 

munkavédelmi és 

környezetvédelmi 

szempontokat.  

Munkáját önállóan 

végzi. Betartja a 

munkaköréhez kap-

csolódó munkabiz-

tonsági, munka-

egészségügyi, tűz- 

és környezetvé-

delmi előírásokat. 

Felelősséget vállal 

az informatikai esz-

közök kezelési és 

használati útmuta-

tóban foglaltak 

pontos betartásáért   

 

8.2 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): 

Hazánk geopolitikai adottságainak valódi kihasználását jelentő logisztikai fejlesztések megvaló-

sításához közvetlenül kapcsolódik vámszakmai tudás. A nemzetközi áruforgalom bonyolításának 

további fontos eleme a speciális termékkörökhöz kapcsolódó adó- és adminisztrációs kötelezett-

ségek teljesítése, a termékdíjköteles termékek és a jövedéki termékek gyártásának és kereskedel-

mének vonatkozásában. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2019-ben elvégezte a vám, jö-

vedéki és termékdíj ügyintézői munkakörök elemzését is, s szakmai szerepelők szakemberei 

mindegyik szakma kapcsán meghatározták az ügyintézői munka előkészítésében, konkrétan az 
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adatrögzítési és adminisztrációs feladatok végrehajtásában közreműködő asszisztensi munkakör 

visszaállításának igényét. Pontosan meghatározták azokat a részfeladatokat, amelyeket az asz-

szisztensi munkaerők önállóan, de természetesen a szakmai vezetőként támogató vám-, jövedéki 

vagy termékdíj ügyintéző (vagy kis-és középvállalkozások esetén általános pénzügyi vezető) irá-

nyításával el tudnak végezni. Az életpálya ezen első állomása megfelelő bemeneti feltételt je-

lenthet a külkereskedelmi ügyletekben járatlan érettségizett munkavállalók számára az ügyinté-

zői továbblépés felé, miközben már a munkaerőpiacon elérhető kompetens szereplőként jelen-

hetnek meg.  Gazdálkodók régóta megfogalmazott gazdasági és humánpolitikai igénye a vám, 

jövedék és termékdíj ügyintéző életpálya modell kialakítása. Vám-, jövedéki és termékdíj asz-

szisztens szakképzés, érzékenyítő alapképzésként ezen szakmák alapjainak megismerésével egy 

jól meghatározható életpálya modellt első lépését jelentik ezen pályát választóknak. Emellett a 

továbblépés a hatósági alkalmazotti státusz irányába is könnyebben megvalósítható. 

10 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevé-

kenységeinek részletes leírása: 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

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

szolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 

Egyéb feltételek: „–” 

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens írás-

beli vizsga 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

Az írásbeli vizsgatevékenység a vám, jövedéki és termékdíj asszisztensi feladatok elméleti és 

gyakorlati tudáselemeinek elsajátítását hivatott lemérni, egy írásbeli feladatlap kitöltése által.  

Az írásbeli feladatlap típusfeladatokból áll, melyeket az ágazatért felelős miniszter által közzétett 

KÉRDÉSBANK-ból választanak ki a részletes leírásnak megfelelően. A KÉRDÉSBANK az 

adott feladatok megoldását, értékelési-javítási útmutatóját is tartalmazza, a javítást ennek meg-

felelően kell elvégezni. 

Az írásbeli vizsga tárgykörei a következők: 

 áruosztályozás elméleti kérdések  10% 

 áruosztályozás gyakorlati feladatok 10% 

 alapvető külkereskedelmi ismeretek, fuvarparitások alapjai,  10% 

 alapvető gazdasági, adózási és pénzügyi alapismeretek 10% 

 vámjog elméleti kérdések (vámunió, vámpolitikai alapok, vámeljárások, szár-

mazás, vámérték, vámkezelés, árunyilatkozatok jellemzői, alátámasztó okmá-

nyok, vámfizetés) 

10% 

 vámjog gyakorlati feladatok (okmányfelismerés, minimum adatkövetelmé-

nyek, alapszintű vámérték/vámtartozás számítási feladatok) 

10% 

 jövedéki elméleti kérdések (jövedéki termékek, jövedéki adókötelezettségek, 

nyilvántartások, bevallások, adófizetés, jövedéki termékek szállítása) 

10% 
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 jövedék gyakorlati feladatok (okmányfelismerés, adókötelezettséghez kap-

csolódó alapvető számítási feladatok) 

10% 

 termékdíj elméleti kérdések (termékdíj köteles termékek, ügyletek, termékdíj 

fizetési kötelezettségek, nyilvántartások, bevallások) 

10% 

 termékdíj gyakorlati feladatok (okmányfelismerés, adókötelezettséghez kap-

csolódó alapvető számítási feladat) 

10% 

 

Az írásbeli vizsgatevékenység feladatait a vizsgázók az interneten elérhető TARIC WEB 

(http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/) rendszer használatának segítségével oldják meg. A vizs-

gán minden egyes vizsgázónak biztosítani szükséges az interneten elérhető TARIC_WEB rend-

szer használatát.  

1. A kérdéseknek érintenie kell vámügyi, jövedéki és termékdíj, illetve áruosztályozási szakte-

rületek témakörét. A feladatsor 50 %-ban tartalmaz elméleti kérdéseket az alábbiakban rész-

letezett szempontok alapján. A vizsga feladatok száma legalább 8 feladat.  

