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Képzési tájékoztató 
Környezetvédelmi termékdíj asszisztens 

 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal, mint a felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szerv a 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. (14337716-2-42, székhely: 1144 Budapest, Füredi 
park 2-4. fszt. 15. , intézmény képviselője: Zelei Mária) által indított kérelme alapján E-
001831/2018 nyilvántartásba vételi számon a cég felnőttképzési tevékenységét 
engedélyezte.  
 
 
Képzési 

kör 
Képzés megnevezése Nyilvántartási száma Időpontja 

D Környezetvédelmi termékdíj 
asszisztens 

E-001831/2018/D007 2019. 03.19. 

 
Az engedély a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény 3§ (1) bekezdése alapján 
határozatlan időre, visszavonásig érvényes. 
 
 
 

A képzési program « D » képzési kör 
 

Megnevezése: Környezetvédelmi termékdíj asszisztens 

Célcsoport: 18 évet betöltött felnőttek 

A képzés célja: A képzésen résztvevők ismerjék meg a termékdíjköteles 
termékek meghatározásához szükséges áruosztályozási 
szabályokat, valamint a termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítését. 

 

Tervezett képzési idő 

Elméleti órák száma: 24 óra 

Gyakorlati órák száma:  0 óra 

Összes óraszám: 24 óra 

A képzés formája: csoportos képzés 
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Tananyagegységek 

Tartalma: Termékdíjköteles termékek és azok lehatárolása 
• Áruazonosító szám, vámtarifaszám szerepe. 
• A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 
általános szabályok. 
• Alapanyagok, félkész termékek és késztermékek 
megítélése a termékdíj szabályozásában. 
• Nem termékdíjköteles termék alkotórésze, tartozéka 
szabály jellemzői. 
• Egyes termékkörök 
• Helyes vámtarifaszám megállapításának fontossága a 
nyilatkozattal történő beszerzés, az átvállalás és a 
visszaigénylés során. 
• Cikkszám, vámtarifaszám és KT, CsK kód szerepe a 
termékdíj-kötelezettség teljesítésében. 
• Vámtarifaszám ellenőrzése, a belső audit szerepe. 
 
Kötelezettek, termékdíj-kötelezettség és adminisztráció a 
termékdíjban 
• Környezetvédelmi termékdíj általános rendelkezései  
• Termékdíj-kötelezettség teljesítése: 
• Számlázás részletei a termékdíjnál, illetve a számlán 
történő feltüntetés. 
• A bizonylati és nyilvántartási rendszer összhangja.  
• Gazdálkodók adminisztrációs hibái, és azok jogszerű 
megszüntetése. 
• Bejelentés, bevallás gyakorlati példák. 
 
Nyilatkozattal történő beszerzés, átvállalás, átalány, 
termékdíj raktár és visszaigénylés 
• Hogyan lehet és kell tervezni a termékdíjjal kapcsolatos 
kötelezettséget. 
• Mit jelent a cégnek a „nem kell megfizetni” és a „nem 
keletkezik kötelezettség” rendszere. 
• Beszerzés – termelés – értékesítés komplex vizsgálata!  
• Nyilatkozat adással történő beszerzés részletszabályai: 
• A szerződéssel történő termékdíj-kötelezettség 
átvállalása: 
• Termékdíjátalány, termékdíj raktár, termékdíj 
visszaigénylése 
• NAV ellenőrzés, mikor mire kell felkészülni! Szankciók 
az ellenőrzést követően 
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A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei: 

A képzésen minimum 80 %-ban történő jelenlét. 
20 kérdésből álló teszt sikeres (60 %) kitöltése. 

 

Csoportlétszám 

Maximális csoportlétszám (fő): 40 fő 

 
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

 
Számonkérés formája: A képzés végén a résztvevők a megszerzett 

ismeretekről 20 kérdésből álló tesztet töltenek 
ki. 

Számonkérések és értékelés rendszeressége: A képzés végén kerül rá sor. 
Számonkérések tartalma: A képzésen elhangzott és feldolgozott 

ismeretek alapján. 
A képzésben résztvevők tudásszintjének 
ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): 

20 kérdésből álló írásbeli teszt. 

Megszerezhető minősítések: megfelelt és nem megfelelt. A megfelelt 
minősítéshez 60 %-os teszt teljesítés 
szükséges. 

A megfelelt minősítés feltételei: 
 

• a képzésen minimum 80%-ban történő 
jelenlét. 

• az átadott ismeret 60 %-ban való 
elsajátítása. 

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i): Tanúsítvány nem adható ki. 
 

 
Budapest, 2019. március 21. 
 
 
 

        …………………………………                                                       
intézményvezető 


