4. számú melléklet

AZ 52 343 05 0010 52 02 VÁMÜGYINTÉZŐ
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I. Általános irányelvek
1. A képzés szabályozásának jogi háttere
A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és
törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.
26.) OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.
21.) SZMM rendelet,
– a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet 19. számú melléklete
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés
megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott
képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a
szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma:

52 343 05 0000 00 00

A szakképesítés megnevezése:

Vám- és jövedéki ügyintéző

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

52 343 05 0010 52 01
Jövedéki ügyintéző
52 343 05 0010 52 02
Vámügyintéző

Hozzárendelt FEOR szám:

3522

Szakképzési évfolyamok száma:

1
1

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

60 %
40 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
0,5 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia,
amelyhez az alábbiak szükségesek:
– tanterem
– taniroda
– számítógép-terem
A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia,
amelyhez a következők szükségesek:
– tanterem
– taniroda
– számítógép-terem
Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás
feltételeiről.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a
gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző
iskola bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
4. A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
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Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények:
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

nem szükségesek
nem szükségesek
nem szükséges

5. A szakképesítés, elágazások munkaterülete
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás
A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
FEOR megnevezése
3522
Vám- és pénzügyőr
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Jövedéki feladatokat végez
Vámszakmai feladatokat végez
Meghatározza az áruk származását és vámértékét
Alkalmazza a büntetőjogi és szabálysértési jogi rendelkezéseket
Ismeri a közigazgatási hatósági eljárás szabályait
Ismeri az ellenőrzéssel összefüggő szabályokat
Adózási feladatokat lát el
Árubesorolási tevékenységet végez
Tevékenységéhez kapcsolódó adatok kezelését végzi
Általános feladatokat lát el
Érvényesíti a jogorvoslati eszközöket
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
52 343 03 0000 00 00
Pénzügyőr
52 344 02 0000 00 00
Vállalkozási ügyintéző
54 345 04 0000 00 00
Nonprofit menedzser
6. A képzés célja
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell
sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges
tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes,
társas és módszerkompetenciák).
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7. A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1981-06 Vám- és jövedéki alapok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
− Jövedéki jogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el.
− Vámjogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A jövedék fogalma, története.
C A jövedéki termékek fő csoportjai.
C A jövedéki törvény hatálya, hatáskör és illetékesség.
C A jövedéki törvény alapvető értelmező rendelkezései.
C Az adózó kötelezettségei, a jövedéki adókötelezettség keletkezése.
C Az adó felfüggesztése, a felfüggesztés esetei, az adófelfüggesztés megszűnése.
C Jövedéki termékek szállítása, okmányolása.
C A jövedéki termékekkel folytatott tevékenységek.
C A jövedéki adó megállapítása, bevallása, megfizetése.
C Tárgyi adómentesség a jövedéki adótörvény szerint.
C A jövedéki adótörvény hatálya alá tartozó termékek meghatározása.
B A közösségi vámjog jogforrásai és a nemzeti jogi szabályozás.
B A vámjogszabály alapvető fogalmai.
C Képviseleti jog.
C Az áru beléptetése a Közösség vámterületére.
C Az áru vám elé állítása és az átmeneti megőrzése.
B Árunyilatkozatra vonatkozó rendelkezések.
B Az árunyilatkozat mellé csatolandó okmányok.
C Árutovábbításra vonatkozó általános rendelkezések.
C Szabad forgalomba bocsátás szabályai.
B A vámtartozásra vonatkozó rendelkezések.
C A vámeljárás szabályai.
C Gazdasági vámeljárások általános szabályai.
D Vámraktározás.
D Ideiglenes behozatal.
D Aktív feldolgozás.
D Vámfelügyelet mellett történő feldolgozás.
D Passzív feldolgozás.
D Utólagos intézkedések általános szabályai.
C Jogorvoslat.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Elemi számolási készség.
4 Infó- és telekommunikációs eszközök használata.
4 Olvasott szakmai szöveg megértése.
Személyes kompetenciák:
− Pontosság.
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− Szorgalom, igyekezet.
Társas kompetenciák:
− Szakmai nyelvhelyesség.
− Kapcsolatteremtő készség.
Módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség.
− Ismeretek helyén való alkalmazása.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1982-06 Áruosztályozás és áruismeret
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
− Árubesorolási tevékenységet végez.
− Tarifális intézkedéseket foganatosít.
− Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolással kapcsolatos feladatokat lát el.
− Kötelező Tarifális Felvilágosítással kapcsolatos feladatokat lát el.
− A mintavétel során közreműködik.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Közös vámtarifa és egyes elemei.
A Közös vámtarifa hatálya.
C Kombinált Nómenklatúra szerkezeti felépítése.
A Kombinált Nómenklatúra alkalmazására vonatkozó általános szabályok.
C Tarifális besorolás, áruosztályozás és áruismeret.
C Speciális áruosztályozási szabályok az egyes áruosztályokban és árucsoportokban.
C TARIC-rendszer és a tarifális intézkedések alkalmazása.
C Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF) jogintézménye.
C Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolás (KÉV) jogintézménye.
C Mintavételi eljárás szabályai és mintavételi feladatok.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 Folyamatábrák értelmezése.
3 Hallott szakmai szöveg megértése.
3 Információforrások kezelése.
3 Jogszabály-alkalmazás készsége.
1 Elemi szintű számítógép használat.
4 Olvasott szakmai szöveg megértése.
Személyes kompetenciák:
− Döntésképesség.
− Fejlődőképesség, önfejlesztés.
− Szorgalom, igyekezet.
Társas kompetenciák:
− Kapcsolatteremtő és fenntartó készség.
− Közérthetőség.
− Motiválhatóság.
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− Nyelvhelyesség.
Módszerkompetenciák:.
− Emlékezőképesség.
− Gyakorlatias feladatértelmezés.
− Logikus gondolkodás.
− Rendszerező képesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1980-06 Ügyviteli feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
− Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez.
− Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait.
− Hivatalos levelezést folytat hagyományos és digitális formában.
− Hivatalos okmányokat tölt ki.
− A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (közigazgatási szerveknél).
− Jelentést készít.
− Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez.
− Adatszolgáltatást végez.
− A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez
eljuttatja.
− Kezeli a számítógépet és tartozékait (adathordozók, scanner, nyomtató).
− Szöveget, táblázatot szerkeszt.
− Telefont, faxot, fénymásoló gépet kezel.
− Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat
archiválja.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai.
B A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának, nyilvántartásának és kezelésének eljárási
szabályai.
B A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és digitális) szabályai, jellegzetes formái.
C A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai.
B Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai.
C A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei, jellemző szerződésfajták.
C A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai.
D A számítógép és tartozékainak (adathordozók, scanner, nyomtató) kezelése.
C A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei.
C Az elektronikus ügyintézés, levelezés, az internet és az intranet használata.
B Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés.
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés.
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés.
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció.
4 Olvasott szakmai szöveg megértése.
4 Hallott szakmai szöveg megértése.
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4 Szakmai kommunikáció.
Személyes kompetenciák:
− Felelősségtudat.
− Megbízhatóság.
− Precizitás (pontosság).
Társas kompetenciák:
− Motiválhatóság.
− Fogalmazó készség.
− Nyelvhelyesség.
Módszerkompetenciák:
− Áttekintő képesség.
− Rendszerező képesség.
− Emlékezőképesség.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1975-06 Bevezetés a jogtudományba
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
− Közigazgatási eljárási jogszabályokat alkalmaz.
− Ismeri az alapvető büntetőjogi és polgári jogi rendelkezéseket.
− Tisztában van a gazdasági társaságok fajtáival, alapításának, működésének
szabályaival.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Jog fogalma, sajátosságai.
D Jogalkotás, jogforrások, jogforrási rendszer sajátosságai.
D Jogszabályok közzététele, jogszabályok megismerésének eszközei.
D Jogalkalmazás, jogérvényesülés, jogviszony fogalma.
D Európai Unió jogforrási rendszere.
D Közösségi és nemzeti jog kapcsolata; jogharmonizáció fogalma.
C Nemzetközi és a nemzeti jog kapcsolata.
D Közigazgatási hatósági eljárás fogalma, alapelvei, jogforrása.
D A közigazgatási eljárásról szóló törvény alkalmazása vám- és jövedéki igazgatási eljárásban
D Joghatóság, hatáskör és illetékesség a közigazgatási hatósági eljárásban.
D Közigazgatási hatósági eljárás szakaszai; az alapeljárás.
D Tényállás tisztázása.
D Döntés a közigazgatási eljárásban: határozat és végzés.
D Hatósági ellenőrzés: helyszíni ellenőrzés.
D Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban.
D Végrehajtás a közigazgatási eljárásban.
D Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás.
D Büntetőjog és a szabálysértési jog fogalma, hatályos jogforrásai. Btk. szerkezeti felépítése.
D Bűncselekmény, szabálysértés fogalma, fogalmi elemei.
D Bűncselekmény és szabálysértés esetén alkalmazható jogkövetkezmények.
B Büntető eljárási jog jogforrásai, alapvető rendelkezései. A büntetőeljárás menete. A
feljelentés. A szabálysértési eljárás.
7