 

Az elméleti kérdések a következő feladattípusokat tartalmazzák: 

- feleletválasztós feladat, amely egy vagy több válasz - előre megadott listából való - ki-

választását jelenti, 

- igaz vagy hamis válasszal rendelkező feladat (feleletválasztós kérdések egyszerű for-

mája, mely csak két választási lehetőséggel rendelkezik), 

- párosító jellegű feladat, 

- kiegészítendő kérdés (lehetővé teszi egy vagy több szóból, adatból, vámtarifaszámból 

stb. álló válasz megadását, amelynek a pontozása eltérő lehet).  

 

2. A feladatsor 50% -ban tartalmaz a számítási vagy okmányok felismerésére, használatára 

vonatkozó feladatokat. A vizsga feladatok száma legalább 8 feladat. 

A vizsgatevékenységhez az alábbi számítógépes segédeszköz alkalmazható: 

- az interneten elérhető TARIC WEB rendszer (http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/),  

- számológép.  

A vizsgázó a vizsgafeladat ismertetése után önálló munkával elvégzi a feladatsoron meghatáro-

zott feladatokat. 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:   

Vám, jövedéki és termékdíj asszisztensi írásbeli vizsga: 90 perc  

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100% 

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az ágazatért felelős miniszter által közzétett KÉRDÉSBANK használatával a vizsgatevékenység 

értékeléséhez a vizsgára előkészített feladatsor vonatkozásában javítási és értékelési útmutatót 
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kell készíteni. A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő csak olyan személy lehet, aki a szak-

mai elméleti tantárgyak oktatásához szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezik.  

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 60 %-át elérte. 

A vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladat érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:  

90–100%      jeles (5)  

80–89%        jó (4)  

70–79%        közepes (3) 

60–69%       elégséges (2)  

0–59%          elégtelen (1) 

 

10.3 Projektfeladat: „–” 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: „–” 

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: „–” 

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: „–” 

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: „–”  

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: „–” 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább     -át elérte. 

 

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A vizsgabizottság tagjainak a vámszakmai szövetségek valamelyikében igazolt, egyéni vagy 

szervezeti tagsággal kell rendelkezniük, vagy a NAV-nál vámügyi, jövedéki vagy termékdíj 

szakmai területen foglalkoztatotti státuszban legyenek. A vizsgabizottság értékelő feladatokat 

ellátó tagjának vám vagy jövedéki vagy termékdíj ügyintézői szakképesítéssel kell rendelkezni, 

vagy 5 év közigazgatási szakmai gyakorlatot a szakterületen végzett foglalkoztatotti jogviszony-

ból vagy vám-, jövedéki, vagy termékdíj szakmai oktatásból tud igazolni. 

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

A teljes vizsga időtartama alatt szükséges informatikus elérhetősége. 

Az írásbeli vizsgatevékenységhez az általános feltételeken túl (megfelelő helyiség, asztal, szék) 

olyan számítástechnikai eszköz biztosítása szükséges, amely stabil internet eléréssel rendelkezik, 

és lehetővé teszi a TARIC web rendszer használatát. 

Az írásbeli vizsgatevékenység követelménye a jövedéki és termékdíj bejelentési/bevallási nyom-

tatványok papíralapú biztosítása, mely használatával a vizsgázó számot tud adni a jövedéki eljá-

rásokban, valamint a termékdíj kötelezettségekhez kapcsolódóan használt okmányok felismeré-

sére, a jövedéki és termékdíj nyilvántartásokhoz szükséges alátámasztó okmányok (szállítólevél, 

e-TKO, EKO, számla, a jövedéki szakterületen alkalmazott elektronikus bejelentések, kérelmek 
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pl. NAV_J31 megtételére stb.) adatkapcsolataira, az alapvető vám, jövedéki adó és termékdíj 

számítási feladatokra vonatkozó ismeretéről.  

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja és feltételei: „–” 

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: „–” 

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: „–” 

 

11 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek 

A vám, jövedéki és termékdíj szakmai képzéseknek évek óta legnagyobb hiányossága az, hogy 

a jogszabályokban meghatározott követelmények szerint elektronikus adatszolgáltatásra épülő 

tevékenységből eddig csak a tarifa szakterületnél használtak kötelezően előírt elektronikus felü-

letet (a TARIC rendszer internetről elérhető). A naprakész és a szakmai elvárásoknak megfelelő 

képzés elemi feltétele az alkalmazott okmányok/bevallási/bejelentési/nyilvántartási okmányok 

használatának ismerete.  

A szakmai képzés színvonalának további kritériuma a megfelelő oktatói színvonal biztosítása. A 

vám, jövedéki és termékdíj asszisztensi szakképesítésre irányuló képzésben oktatóként az a sze-

mély legyen foglalkoztatható, aki 

a) vámügyintézői vagy jövedéki ügyintézői, vagy termékdíj ügyintézői képesítéssel rendel-

kezik, vagy  

b) középfokú végzettséggel rendelkezik és legalább öt éves szakmai tapasztalatot szerzett 

ba) vámügyi, jövedéki vagy termékdíj tevékenységet vagy szolgáltatást végző vállalkozásnál, 

bb) államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál vám, jövedéki, adózási vagy ellen-

őrzési területen, 

bc) felsőoktatásban vagy felnőttképzésben pénzügyi, gazdasági területen oktatóként,  

bd) vámügyi, jövedéki, termékdíj tevékenységekhez kapcsolódó szakmai szervezetek szakmai 

érdekvédelmi vagy érdekképviseleti szerveinél,  

az oktatásra vonatkozó megbízás előtt legalább 1 éven belül. 

 


