
 

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL  

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete  

 

Tájékoztató az előzetes tudásszint-felmérés szolgáltatás, valamint a szintvizsga 

szolgáltatás igénybevételéről 

 
 

1. Előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja a 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 8. §-a alapján 

 

Az előzetes tudásszint felmérés szolgáltatást (a továbbiakban: ETF) az "ÁBPE-továbbképzés I. - belső 

ellenőrök részére" elnevezésű képzésekre történő jelentkezés során lehet igényelni, külön térítés ellenében. 

Az ETF-re az ÁBPE MKK honlapon a tanfolyamkeresőből kiválasztott továbbképzéshez kapcsolódó 

helyszínen és időpontban kerül sor. 

 

Az ETF-re – a választott ÁBPE-továbbképzésre történő jelentkezést követően – az ÁBPE MKK 

honlapon található ADATLAP/TANFOLYAMOK menü Előzetes tudásszint-felmérő vizsga „fül”-re 

történő kattintást követően kell jelentkezni! 

 

Aki az előzetesen megszerzett tudás felmérése során legalább 80%-ot elér: 

 kontakt képzés esetén mentesül a továbbképzés tananyagának feldolgozása, a továbbképzésen való 

részvétel, térítési díj megfizetése, illetve a belső ellenőrök részére szervezett programzáró vizsga 

letétele alól; 

 e-learning képzés esetén a képzés tananyagának feldolgozása, térítési díj megfizetése, valamint a 

programzáró önellenőrző teszt teljesítése alól, illetve a belső ellenőrök részére szervezett 

programzáró vizsga letétele alól.  

 

A 80%-ot el nem érő ETF eredmény esetén a program követelményeinek teljesítése alól felmentés nem 

adható. 

 

Az ETF eredményéről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (a 

továbbiakban: NAV KEKI) értesíti a képzésben résztvevőt, mely értesítést az ETF-et követő 30 naptári 

napon belül megküld a jelentkező részére. 

Sikeres ETF esetén a NAV KEKI a vizsga eredményét figyelembe veszi a képzési szerződés megkötésénél, 

valamint a képzési szerződés visszaérkezését követően - 30 naptári napon belül - kiállítja a továbbképzési 

követelmények teljesítését igazoló tanúsítványt. 

 

2. Szintvizsga a 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 15. §-a alapján  
 

A jogszabály alapján a hivatkozott rendelet 15. § alapján szervezett szintvizsga esetén kizárólag a 

szolgáltatás biztosítására kerül sor, ennek értelmében a sikertelen vizsga a résztvevő számára nem biztosít 

képzésben való automatikus részvételt. A szintvizsgára NEM KELL KÜLÖN JELENTKEZNI az ÁBPE 

MKK honlapon található ADATLAP/TANFOLYAMOK menü "Előzetes tudásszint felmérő" fül-ön. 

KIZÁRÓLAG a TANFOLYAMKERESŐ menüben kell kiválasztani az "ÁBPE SZINTVIZSGA a 22/2019. 

(XII.23.) PM rendelet 15. § alapján" nevű szolgáltatást.  

 

A jelentkezés kizárólag a Pénzügyminisztérium felszólító levelének kézhezvételét követően, az ÁBPE 

MKK honlapon lehetséges, más formában beérkező jelentkezést a NAV KEKI-nek nem áll módjában 

elfogadni. A hivatkozott "felszólító levél" másolatot a jelentkezést követő 5 naptári napon belül elektronikus 

úton kell megküldeni NAV KEKI felé.  

 

Nem tiltható el a tevékenység gyakorlásától az a továbbképzésre kötelezett személy, aki a miniszter 

felszólítása alapján a kötelező továbbképzés képzési programjában meghatározott, az ÁBPE továbbképzés I. 

– belső ellenőrök részére képzés tananyagára épülő szintvizsgán legalább 80%-os eredményt ér el. 
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A PM rendelet 15. § (2) bekezdésben meghatározott mentesítés feltétele, hogy az érintett személy a szintvizsgán az 

erre vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő 6 hónapon belül részt vesz. A szintvizsgához nem biztosít 

tananyagot a kötelező szakmai továbbképzésben közreműködő szervezet. Aki a szintvizsgán akadályoztatása miatt 

nem tud részt venni, egy alkalommal lehetősége van a vizsga pótlására a meghatározott 6 hónapon belül. A 

sikertelen szintvizsga megismétlésére nincs lehetőség. A (6) bekezdésben rögzítettek szerint "A szintvizsga egyéb 

vizsgával nem váltható ki." 

 

Az a személy, aki a PM rendelet 15. § (3) bekezdése alapján szervezett szintvizsgán nem ér el legalább 80%-os 

eredményt, a belső ellenőrök nyilvántartásából törlésre kerül. 

 

A sikeres szintvizsgát követő 30 naptári napon belül a tanúsítványt a NAV KEKI megküldi a jelentkező 

részére. 

 

Közös rendelkezések: 

 

Az ETF, valamint a szintvizsga térítési díjköteles, melynek mértéke az Éves Továbbképzési Tájékoztatóban 

kerül meghatározásra. 

 

Az ETF és a szintvizsga az előzetesen megszerzett tudás mérésére a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott, 

és a honlapon a Felső menüsor/Letölthető dokumentumok alatt feltüntetett tematika, illetve az ÁBPE-

továbbképzés I. képzési programjában meghatározott követelményeknek megfelelő teszt alkalmazásával 

kerül sor az ILIAS keretrendszerben a jelentkezés során kiválasztott helyszínen, ellenőrzött körülmények 

között. 

 

A vizsgák kérdéseit a Pénzügyminisztérium adja ki. A teszt kitöltésére rendelkezésre álló idő összesen 60 

perc. A 40 kérdésből álló tesztsort az ILIAS keretrendszer automatikusan, véletlenszerűen állítja össze. A 

teszt értékelése a rendszer automatikus javítási, értékelési funkcióinak kihasználásával történik. A vizsgák 

során csak a teljes megoldású kérdésekre kapott pontok kerülnek beszámításra, a résztvevőnek az egyes 

kérdéseknél a maximálisan kapható pontszámot kell elérnie, különben válasza nulla pontszámmal kerül 

beszámításra a végeredménybe. (Nincs lehetőség részleges megoldások elfogadására, azaz részpontozásra.)  

 

Az ETF és a szintvizsga minősítése és a minősítésekhez tartozó követelményszintek: 

90,00% - 100%   „Kiválóan megfelelt” 

80,00% - 89,99% „Megfelelt” 

0 % - 79,99%      „Nem felelt meg” 

 

A vizsgák lebonyolítása a NAV KEKI által kiadott Vizsgaszabályzatban megtekinthető. 

 

A jelentkező az ETF-t, valamint a szintvizsgát írásban jogosult lemondani, legkésőbb a szolgáltatás megkezdését 

megelőző munkanapon. A szolgáltatás lemondása esetén a jelentkező részére az általa befizetett térítési díjat a NAV 

KEKI 30 naptári napon belül visszautalja.  

 

A szolgáltatás lemondására a NAV KEKI részéről a vizsgát megelőző 5 naptári nappal kerülhet sor, mely esetben 

köteles másik időpontot felajánlani a jelentkező részére. 