C A tulajdonjog tartalma.
D A tulajdonjog védelme.
D A tulajdonjog megszerzése.
D Az idegen dologbéli jogok.
E Az ingatlan-nyilvántartás.
D A szerződések jogának szabályai.
E A kártérítési jog főbb szabályai.
D A felelősség módja, a kártérítés mértéke.
E A jogalap nélküli gazdagodás.
C A gazdasági társaságokra vonatkozó közös szabályok.
D Az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Jogszabály-alkalmazás készsége.
4 Olvasott szakmai szöveg megértése.
4 Szakmai kommunikáció.
4 Hallott szakmai szöveg megértése.
Személyes kompetenciák:
− Pontosság.
− Szorgalom, igyekezet.
Társas kompetenciák:.
− Fogalmazó készség.
− Közérthetőség.
Módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség.
− Értékelés.
− Ismeretek helyén való alkalmazása.
− Logikus gondolkodás.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1976-06 Adózási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
− Adójogszabályokban előírt feladatokat végez.
− Adózással kapcsolatos adatszolgáltatást végez.
− Kérelmezi az adómentesség/adókedvezmény megállapítását.
− Érvényesíti az adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
E Adóelmélet, adójog.
D Adózás, adóztatás anyagi jogi szabályai.
C Adózás, adóztatás eljárásjogi szabályai.
D Adózás rendje.
D Általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok.
E Regisztrációs adóra vonatkozó szabályok.
E Energia adóra vonatkozó szabályok.
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D Adómentesség.
D Adókedvezmények.
D Fizetési könnyítések, adómérséklés.
C Adóellenőrzés szabályai.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Szakmai kommunikáció.
2 Diagram olvasása értelmezése.
1 Elemi szintű számítógép használat.
2 Folyamatábrák értelmezése.
2 Hallott szakmai szöveg megértése.
3 Információforrások kezelése.
3 Jogforrások megfelelő alkalmazása.
2 Kész szoftverek használata.
2 Olvasott szakmai szöveg megértése.
Személyes kompetenciák:
− Elhivatottság, elkötelezettség.
− Fejlődőképesség, önfejlesztés.
− Felelősségtudat.
− Megbízhatóság.
− Rugalmasság.
Társas kompetenciák:
− Irányíthatóság.
− Kommunikációs rugalmasság.
Módszerkompetenciák:
− Emlékező képesség.
− Felfogóképesség.
− Helyzetfelismerés.
− Rendszerező képesség.
− Nyitott hozzáállás.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1977-06 Gazdasági feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
− Alapvető gazdasági események könyvelését végzi.
− Bizonylatok meglétét, tartalmát ellenőrzi.
− Önellenőrzést végez.
− Közreműködik a hatóság által végzett ellenőrzések során.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
E A számvitel története, kialakulása.
C Bizonylati rend.
C Bizonylati fegyelem.
D Beszámoló formái, részei.
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D Beszámoló tartalma.
D Főkönyvi számlák.
D Mérleg felépítése, tartalma.
D Eredménykimutatás felépítése, tartalma.
D Kiegészítő melléklet.
E Az általános forgalmi adó főkönyvi könyvelése.
D Az ellenőrzés alapjai, rendszere.
D A hazai ellenőrzés általános módszerei.
D Pénzügyi folyamatok ellenőrzése.
D Számviteli folyamatok ellenőrzése.
D Külkereskedelmi utólagos ellenőrzés.
E EU-s támogatások utólagos ellenőrzése.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Szakmai kommunikáció.
2 Diagram olvasása, értelmezése.
1 Elemi szintű számítógép használat.
2 Folyamatábrák értelmezése.
2 Hallott szakmai szöveg megértése.
3 Információforrások kezelése.
2 Jogforrások megfelelő alkalmazása.
2 Kész szoftverek használata.
2 Olvasott szakmai szöveg megértése.
Személyes kompetenciák:
− Elhivatottság, elkötelezettség.
− Fejlődőképesség, önfejlesztés.
− Megbízhatóság.
− Rugalmasság.
Társas kompetenciák:
− Határozottság.
− Irányíthatóság.
− Motiválhatóság.
Módszerkompetenciák:
− Információgyűjtés.
− Lényegfelismerés.
− Módszeres munkavégzés.
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1978-06 Vámjogi feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
− Vámszakmai feladatokat végez.
− Vámjogszabályokban előírt feladatokat végez.
− Kezdeményezi a vámeljárásokat.
− Kezdeményezi a vámjogszabályok által biztosított mentességeket vagy visszatérítést.
− Intézkedik az áruk vámjogi sorsának rendezése érdekében.
− Kiállítja a vámeljárás lefolytatásához szükséges árunyilatkozatot.
− Beszerzi a vámeljárás lefolytatásához szükséges egyéb okmányokat.
10

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Biztosítja és kiegyenlíti a vámtartozást.
Betartja az engedélyezési eljárással kapcsolatos jogszabályi előírásokat.
Biztosítja a vámfelügyelet megvalósítását.
Közreműködik a vámigazgatási eljárások lefolytatása során.
Megbízás alapján képviseleti feladatokat lát el.
A vámhatóság által elfogadott informatikai rendszereket használja.
Kiállítja a biztosítéknyújtáshoz szükséges okmányokat.
Kiállítja a nemzetközi vámokmányokat.
Felel a vámraktár rendeltetésszerű használatáért.
Felel a vámudvarok szabályszerű üzemeltetéséért.
Közreműködik az exporttámogatott termékek fizikai ellenőrzése során.
Kiállítja az export-visszatérítéshez kapcsolódó okmányokat.
Érvényesíti a vámeljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert.
Meghatározza az áruk származását és vámértékét.
Vizsgálja az áruk származását és eredetét.
Vizsgálja a nem közösségi áruk vámértékét.
Igazolja az áruk származását és státuszát.
Közreműködik a származás utólagos megerősítése során.
Benyújtja az eljáráshoz szükséges okmányokat.
A származási szabályokat érvényesíti a vámeljárások során.
Érvényesíti az EU vámuniós szerződéseiben foglaltakat.
Kötelező tarifális felvilágosítással kapcsolatos feladatokat lát el.
Közreműködik a fizikai áruvizsgálatnál.
Közreműködik a mintavételnél.
Alkalmazza a kiviteli eljárás szabályait.

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A közösségi vámjog jogforrásai és a nemzeti jogi szabályozás.
B Alapvető fogalmak.
C Képviseleti jog.
C Az áru beléptetése a Közösség vámterületére.
C Korlátozó és tiltó rendelkezések.
D Gépjárműadóra vonatkozó rendelkezések.
C Az áru vám elé állítása és az átmeneti megőrzés.
D Szemledíj és egyéb díjak.
B Árunyilatkozatra vonatkozó rendelkezések.
B Az árunyilatkozat mellé csatolandó okmányok.
C Árutovábbításra vonatkozó általános rendelkezések.
B Közösségi árutovábbítás.
C Nemzetközi vámokmányokkal történő árutovábbítás.
D Egyszerűsített eljárások az árutovábbításban.
B Szabad forgalomba bocsátás szabályai.
B A vámtartozásra vonatkozó rendelkezések.
B Nem közösségi adókra és díjakra vonatkozó rendelkezések.
C A vámeljárás szabályai.
B Az EV kitöltésének szabályai.
D Nem kereskedelmi jellegű áruforgalom szabályai.
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B A kiviteli eljárás szabályai.
C Gazdasági vámeljárások általános szabályai.
C Vámraktározás.
D Az adóraktárak.
C Ideiglenes behozatal.
D Aktív feldolgozás.
D Vámfelügyelet mellett történő feldolgozás.
D Passzív feldolgozás.
D Egyszerűsített vámeljárások.
C Egyéb vámjogi rendeltetések.
C Utólagos intézkedések általános szabályai.
C Jogorvoslat.
C Utólagos ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések.
C Nem preferenciális származási szabályok.
C Egyoldalúan alkalmazott kedvezmények.
B Szabad kereskedelmi megállapodások.
B Vámérték megállapításának módjai.
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Folyamatábrák értelmezése.
4 Hallott szakmai szöveg megértése.
4 Jogszabály-alkalmazás készsége.
3 Kész szoftverek használata.
3 Szakmai kommunikáció.
Személyes kompetenciák:.
− Fejlődőképesség, önfejlesztés.
− Önállóság.
− Pontosság.
Társas kompetenciák:
− Kommunikációs rugalmasság.
− Segítőkészség.
− Közérthetőség.
− Nyelvhelyesség.
− Udvariasság.
Módszerkompetenciák:
− Gyakorlatias feladatértelmezés.
− Információgyűjtés.
− Következtetési képesség.
− Rendszerező képesség.
Az 52 343 05 0010 52 02 azonosító számú, Vámügyintéző megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1981-06
Vám- és jövedéki alapok
1982-06
Áruosztályozás és áruismeret
1980-06
Ügyviteli feladatok
1975-06
Bevezetés a jogtudományba
1976-06
Adózási feladatok
12

