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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 


