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  Szignó helye 

KÉPZÉSI PROGRAM  
 

1. A képzési program  

 

1.1. Megnevezése Környezetvédelmi termékdíj asszisztens (16 óra) 

1.2. 
Engedély megszerzését követően a 
nyilvántartásba-vételi szám 

E-001831/2018/D012 

1.3 Célcsoport 18 évet betöltött felnőttek 

1.4 A képzés célja 

A képzésen résztvevők ismerjék meg a termékdíjköteles 

termékek meghatározásához szükséges áruosztályozási 

szabályokat, valamint a termékdíj-kötelezettséggel 

kapcsolatos kötelezettségek teljesítését. 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

2.1. Elsajátítandó ismeretek 

A képzésben résztvevő ismerje:  
• környezetvédelmi termékdíj jogi szabályozását, és az ehhez tartozó adózási 

szabályokat, 
• termékdíj kötelezettek körét, 
• termékdíj alapvető fogalmait, 
• termékdíjköteles termékeket és azok osztályozását, valamint az áruosztályozás 

szabályait és a Kombinált Nomenklatúra használatát, 
• környezetvédelmi termékdíj általános rendelkezéseit,  
• termékdíj-kötelezettség teljesítését és annak különös szabályait,  
• termékdíj visszaigénylését, 
• ellenőrzés általános rendelkezéseit és a jogkövetkezményeket. 

2.2. Személyes kompetenciák: Felelősségtudat, kezdeményezőképesség, kommunikációs 

készség, döntésképesség, precizitás 

2.3. Társas kompetenciák:, problémamegoldó készség, delegálási készség, , határozottság,  

2.4. Módszerkompetenciák: áttekintő képesség, logikus gondolkodás, probléma, - elemzés, - 

feltárás, rendszerező képesség 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 

3.1. Iskolai végzettség A bekapcsolódás nincs iskolai végzettséghez kötve. 

3.2. Szakmai végzettség - 

3.3. Szakmai gyakorlat - 

3.4. Egészségügyi alkalmasság - 

3.5. Előzetesen elvárt ismeretek - 

3.6. Egyéb feltételek - 
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  Szignó helye 

4. A programban való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív aláírása minden napon, haladási napló vezetése. 

4.2. Megengedett hiányzás A képzési program teljes időtartamának maximum 20%-a. 

4.3. Egyéb feltételek - 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti órák száma  16 óra 

5.2. Gyakorlati órák száma  0 óra 

5.3. Összes óraszám  16 óra 

6. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás) 

meghatározása  

6.1. A képzés formája csoportos képzés 

7. A tananyagegységek  

 A tananyagegység megnevezése 

7.1. Környezetvédelmi termékdíj asszisztens 

7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése:  Környezetvédelmi termékdíj asszisztens 

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

7.1.3. Tartalma: Termékdíjköteles termékek és azok lehatárolása 

 Áruismeret, áruazonosító szám, vámtarifaszám szerepe 
 A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános 

szabályok 
 A vámtarifa használatának szabályai 
 Alapanyagok, félkész termékek és késztermékek megítélése a 

termékdíj szabályozásában 
 Nem termékdíjköteles termék alkotórésze, tartozéka szabály 

jellemzői 
 Termékdíj-köteles termékek áruosztályozása az elévülési időn 

belül 
 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 
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 Bejelentés, változás bejelentés teljesítése 
 Nyilvántartás vezetés kialakítása és annak rendszeres 

karbantartása 
 Számlázás részletei a termékdíjnál, illetve a számlán történő 

feltüntetés 
 A bizonylati és nyilvántartási rendszer összhangja  
 Bevallás, valamint a termékdíj-előleg és a termékdíj-fizetés 

részlete 
 Bejelentés és bevallás nyomtatványai, azok kitöltése 
 Gazdálkodók adminisztrációs hibái, és azok jogszerű 

megszüntetése 
A vállalati tervezés előkészítése termékdíj szempontból 

 Hogyan lehet és kell tervezni a termékdíjjal kapcsolatos 
kötelezettséget 

 Beszerzés – termelés – értékesítés komplex vizsgálata 
 Nyilatkozat adással történő beszerzés részletszabályai 
 A szerződéssel történő termékdíj-kötelezettség átvállalása 
 Termékdíjátalány 
 Termékdíj raktár 
 Termékdíj visszaigénylése 
 Az adminisztráció és a felelősségi viszonyok az átvállalás és a 

nyilatkozatadás során 
 NAV ellenőrzés, mikor mire kell felkészülni! Szankciók az 

ellenőrzést követően 

7.1.4. Terjedelme 16 óra 

7.1.5. Elméleti órák 
száma 

16 óra 

7.1.6. Gyakorlati órák 
száma 

0 óra 

7.1.7. A 
tananyagegység 
elvégzéséről 
szóló igazolás 
kiadásának 
feltételei 

A képzésen minimum 80 %-ban történő jelenlét. 
A képzésen aktív részvétel. 

8. Csoportlétszám 

8.1. Maximális csoportlétszám (fő) 40 fő 
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9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása  

 

(amennyiben a képzés OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányul, azértékelő rendszer leírásának a 

modulzáró vizsgák teljesítményértékelését is tartalmaznia kell) 

Számonkérés formája: A program során az oktató szóbeli ellenőrző 
kérdésekkel győződik meg az átadott ismeretek 
elsajátításának mértékéről. Az ismeretek 
elsajátítását a program során az oktató 
visszacsatolásokkal értékeli. 

Számonkérések és értékelés rendszeressége: A képzés során folyamatosan. 
Számonkérések tartalma: A képzésen elhangzott és feldolgozott ismeretek, 

gyakorolt készségek. 
A képzésben résztvevők tudásszintjének 
ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): 

Szóbeli oktatói visszacsatolás (interaktív oktatói 
és résztvevői együttműködés) 
 

Megszerezhető minősítések: Megfelelt és nem megfelelt.  
A megfelelt minősítés feltételei: Megfeleltnek tekintendő az átadott ismeret 60 %-

ban való elsajátítása, valamint a képzésen 
minimum 80%-ban történő jelenlét. 

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

 

 

 

10. A képzés zárása 

 

12.1.  A képzés elvégzéséről szóló igazolás 
 kiadásának feltételei 

A képzésen való aktív részvétel, és a megengedett 
hiányzás mértékének betartása. 
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11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

11.1. Személyi feltételek Oktatóktól elvárt végzettség: 
a) felsőfokú iskolai végezettség vagy 
b) középfokú iskolai végzettség és 3 éves szakmai 

gyakorlat 

11.1.1. Személyi feltételek 
biztosításának módja 

Intézmény által munkaszerződéssel, vagy megbízási 
szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más 
szerződéssel. 

11.2. Tárgyi feltételek A résztvevők létszámának megfelelő szék és asztal vagy 
lehajthatós asztallappal rendelkező szék; tanári asztal és 
szék; tábla vagy flip-chart. 

11.2.1. Tárgyi feltételek 
biztosításának módja 

Intézmény által bérleti szerződés, illetve saját tulajdon 
alapján. 

11.3. Egyéb speciális feltételek - 

11.3.1. Egyéb speciális feltételek 
biztosításának módja 

- 

Minősítés helye: Budapest 

Minősítés dátuma: 2019.07.15 

     ....................................................................... 
      Szakértő neve          Intézmény képviselőjének aláírása 
Szakértői nyilvántartási szám:  
 
 
        ............................................................. 
         Szakmai vezető aláírása 
...................................................................... 
    Szakértő aláírása  
  