Az 52 343 05 0010 52 02 azonosító számú, Vámügyintéző megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1977-06
Gazdasági feladatok
1978-06
Vámjogi feladatok
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8. A képzés szerkezete

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
Heti maximális óraszám
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ
és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 52 343 05 0010 52 02 azonosító számú, Vámügyintéző megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
A tananyagegység
óraszáma
sorszám
a

azonosítója

1
2
3
4
5

296/1.0/1981-06
296/2.0/1981-06
296/1.0/1982-06
296/2.0/1982-06
296/1.0/1980-06

6

296/2.0/1980-06

7

296/1.0/1975-06

8
9
10
11
12

296/1.0/1976-06
296/2.0/1976-06
296/1.0/1977-06
296/2.0/1977-06
296/1.0/1978-06

megnevezése

Vámjogi alapok
Jövedéki alapok
Vámtarifa
Áruosztályozás
Ügyintézői feladatok
Általános információ
technológia
Általános jogi
alapismeretek
Általános rendelkezések
Adónemek
Számviteli ismeretek
Ellenőrzési ismeretek
Vámjog I.
Mindösszesen óra:

elméletelméle igényes gyakorlat
összes
ti gyakorla i
ti
38
16
0
54
38
16
0
54
8
9
0
17
36
55
0
91
9
73
0
82
12

0

24

36

138

8

0

146

0
27
28
16
74

0
0
0
0
0
24

30
60
70
56
168
864

30
33
42
40
94
518
322

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell
figyelembe venni.
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9. A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése
A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1981-06 Vám- és jövedéki alapok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek alapszintű ismerete, vámigazgatási eljárások
és vámeljárások lefolytatásához kapcsolódó rendelkezések ismeretének számonkérése
a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1982-06 Áruosztályozás és áruismeret
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Áruosztályozás és áruismeret szabályainak alkalmazása a tarifális besorolás keretében
a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Áruosztályozás szabályaival és áruismerettel kapcsolatos ismeretek számonkérése
a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1980-06 Ügyviteli feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbázis kezelő program és
internet használata. Ügyviteli feladatok ellátása. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök
használatának bemutatása a PM által kiadott Útmutató alapján.
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1975-06 Bevezetés a jogtudományba
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Jogi alapismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1976-06 Adózási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adózással kapcsolatos alapismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor
alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1977-06 Gazdasági feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Ellenőrzési módszerek, rendszerek alapszintű ismeretének számonkérése a PM
által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1978-06 Vámjogi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vámigazgatási eljárások és vámeljárások lefolytatásának, valamint a hozzájuk
kapcsolódó egyéb rendelkezések gyakorlati ismerete és alkalmazása a PM által kiadott
feladatlap alapján.
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A vámjogszabályok, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb rendelkezések ismerete.
Okmányok tartalmának értelmezése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 343 05 0010 52 02 azonosító számú, Vámügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 15
5. vizsgarész: 15
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 20
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
Az 52 343 03 0000 00 00 számú Pénzügyőr szakképesítéssel rendelkezők mentesülnek a
következő vizsgarészek teljesítésének kötelezettsége alól:
- 4. vizsgarész: Bevezetés a jogtudományba,
- 5. vizsgarész: Adózási feladatok,
- 6. vizsgarész: Gazdasági feladatok,
- 7. vizsgarész: Vámjogi feladatok,
- 8. vizsgarész: Jövedéki feladatok.
Az 52 3433 04 Jövedéki ügyintéző és a 2004. május 1-jét követően szerzett 54 3433 04
Vámügyintéző szakképesítéssel rendelkező felmentést kap az 1. Vám- és jövedéki alapok
vizsgarész alól.
A 4. Bevezetés a jogtudományba vizsgarész alóli felmentés feltétele:
- a Rendőrtiszti Főiskola bármely szakán szerzett állami felsőfokú végzettség,
- az Állam- és Jogtudományi Egyetem jogász szakán, vagy igazságügyi ügyintéző szakon
szerzett állami felsőfokú végzettség,
- az Igazgatásszervező szakon szerzett állami felsőfokú végzettség,
- a Közigazgatási alapvizsgáról kiállított igazolás,
amennyiben a végzettség, illetve képzettség megszerzése 2005. január 1-je után történt.
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Az 5. Adóztatási feladatok vizsgarész és a 6. Gazdasági feladatok vizsgarész alóli felmentés
feltétele:
- a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló
4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként
letett záróvizsga, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási
rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési
területen az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga,
- Mérlegképes könyvelő szakképesítés,
- Okleveles pénzügyi revizor szakképesítés.
Amennyiben a vizsgázó az elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi
teljesítését hitelt érdemlően igazolja, úgy mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének
kötelezettsége alól.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
A 2. Áruosztályozás és áruismeret és a 7. Vámjogi feladatok vizsgarészek szóbeli
vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész vizsgafeladatához
rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.
A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok
sorszáma határozza meg.
A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények
súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell
megállapítani.
A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgafeladatonként elért százalékos
teljesítmények súlyozott átlaga legalább 60%.
A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott
átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban
kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.
A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a
következő:
90-100% jeles (5)
80-89% jó (4)
70-79% közepes (3)
60-69% elégséges (2)
0-59% elégtelen (1)
Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a
szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés
megküldését követően ismételhető(ek) meg.
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Iratrendezők
Irodatechnikai eszközök
Számítógép
Szkenner
Nyomtató
Szoftverek
Internet hozzáférés
Kommunikációs eszközök
Ügyintézési eljárásrend
Áruminták
Formanyomtatványok
Jogszabály gyűjtemény

Vámügyintéző

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma

Jövedéki ügyintéző

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EGYEBEK
.
A képzés nyelve: magyar.
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
a Vámügyintéző szakképesítés tekintetében a Magyar Vámügyi Szövetség.
A PM a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által
hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételeket.
A szakmai vizsgán kizárólag a PM honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 343 05 0010 52 02 azonosító számú, Vámügyintéző megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

296/1.0/1981-06

jellege

Vámjogi alapok

sza
sza
sza
sza
sza

296/1.1/1981-06
296/1.2/1981-06
296/1.3/1981-06
296/1.4/1981-06
296/1.5/1981-06

6
12
16
4
0

0
0
0
0
16

0
0
0
0
0

Összes

megnevezése

gyakorlati

azonosítója

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

1. Tananyagegység

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

54

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell
figyelembe venni.
1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.1/1981-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános rendelkezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Vámjogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A közösségi vámjog jogforrásai és a vámjog nemzeti jogi szabályozás.
B típus A vámjogszabályok alapvető fogalmai.
C típus Képviseleti jog.
C típus Az áru beléptetése a Közösség vámterületére.
C típus Az áru vám elé állítása és az átmeneti megőrzése.
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség.
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Szorgalom, igyekezet.
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Nyelvhelyesség.
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Általános rendelkezések.
− A vámjog jogforrásai (közösségi vámjog jogforrásai, nemzeti szabályozás).
− Alapvető fogalmi meghatározások.
− Az áru vámjogi sorsa felőli döntést megelőzően alkalmazandó rendelkezések.
− Képviseletei jog (képviselet fajtái, a képviselő jogai és kötelezettségei).
− Az áru beléptetése a közösség vámterületére (vámfelügyelet, az azonosság biztosítása).
− Az áru vám elé állítása (gyűjtő árunyilatkozat, előzetes áruvizsgálat).
− Átmeneti megőrzés.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.2/1981-06
A tananyagelem megnevezése:
Árutovábbítás, szabadforgalomba bocsátás, kivitel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Vámjogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Árunyilatkozatra vonatkozó rendelkezések.
B típus Az árunyilatkozat mellé csatolandó okmányok.
C típus Árutovábbításra vonatkozó általános rendelkezések.
C típus Szabad forgalomba bocsátás szabályai.
B típus A vámtartozásra vonatkozó rendelkezések.
C típus A vámeljárás szabályai.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség.
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség.
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Szorgalom, igyekezet.
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Nyelvhelyesség.
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− A vámeljárásokra és az árunyilatkozatokra vonatkozó általános rendelkezések.
− Az árunyilatkozat adása (írásbeli vámárunyilatkozat, szóbeli árunyilatkozat, egyéb
módon adott árunyilatkozat).
− Vámeljárások normál eljárásban (az árunyilatkozat benyújtása az áru bemutatása előtt,
az árunyilatkozat módosítása, az árunyilatkozat érvénytelenítése).
− Az árunyilatkozat mellé csatolandó okmányok.
− Árutovábbítás.
− Az árutovábbításról általában (külső, belső árutovábbítás) Közösségi árutovábbítás
(biztosíték nyújtása).
− TIR igazolvány.
− ATA igazolvány.
− Szabadforgalomba bocsátás.
− Szabadforgalomba bocsátás alapvető rendelkezései.
− Vámtartozás (keletkezésének módjai, kiszabása, közlése, esedékessége, megfizetése,
biztosítása, könyvelése).
− Kivitel (a kiviteli vámeljárás általános szabályai, a kiléptetés).
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.3/1981-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági vámeljárások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Vámjogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdasági vámeljárások általános szabályai.
D típus Vámraktározás.
D típus Ideiglenes behozatal.
D típus Aktív feldolgozás.
D típus Vámfelügyelet mellett történő feldolgozás.
D típus Passzív feldolgozás.
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség.
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Szorgalom, igyekezet.
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Nyelvhelyesség.
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Gazdasági vámeljárások.
− Gazdasági vámeljárások általános szabályai.
− Vámraktározás.
− Ideiglenes behozatal.
− Aktív feldolgozás.
− Vámfelügyelet mellett történő feldolgozás.
− Passzív feldolgozás.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.4/1981-06
A tananyagelem megnevezése:
Utólagos intézkedések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Vámjogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Utólagos intézkedések általános szabályai.
C típus Jogorvoslat.
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott Szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség.
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Szorgalom, igyekezet.
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Nyelvhelyesség.
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Utólagos intézkedések általános szabályai.
− Jogorvoslat.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.5/1981-06
A tananyagelem megnevezése:
Vámeljáráshoz kapcsolódó feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Vámjogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el.
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Árunyilatkozatra vonatkozó rendelkezések.
B típus Az árunyilatkozat mellé csatolandó okmányok.
B típus A vámtartozásra vonatkozó rendelkezések.
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség.
4. szint Infó- és telekommunikációs eszközök használata.
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése.
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség.
− Ismeretek helyén való alkalmazása.
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Pontosság.
− Szorgalom, igyekezet.
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Nyelvhelyesség.
− Kapcsolatteremtő készség.
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
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− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 16 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Az Egységes Vámárunyilatkozat (EV) kitöltésének alapvető szabályai.
− Biztosítékszámítás.
− Vámtartozás és nem közösségi adók és díjak megállapításának általános szabályai.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell
figyelembe venni.
1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.1/1981-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános rendelkezések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Jövedéki jogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A jövedék fogalma, története
C típus A jövedéki törvény hatálya, hatáskör és illetékesség
C típus A jövedéki törvény alapvető értelmező rendelkezései
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Történeti áttekintés
− A jövedék kialakulása, története
− A jövedék helye, szerepe ma Magyarországon
− Általános adózási ismeretek
− A jövedéki adótörvény felépítése, célja, kapcsolatai
− Alapfogalmak
− A jövedéki adótörvény hatálya, hatáskör, illetékesség
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.2/1981-06
A tananyagelem megnevezése:
Adókötelezettség, adófelfüggesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Jövedéki jogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az adózó kötelezettségei, a jövedéki adókötelezettség keletkezése
C típus Az adó felfüggesztése, a felfüggesztés esetei, az adófelfüggesztés megszűnése
C típus Tárgyi adómentesség a jövedéki adótörvény szerint
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− A jövedéki adókötelezettség tartalma, keletkezése
− Tárgyi adómentes jövedéki termék
− Az adófelfüggesztés tartalma, esetei
− Adófelfüggesztéssel történő szállítás irányai
− Az adófelfüggesztés megszűnése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.3/1981-06
A tananyagelem megnevezése:
Jövedéki termékek és tevékenységek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Jövedéki jogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A jövedéki termékek fő csoportjai
C típus A jövedéki termékekkel folytatott tevékenységek
C típus A jövedéki adótörvény hatálya alá tartozó termékek meghatározása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Vámtarifaszámok szerepe a termék meghatározásánál
− Ásványolaj meghatározása
− Alkoholtermék meghatározása
− Sör meghatározása
− Bor, pezsgő, köztes alkoholtermék meghatározása
− Dohánygyártmány meghatározása
− Adóraktári tevékenység
− Adómentes felhasználói tevékenység
− Felhasználói és nyilvántartásba vett tevékenység
− Bejegyzett/nem bejegyzett kereskedelmi és adóképviselői tevékenység
− Csomagküldő kereskedői és adóügyi képviselői tevékenység
− Kereskedelmi és export-import tevékenység
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.4/1981-06
A tananyagelem megnevezése:
Jövedéki eljáráshoz kapcsolódó feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Jövedéki jogszabályban meghatározott alapvető feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jövedéki termékek szállítása, okmányolása
C típus A jövedéki adó megállapítása, bevallása, megfizetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
4. szint Infó- és telekommunikációs eszközök használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
− Ismeretek helyén való alkalmazása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Pontosság
− Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Nyelvhelyesség
− Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 16 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− A Termékkísérő Okmány (TKO), Egyszerűsített kísérő okmány (EKO) használatának
szabályai
− Az adó összegének megállapítása
− Adóbevallás kitöltésének szabályai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell
figyelembe venni.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.1/1982-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogszabályi háttér
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolással kapcsolatos feladatokat lát el
− Kötelező Tarifális Felvilágosítással kapcsolatos feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Közös vámtarifa és egyes elemei
A típus Közös vámtarifa hatálya
C típus Kombinált Nómenklatúra szerkezeti felépítése
C típus Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF) jogintézménye
C típus Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolás (KÉV) jogintézménye
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Emlékezőképesség
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Döntésképesség
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Történeti áttekintés (VET, HR, KN Nómenklatúra)
− Közös Vámtarifa fogalma, jellemzői
− Kombinált Nomenklatúra szerkezeti felépítése
− Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF)
− Kötelező Érvényű Vámtarifa Besorolás (KÉV)
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.2/1982-06
A tananyagelem megnevezése:
TARIC
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Árubesorolási tevékenységet végez
− Tarifális intézkedéseket foganatosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus TARIC-rendszer és a tarifális intézkedések alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
1. szint Elemi szintű számítógép használat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Gyakorlatias feladatértelmezés
− Logikus gondolkodás
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Döntésképesség
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
− Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Számítógép-terem
Képzési idő:
− 9 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Jogi szabályozás
− TARIC-rendszer jellemzői és elemei
− TARIC-kódok és kiegészítő kódok alkalmazása
− TARIC-ban alkalmazott intézkedések
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− TARIC gyakorlati alkalmazása (Nómenklatúra lekérdezés, Tarifa információ
lekérdezés)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell
figyelembe venni.
1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.1/1982-06
A tananyagelem megnevezése:
Áruosztályozás szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Árubesorolási tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kombinált Nómenklatúra alkalmazására vonatkozó általános szabályok
C típus Tarifális besorolás, áruosztályozás és áruismeret
C típus Speciális áruosztályozási szabályok az egyes áruosztályokban és árucsoportokban
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Folyamatábrák értelmezése
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Logikus gondolkodás
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Döntésképesség
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− Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− I.-XXI. áruosztály ismertetése
− Általános alkalmazási szabályok alkalmazása
− Áruosztályozási szabályok és szempontok alkalmazása
− Speciális áruosztályozási szabályok alkalmazása az egyes áruosztályokban és
árucsoportokban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.2/1982-06
A tananyagelem megnevezése:
Árubesorolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Árubesorolási tevékenységet végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kombinált Nómenklatúra alkalmazására vonatkozó általános szabályok
C típus Tarifális besorolás, áruosztályozás és áruismeret
C típus Speciális áruosztályozási szabályok az egyes áruosztályokban és árucsoportokban
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Gyakorlatias feladatértelmezés
− Logikus gondolkodás
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Döntésképesség
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
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− Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
− Motiválhatóság
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
− Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 48 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Áruosztályozás végzése
− Tarifális besorolás és áruismeret alkalmazása
− Speciális áruosztályozási szabályok alkalmazása az egyes áruosztályokban és
árucsoportokban
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.3/1982-06
A tananyagelem megnevezése:
Mintavétel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Árubesorolási tevékenységet végez
− A mintavétel során közreműködik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kombinált Nómenklatúra alkalmazására vonatkozó általános szabályok
C típus Tarifális besorolás, áruosztályozás és áruismeret
C típus Speciális áruosztályozási szabályok az egyes áruosztályokban és árucsoportokban
C típus Mintavételi eljárás szabályai és mintavételi feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Emlékezőképesség
− Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Kapcsolatteremtő és fenntartó készség
− Közérthetőség
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Anyagminták azonosítása 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 7 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Általános eljárási szabályok (mintavevő és
homogenizálása, tárolása)
− Mintavétel eljárási szabályai
− Mintavétel, kiemelten a jövedéki termékek esetén
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell
figyelembe venni.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.1/1980-06
A tananyagelem megnevezése:
Iratok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Hivatalos levelezést folytat hagyományos és digitális formában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és digitális) szabályai, jellegzetes
formái
C típus A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei, jellemző szerződésfajták
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai kommunikáció
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Áttekintő képesség
− Rendszerező képesség
− Emlékezőképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Megbízhatóság
− Precizitás (pontosság)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
− Tesztfeladat megoldása 30%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Hivatalos levelek elkészítésének szabályai, jellegzetes formái
− A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei
− Jellemző szerződésfajták
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.2/1980-06
A tananyagelem megnevezése:
Iratok kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez
− Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait
− Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete,
szabályai
B típus A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának és karbantartásának, nyilvántartásának és
kezelésének eljárási szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Áttekintő képesség
− Rendszerező képesség
− Emlékezőképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Megbízhatóság
− Precizitás (pontosság)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
− Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
Képzési idő:
− 4 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Az iratok rendszerezésének szabályai
− Vevő-, ügyfélkapcsolat nyilvántartásának, karbantartásának szabályai
− Iratkezelés szabályai
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.3/1980-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyintézéshez kapcsolódó előkészítő feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Hivatalos okmányokat tölt ki
− Jelentést készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai
C típus A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai kommunikáció
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Áttekintő képesség
− Rendszerező képesség
− Emlékezőképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Felelősségtudat
− Megbízhatóság
− Precizitás (pontosság)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Motiválhatóság
− Fogalmazó készség
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Az ügyintézéssel, illetve a hatósági eljárásokkal kapcsolatban felmerülő partnerek,
intézmények, hatóságok szerepe
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− Az ügyintézés, illetve a hatósági eljárások során felmerülő okmányok és azokkal
kapcsolatos teendők
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.4/1980-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció és konfliktuskezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (közigazgatási szerveknél)
− A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez
eljuttatja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Precizitás (pontosság)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Motiválhatóság
− Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 70%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 36 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Kommunikáció elmélet alapjai
− Verbális és nem verbális kommunikációs eszközök
− Konfliktuskezelés
− Legfontosabb protokollszabályok
− A hivatali ügyintézés szabályai
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.5/1980-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyintézés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Hivatalos levelezést folytat hagyományos és digitális formában
− Hivatalos okmányokat tölt ki
− A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (közigazgatási szerveknél)
− Jelentést készít
− Adatszolgáltatást végez
− Telefont, faxot, fénymásoló gépet kezel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és digitális) szabályai, jellegzetes
formái
C típus A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai
C típus A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai kommunikáció
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Áttekintő képesség
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Felelősségtudat
− Megbízhatóság
− Precizitás (pontosság)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Motiválhatóság
− Fogalmazó készség
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Számítógép-terem
− Tanterem
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Képzési idő:
− 19 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ügyintézéssel, illetve a hatósági eljárásokkal kapcsolatos teendők gyakorlati végrehajtása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell
figyelembe venni.
1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.1/1980-06
A tananyagelem megnevezése:
Információ technológiai alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Kezeli a számítógépet és tartozékait (adathordozók, scanner, nyomtató)
− Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat
archiválja
− Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A számítógép és tartozékainak (adathordozók, scanner, nyomtató) kezelése
B típus Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai
B típus A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete,
szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Precizitás (pontosság)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
− Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Számítógép-terem
Képzési idő:
− 12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Operációs rendszerek (a számítógépes környezet, a munkaasztal, fájlkezelés, a
vírusok, nyomtatáskezelés)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.2/1980-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztési és hálózati kommunikációs alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Szöveget, táblázatot szerkeszt
− Hivatalos levelezést folytat hagyományos és digitális formában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az elektronikus ügyintézés, levelezés, az internet és az intranet használata
B típus A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és digitális) szabályai, jellegzetes
formái
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Precizitás (pontosság)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
− Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Számítógép-terem
Képzési idő:
− 12 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Szövegszerkesztés (az alkalmazás használata, alapvető műveletek, formázás,
objektumok, körlevél, a dokumentumok nyomtatása)
− Információ és kommunikáció (az internet fogalma, beállításai, keresés, elektronikus
levelezés)
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.3/1980-06
A tananyagelem megnevezése:
Táblázat és adatbázis kezelési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez
− Szöveget, táblázatot szerkeszt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai
C típus A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Precizitás (pontosság)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
− Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Számítógép-terem
Képzési idő:
− 12 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Táblázatkezelés (az alkalmazás használata, cellák, munkafüzetek, képletek és
függvények, formázás, grafikonok, nyomtatás)
− Adatbázis-kezelés (az alkalmazás használata, táblák, űrlapok, lekérdezések, jelentések,
nyomtatás)

jellege

Általános jogi
alapismeretek

sza
sza
sza
sza
sza
sza
sza
szk
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gyakorlati
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7. Tananyagegység

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell
figyelembe venni.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.1/1975-06
A tananyagelem megnevezése:
Állam- és jogtudomány
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Közigazgatási eljárási jogszabályokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Jog fogalma, sajátosságai
D típus Jogalkotás, jogforrások, jogforrási rendszer sajátosságai
D típus Jogszabályok közzététele, jogszabályok megismerésének eszközei
D típus Jogalkalmazás, jogérvényesülés, jogviszony fogalma
Hozzárendelt szakmai készségek:
− 4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
− 4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
− 4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
− Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− A jog fogalma és sajátosságai
− A jogalkotás és a jogforrások
− Jogi norma és a jogszabály
− Jogérvényesülés
− Jogviszony
− Jogalkalmazás
− Jogrendszer
− Alkotmányjogi alapismeretek
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.2/1975-06
A tananyagelem megnevezése:
Európai uniós ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Közigazgatási eljárási jogszabályokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Európai Unió jogforrási rendszere
D típus Közösségi és nemzeti jog kapcsolata; jogharmonizáció fogalma
C típus Nemzetközi és a nemzeti jog kapcsolata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
− Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Az Európai Unió kialakulásának előzményei
− Az integráció fogalma, szintjei
− Az EU alapszerződései, alapelvei, szimbólumai
− Az EU intézményrendszere, intézményi reformok
− Az EU döntéshozatali rendszere
− Az Európai Unió pillérei
− Csatlakozások
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.3/1975-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári jog, tulajdonjog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Ismeri az alapvető büntetőjogi és polgári jogi rendelkezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A tulajdonjog tartalma
D típus A tulajdonjog védelme
D típus A tulajdonjog megszerzése
D típus Az idegen dologbéli jogok
E típus Az ingatlan-nyilvántartás
E típus Birtok és birtokvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Jogszabály alkalmazás készsége
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
− Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Szakmai közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− A tulajdonjog tárgya, tartalma, védelme, megszerzése
− Az idegen dologbéli jogok
− Az ingatlan nyilvántartás
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.4/1975-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári jog, kötelmi jog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Ismeri az alapvető büntetőjogi és polgári jogi rendelkezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A szerződések jogának szabályai
E típus A kártérítési jog főbb szabályai
D típus A felelősség módja, a kártérítés mértéke
E típus A jogalap nélküli gazdagodás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
− Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− A szerződések jogának szabályai
− Szerződésszegés
− Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért és a jogalap nélküli gazdagodásért
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.5/1975-06
A tananyagelem megnevezése:
Társasági jog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Tisztában van a gazdasági társaságok fajtáival, alapításának, működésének
szabályaival
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gazdasági társaságokra vonatkozó közös szabályok
D típus Az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Jogszabály alkalmazás készsége
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
− Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Gazdasági társaságok alapítása, működésük ellenőrzése, megszűnése
− Az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok
− Cégbejegyzési és változás-bejelentési eljárás
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.6/1975-06
A tananyagelem megnevezése:
Közigazgatási jog
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Közigazgatási eljárási jogszabályokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Közigazgatási hatósági eljárás fogalma, alapelvei, jogforrása
D típus Joghatóság, hatáskör és illetékesség a közigazgatási hatósági eljárásban
D típus Közigazgatási hatósági eljárás szakaszai; az alapeljárás
D típus Tényállás tisztázása
D típus Döntés a közigazgatási eljárásban: határozat és végzés
D típus Hatósági ellenőrzés: helyszíni ellenőrzés
D típus Végrehajtás a közigazgatási eljárásban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Jogszabály alkalmazás készsége
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
− Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− A közigazgatási eljárásról szóló törvény szerkezeti felépítése, hatálya
− Joghatóság, hatáskör, illetékesség
− Jogsegély, áttétel, kizárás
− Az alapeljárás
− A hatóság döntései
− Jogorvoslat
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.7/1975-06
A tananyagelem megnevezése:
Közigazgatási jog a gyakorlatban
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Közigazgatási eljárási jogszabályokat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A közigazgatási eljárásról szóló törvény alkalmazása vám- és jövedéki igazgatási
eljárásban
D típus Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban
D típus Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi beszédkészség
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Értékelés
− Ismeretek helyén való alkalmazása
− Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Pontosság
− Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Fogalmazó készség
− Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Számítógép-terem
− Tanterem
Képzési idő:
− 8 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Kérelmek, jogorvoslatok megírásának szabályai
− Jogszabályok, pályázati lehetőségek megismerésének forrásai
− Elektronikus ügyintézés (elektronikus ügyfélkapu használata)
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.8/1975-06
A tananyagelem megnevezése:
Büntető- és szabálysértési jog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Ismeri az alapvető büntetőjogi és polgári jogi rendelkezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Büntetőjog és a szabálysértési jog fogalma, hatályos jogforrásai. Btk. szerkezeti
felépítése
D típus Bűncselekmény, szabálysértés fogalma, fogalmi elemei
D típus Bűncselekmény és szabálysértés esetén alkalmazható jogkövetkezmények
B típus Büntető eljárási jog jogforrásai, alapvető rendelkezései. A büntetőeljárás menete. A
feljelentés. A szabálysértési eljárás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Jogszabály alkalmazás készsége
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
− Értékelés
− Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 56 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Büntetőjog fogalma, hatályos jogforrásai. Btk. szerkezeti felépítése
− Bűncselekmény fogalma, fogalmi elemei
− Bűncselekmény elkövetői és a szándékos bűncselekmény elkövetési stádiumai
− Büntetőjogi felelősségre vonás akadályai
− Btk. szankciórendszere
− Btk. különös rész, a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmények
− Büntető eljárási jog jogforrásai, alapvető rendelkezései
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Büntetőeljárás menete
A feljelentés
Szabálysértési jog fogalma, hatályos jogforrásai
Szabálysértés fogalma, fogalmi elemei
Szabálysértési jog szankciórendszere
A Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések
Szabálysértési eljárás
A Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmények és szabálysértések
ismertetésére kell a hangsúlyt fektetni.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell
figyelembe venni.
1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.1/1976-06
A tananyagelem megnevezése:
Pénzügyi rendszer
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Adójogszabályokban előírt feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Adóelmélet, adójog
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
− Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Elhivatottság, elkötelezettség
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− Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Közbevételek (adó fogalma, költségvetési támogatások, Európai uniós támogatások)
− Adójog alapjai
− Adórendszer (fogalma, tagozódása)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.2/1976-06
A tananyagelem megnevezése:
Adózás rendje
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Érvényesíti az adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Adózás, adóztatás anyagi jogi szabályai
C típus Adózás, adóztatás eljárásjogi szabályai
D típus Adózás rendje
D típus Fizetési könnyítések, adómérséklés
C típus Adóellenőrzés szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Diagram olvasása értelmezése
2. szint Folyamatábrák értelmezése
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
− Helyzetfelismerés
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Elhivatottság, elkötelezettség
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Az Adózás rendjéről szóló törvény alapelvei
− Fogalom-meghatározások
− Adókötelezettségek (bejelentés, adószám-megállapítás, adómegállapítás, adóbevallás,
adómegfizetés, adatszolgáltatás, adólevonás)
− Az adóigazgatási eljárás (fogalma, típusai, ellenőrzés, hatósági eljárás,
jogkövetkezmények)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell
figyelembe venni.
1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.1/1976-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyes adókötelezettségek
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Adózással kapcsolatos adatszolgáltatást végez
− Kérelmezi az adómentesség/adókedvezmény megállapítását
− Érvényesíti az adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok
E típus Regisztrációs adóra vonatkozó szabályok
E típus Energia adóra vonatkozó szabályok
D típus Adómentesség
D típus Adókedvezmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Kész szoftverek használata
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Információforrások kezelése
3. szint Jogforrások megfelelő alkalmazása
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
− Helyzetfelismerés
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Elhivatottság, elkötelezettség
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− A regisztrációs adóról szóló törvény (általános rendelkezések, a törvény hatálya,
fogalom meghatározások, anyagi adózási szabályok, eljárási és adómegállapítási
szabályok)
− A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról szóló törvény (fogalom-meghatározások, a törvény hatálya, eljárási
szabályok a termékdíj fizetése során, anyagi szabályok)
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− Az általános forgalmi adóról szóló törvény (Általános rendelkezések, teljesítés helye,
adófizetési kötelezettség keletkezése, adómentesség, az adó alapja és mértéke,
adólevonás, adófizetésre kötelezett személy
− Az energiaadóról szóló törvény (értelmező rendelkezések, adófizetési kötelezettség, az
adó alapja, mértéke, adó-visszaigénylés, egyes eljárási szabályok)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.2/1976-06
A tananyagelem megnevezése:
Regisztrációs adó
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Adózással kapcsolatos adatszolgáltatást végez
− Kérelmezi az adómentesség/adókedvezmény megállapítását
− Érvényesíti az adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Regisztrációs adóra vonatkozó szabályok
D típus Adómentesség
D típus Adókedvezmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai kommunikáció
1. szint Elemi szintű számítógép használat
2. szint Kész szoftverek használata
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Felelősségtudat
− Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
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Képzési idő:
− 3 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Adószámítási gyakorlat
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.3/1976-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi termékdíj
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Adózással kapcsolatos adatszolgáltatást végez
− Kérelmezi az adómentesség/adókedvezmény megállapítását
− Érvényesíti az adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Adómentesség
D típus Adókedvezmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai kommunikáció
1. szint Elemi szintű számítógép használat
2. szint Kész szoftverek használata
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Felelősségtudat
− Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Adószámítási, adóbevallási gyakorlat
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.4/1976-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános forgalmi adó
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Adózással kapcsolatos adatszolgáltatást végez
− Kérelmezi az adómentesség/adókedvezmény megállapítását
− Érvényesíti az adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok
D típus Adómentesség
D típus Adókedvezmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai kommunikáció
1. szint Elemi szintű számítógép használat
2. szint Kész szoftverek használata
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Emlékezőképesség
− Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Felelősségtudat
− Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 15 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Adószámítási, adóbevallási gyakorlat
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.5/1976-06
A tananyagelem megnevezése:
Energiaadó
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Adózással kapcsolatos adatszolgáltatást végez
− Kérelmezi az adómentesség/adókedvezmény megállapítását
− Érvényesíti az adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Energia adóra vonatkozó szabályok
D típus Adómentesség
D típus Adókedvezmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai kommunikáció
1. szint Elemi szintű számítógép használat
2. szint Kész szoftverek használata
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Felelősségtudat
− Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 3 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Adószámítási, adóbevallási gyakorlat

Tananyagegységhez tartozó összes

10. Tananyagegység

296/1.0/1977-06

Számviteli
ismeretek

szk
szk
szk

Összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

azonosítója

elméleti

tananyagelem
óraszáma

296/1.1/1977-06
296/1.2/1977-06
296/1.3/1977-06

9
33
0

0
0
28

0
0
0

70

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell
figyelembe venni.
1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.1/1977-06
A tananyagelem megnevezése:
Számviteli törvény
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Bizonylatok meglétét, tartalmát ellenőrzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus A számvitel története, kialakulása
C típus Bizonylati rend
C típus Bizonylati fegyelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Elhivatottság, elkötelezettség
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− A számviteli törvény (a számvitel kialakulása, a törvény felépítése, a számvitel fajtái)
− Számviteli bizonylatok (bizonylatok fogalma, bizonylatok kellékei, bizonylati elv,
bizonylati fegyelem)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.2/1977-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások vagyona és jövedelmezősége
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Alapvető gazdasági események könyvelését végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Beszámoló formái, részei
D típus Beszámoló tartalma
D típus Főkönyvi számlák
D típus Mérleg felépítése, tartalma
D típus Eredménykimutatás felépítése, tartalma
D típus Kiegészítő melléklet
E típus Az általános forgalmi adó főkönyvi könyvelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
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A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− A pénzügyi számvitel részei (beszámolók rendszere, könyvvezetési kötelezettség,
könyvvizsgálat, közzététel)
− Vagyoni helyzet kimutatása (leltár, mérleg)
− Gazdasági események
− Eredménykimutatás
− Kiegészítő mellékletben megjelenő jelentősebb mutatószámok
− Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték)
− Tárgyi eszközök értékelése, készletek értékelése, értékvesztés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.3/1977-06
A tananyagelem megnevezése:
Mérleg és eredménykimutatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Alapvető gazdasági események könyvelését végzi
− Bizonylatok meglétét, tartalmát ellenőrzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Mérleg felépítése, tartalma
D típus Eredménykimutatás felépítése, tartalma
D típus Kiegészítő melléklet
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Jogforrások megfelelő alkalmazása
1. szint Elemi szintű számítógép használat
2. szint Információforrások kezelése
2. szint Kész szoftverek használata
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Információgyűjtés
− Lényegfelismerés
− Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 28 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Számviteli bizonylatok
− A vállalkozások vagyona
− Mérlegkészítés
− Alapvető gazdasági műveletek könyvelése
− Nyilvántartások vezetése
Tananyagegységhez tartozó összes
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell
figyelembe venni.
1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.1/1977-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellenőrzés módszertana, típusai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Bizonylatok meglétét, tartalmát ellenőrzi
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− Közreműködik a hatóság által végzett ellenőrzések során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az ellenőrzés alapjai, rendszere
D típus A hazai ellenőrzés általános módszerei
D típus Pénzügyi folyamatok ellenőrzése
D típus Számviteli folyamatok ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Elhivatottság, elkötelezettség
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
− Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Az ellenőrzés fogalma, követelményrendszere, célja, alapelvei, csoportosítása
− Belső ellenőrzés (tulajdonosi, pénzügyi)
− Szakhatósági ellenőrzések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.2/1977-06
A tananyagelem megnevezése:
Vámhatóság által végzett ellenőrzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Önellenőrzést végez
− Közreműködik a hatóság által végzett ellenőrzések során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Pénzügyi folyamatok ellenőrzése
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D típus Számviteli folyamatok ellenőrzése
D típus Külkereskedelmi utólagos ellenőrzés
E típus EU-s támogatások utólagos ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Árunyilatkozat utólagos ellenőrzése
− Hatósági ellenőrzés
− Külkereskedelmi áruforgalom utólagos ellenőrzése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.3/1977-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellenőrzött jogai és kötelezettségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Önellenőrzést végez
− Közreműködik a hatóság által végzett ellenőrzések során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Pénzügyi folyamatok ellenőrzése
D típus Számviteli folyamatok ellenőrzése
D típus Külkereskedelmi utólagos ellenőrzés
E típus EU-s támogatások utólagos ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai kommunikáció
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3. szint Információforrások kezelése
2. szint Diagram olvasása, értelmezése
2. szint Folyamatábrák értelmezése
3. szint Jogforrások megfelelő alkalmazása
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Információgyűjtés
− Lényegfelismerés
− Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Elhivatottság, elkötelezettség
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 8 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Az ellenőrzéshez benyújtandó okmányok
− Az ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységek
− Jogorvoslati eljárás
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.4/1977-06
A tananyagelem megnevezése:
Adóhatóság hatáskörébe tartozó adónemek ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Önellenőrzést végez
− Közreműködik a hatóság által végzett ellenőrzések során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Pénzügyi folyamatok ellenőrzése
D típus Számviteli folyamatok ellenőrzése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Lényegfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Az ellenőrzés fajtái
− Határidők az ellenőrzési eljárásban
− Az ellenőrzés folyamata
− Utólagos adómegállapítás
− Fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés
− Fellebbezés
− Jogkövetkezmények
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/2.5/1977-06
A tananyagelem megnevezése:
Adózó jogai és kötelezettségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Önellenőrzést végez
− Közreműködik a hatóság által végzett ellenőrzések során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Pénzügyi folyamatok ellenőrzése
D típus Számviteli folyamatok ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai kommunikáció
3. szint Jogforrások megfelelő alkalmazása
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2. szint Diagram olvasása, értelmezése
2. szint Folyamatábrák értelmezése
3. szint Információforrások kezelése
2. szint Hallott szakmai szöveg megértése
2. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Információgyűjtés
− Lényegfelismerés
− Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Elhivatottság, elkötelezettség
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 8 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Az ellenőrzéshez benyújtandó okmányok
− Az ellenőrzéshez kapcsolódó tevékenységek
− Jogorvoslati eljárás
Tananyagegységhez tartozó összes

12. Tananyagegység

296/1.0/1978-06

Vámjog I.
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296/1.5/1978-06
296/1.6/1978-06
296/1.7/1978-06
296/1.8/1978-06
296/1.9/1978-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell
figyelembe venni.
1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.1/1978-06
A tananyagelem megnevezése:
Vámigazgatási eljárások alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Vámszakmai feladatokat végez
− Vámjogszabályokban előírt feladatokat végez
− Felel a vámudvarok szabályszerű üzemeltetéséért
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közösségi vámjog jogforrásai és a nemzeti jogi szabályozás
B típus Alapvető fogalmak
C típus Az áru beléptetése a Közösség vámterületére
C típus Korlátozó és tiltó rendelkezések
C típus Az áru vám elé állítása és az átmeneti megőrzés
C típus A vámeljárás szabályai
D típus Egyszerűsített vámeljárások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
4. szint Szakmai kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Következtetési képesség
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
− Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Egyszerűsített vámeljárások
− Korlátozó és tiltó rendelkezések
− Kapcsolódó fogalmi meghatározások
− Vámudvar működésére vonatkozó szabályok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.2/1978-06
A tananyagelem megnevezése:
Árunyilatkozat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Kezdeményezi a vámeljárásokat
− Kiállítja a vámeljárás lefolytatásához szükséges árunyilatkozatot
− Beszerzi a vámeljárás lefolytatásához szükséges egyéb okmányokat
− Kötelező tarifális felvilágosítással kapcsolatos feladatokat lát el
− Közreműködik a fizikai áruvizsgálatnál
− Közreműködik a mintavételnél
− Biztosítja a vámfelügyelet megvalósítását
− Megbízás alapján képviseleti feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gépjárműadóra vonatkozó rendelkezések
D típus Szemledíj és egyéb díjak
B típus Árunyilatkozatra vonatkozó rendelkezések
B típus Az árunyilatkozat mellé csatolandó okmányok
B típus Az EV kitöltésének szabályai
C típus Képviseleti jog
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
3. szint Kész szoftverek használata
3. szint Szakmai kommunikáció
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Gyakorlatias feladatértelmezés
− Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Önállóság
− Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Kommunikációs rugalmasság
− Segítőkészség
− Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 9 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Az Egységes Vámárunyilatkozat (EV) kitöltésének részletes szabályai;
− Az árunyilatkozat mellé csatolandó okmányok ismertetése;
− A vámeljáráshoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.3/1978-06
A tananyagelem megnevezése:
Árutovábbítás, kivitel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Kezdeményezi a vámeljárásokat
− Biztosítja a vámfelügyelet megvalósítását
− Alkalmazza a kiviteli eljárás szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Árutovábbításra vonatkozó általános rendelkezések
B típus Közösségi árutovábbítás
C típus Nemzetközi vámokmányokkal történő árutovábbítás
D típus Egyszerűsített eljárások az árutovábbításban
B típus A kiviteli eljárás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
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4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
4. szint Szakmai kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Következtetési képesség
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
− Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Árutovábbításra vonatkozó általános rendelkezések
− Közösségi árutovábbítás
− Nemzetközi vámokmányokkal történő árutovábbítás
− Egyszerűsített eljárások az árutovábbításban
− Kiviteli eljárás és kiléptetés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.4/1978-06
A tananyagelem megnevezése:
Árutovábbítás és kivitel a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Intézkedik az áruk vámjogi sorsának rendezése érdekében
− A vámhatóság által elfogadott informatikai rendszereket használja
− Kiállítja a biztosítéknyújtáshoz szükséges okmányokat
− Kiállítja a nemzetközi vámokmányokat
− Alkalmazza a kiviteli eljárás szabályait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Árutovábbításra vonatkozó általános rendelkezések
B típus Közösségi árutovábbítás
C típus Nemzetközi vámokmányokkal történő árutovábbítás
D típus Egyszerűsített eljárások az árutovábbításban
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B típus A kiviteli eljárás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák értelmezése
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
3. szint Kész szoftverek használata
4. szint Szakmai kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Gyakorlatias feladatértelmezés
− Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Önállóság
− Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Kommunikációs rugalmasság
− Segítőkészség
− Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 16 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Árutovábbítás alkalmazása gyakorlati példákon keresztül
− A kiviteli eljárás alkalmazása gyakorlati példákon keresztül
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.5/1978-06
A tananyagelem megnevezése:
Nem kereskedelmi jellegű áruforgalom
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Vámjogszabályokban előírt feladatokat végez
− Közreműködik a vámigazgatási eljárások lefolytatása során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szabad forgalomba bocsátás szabályai
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B típus A vámtartozásra vonatkozó rendelkezések
B típus Nem közösségi adókra és díjakra vonatkozó rendelkezések
B típus Nem kereskedelmi jellegű áruforgalom szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
4. szint Szakmai kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Következtetési képesség
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
− Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Nem kereskedelmi jellegű áruforgalom szabályai
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.6/1978-06
A tananyagelem megnevezése:
Vámtartozás és nem közösségi adók és díjak meghatározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Kezdeményezi a vámeljárásokat
− Kezdeményezi a vámjogszabályok által biztosított mentességeket vagy visszatérítést
− Intézkedik az áruk vámjogi sorsának rendezése érdekében
− Biztosítja és kiegyenlíti a vámtartozást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vámtartozásra vonatkozó rendelkezések
B típus Nem közösségi adókra és díjakra vonatkozó rendelkezések
D típus Nem kereskedelmi jellegű áruforgalom szabályai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
3. szint Kész szoftverek használata
4. szint Szakmai kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Gyakorlatias feladatértelmezés
− Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Önállóság
− Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Kommunikációs rugalmasság
− Segítőkészség
− Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 16 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Vámtartozás és a nem közösségi adók és díjak meghatározásának speciális szabályai
gyakorlati példákon keresztül
− TARIC-rendszer használata
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.7/1978-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági vámeljárások, adóraktár
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Vámjogszabályokban előírt feladatokat végez
− Betartja az engedélyezési eljárással kapcsolatos jogszabályi előírásokat
− Felel a vámraktár rendeltetésszerű használatáért
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdasági vámeljárások általános szabályai
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C típus Vámraktározás
D típus Az adóraktárak
C típus Ideiglenes behozatal
D típus Aktív feldolgozás
D típus Vámfelügyelet mellett történő feldolgozás
D típus Passzív feldolgozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
4. szint Szakmai kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Következtetési képesség
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
− Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Gazdasági vámeljárások általános szabályai
− Vámraktározás
− Adóraktárak
− Ideiglenes behozatal; aktív feldolgozás
− Vámfelügyelet mellett történő feldolgozás
− Passzív feldolgozás
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.8/1978-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági vámeljárások alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Kezdeményezi a vámeljárásokat
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−
−
−
−
−

Intézkedik az áruk vámjogi sorsának rendezése érdekében
Kiállítja a vámeljárás lefolytatásához szükséges árunyilatkozatot
Betartja az engedélyezési eljárással kapcsolatos jogszabályi előírásokat
A vámhatóság által elfogadott informatikai rendszereket használja
Felel a vámraktár rendeltetésszerű használatáért

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdasági vámeljárások általános szabályai
C típus Vámraktározás
D típus Az adóraktárak
C típus Ideiglenes behozatal
D típus Aktív feldolgozás
D típus Vámfelügyelet mellett történő feldolgozás
D típus Passzív feldolgozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák értelmezése
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
3. szint Kész szoftverek használata
3. szint Szakmai kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Gyakorlatias feladatértelmezés
− Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Önállóság
− Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Kommunikációs rugalmasság
− Segítőkészség
− Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 9 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Gazdasági vámeljárások gyakorlati példákon keresztül
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.9/1978-06
A tananyagelem megnevezése:
Export visszatérítéshez kapcsolódó feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Közreműködik az exporttámogatott termékek fizikai ellenőrzése során
− Kiállítja az export-visszatérítéshez kapcsolódó okmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Egyéb vámjogi rendeltetések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
3. szint Szakmai kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Következtetési képesség
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
− Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Az export-visszatérítés közösségi jogrendszere
− Fizikai áruvizsgálat szabályai
− Az engedélyezés szabályai
− Okmányok

80

10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.10/1978-06
A tananyagelem megnevezése:
Utólagos intézkedések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Vámjogszabályokban előírt feladatokat végez
− Megbízás alapján képviseleti feladatokat lát el
− Érvényesíti a vámeljáráshoz kapcsolódó jogorvoslati rendszert
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Utólagos intézkedések általános szabályai
C típus Jogorvoslat
C típus Utólagos ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
3. szint Szakmai kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Következtetési képesség
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
− Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Utólagos intézkedések általános szabályai
− Jogorvoslat
− Utólagos ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések
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11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.11/1978-06
A tananyagelem megnevezése:
Származási szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Meghatározza az áruk származását és vámértékét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nem preferenciális származási szabályok
C típus Egyoldalúan alkalmazott kedvezmények
B típus Szabad kereskedelmi megállapodások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Következtetési képesség
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
− Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Származó termék meghatározása
− Vámvisszatérítési tilalom
− Területi követelmények
− Okmányok
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12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.12/1978-06
A tananyagelem megnevezése:
Származási szabályok alkalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Vizsgálja az áruk származását és eredetét
− Igazolja az áruk származását és státuszát
− Közreműködik a származás utólagos megerősítése során
− Benyújtja az eljáráshoz szükséges okmányokat
− A származási szabályokat érvényesíti a vámeljárások során
− Érvényesíti az EU vámuniós szerződéseiben foglaltakat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Nem preferenciális származási szabályok
C típus Egyoldalúan alkalmazott kedvezmények
B típus Szabad kereskedelmi megállapodások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Folyamatábrák értelmezése
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
3. szint Szakmai kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Gyakorlatias feladatértelmezés
− Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Önállóság
− Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Kommunikációs rugalmasság
− Segítőkészség
− Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− A származás igazolásának szabályai gyakorlati példákon keresztül
− Okmány kitöltése
13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.13/1978-06
A tananyagelem megnevezése:
Vámérték
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Meghatározza az áruk származását és vámértékét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vámérték megállapításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Hallott szakmai szöveg megértése
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Következtetési képesség
− Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Közérthetőség
− Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
− Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
− Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
− Tanterem
Képzési idő:
− 8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Vámérték megállapításának módszerei
− INCOTERMS
− Okmányok
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14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
296/1.14/1978-06
A tananyagelem megnevezése:
Vámérték meghatározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
− Vizsgálja a nem közösségi áruk vámértékét
− Benyújtja az eljáráshoz szükséges okmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vámérték megállapításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Jogszabály-alkalmazás készsége
3. szint Szakmai kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
− Gyakorlatias feladatértelmezés
− Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
− Önállóság
− Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
− Kommunikációs rugalmasság
− Segítőkészség
− Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
− Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
− Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
− Csoportos helyzetgyakorlat 30%
− Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
− Taniroda
− Tanterem
Képzési idő:
− 12 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
− Vámérték megállapításának gyakorlata példákon keresztül
− Okmány kitöltés
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