
Tisztelt Főtitkár Asszony, Kedves Vera, 
  
Az Adó- és Vámigazgatási Főosztály véleményét megkérve, kérdéseire az alábbiakban 

tájékoztatom: 
  
A beadványban foglalt első kérdés szerint bizonyos továbbképzésre kötelezett természetes 

személyek cégnévre rendelnék meg a kreditponttal érintett szakmai kiadványt oly módon, 

hogy lényegében egy kiadványt vásárolnának és az egy kiadvánnyal járó kreditpontot a cég 

nevére kiállított számlán feltüntetett természetes személyek külön-külön szeretnénk 

elszámolni. 
  
Tekintettel arra, hogy a továbbképzésre kötelezett személyek jelen esetben vámtanácsadók és 

vámügynökök, ezért esetükben az irányadó jogszabályi rendelkezéseket a vámtanácsadói és 

vámügynöki nyilvántartásról és kötelező továbbképzésről szóló 283/2018. (XII. 21.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza. A Kormányrendelet 11. § (1) 

bekezdése az alábbiakat rögzíti: 
  

„11. § (1) Ha továbbképzésre kötelezett személy az adott továbbképzési évben 

valamely, a (2) és (3) bekezdés szerint kreditpontra minősített vámszakmai kiadványt 

vásárol, annak a minősítés során meghatározott kreditpont-értéke, de legfeljebb 2 

kreditpont beszámítható az adott évi továbbképzésének teljesítésébe, ha a 

továbbképzésre kötelezett a kiadvány megvásárlását igazoló számla másolatát a 

kreditpont beszámításra vonatkozó kérelmével együtt benyújtja a nyilvántartásba 

vételt végző szervezetnek.” 

  
A hivatkozott rendelkezés egzakt módon rögzíti, hogy a továbbképzésre kötelezett 

személynek kell megvásárolnia a kiadványt, oly módon, hogy a vásárlás tényét számlával 

igazolja, amely alapján egy kiadvány csak egy továbbképzésre kötelezett személy esetében 

számolható el. Arra vonatkozóan, hogy egy cég (jogi személy) által megvásárolt kiadvány 

esetében a kreditpont elszámolhatóság több személy esetében is igénybe vehető legyen, nincs 

rendelkezés, mert a rendelet megalkotásakor az volt a jogalkotói szándék, hogy minden 

továbbképzésre kötelezett személynek egyedileg kell megvásárolnia azt a szakmai kiadványt, 

amely esetében majd a kreditpont elszámolást kezdeményezi. Ugyanakkor pénzügyi 

szempontból megengedhető, hogy valamely cég a továbbképzésre kötelezett személyek 

részére szakmai kiadványt vásároljon, de akkor annyi szakmai kiadványt kell vásárolni, ahány 

természetes személy esetében szeretnék a kiadványt elszámolni (pl: 5 továbbképzésre 

kötelezett személy esetében 5 db kiadványt kell vásárolni, ha azt cég nevére szeretnék 

elszámolni, amely során az érintettek nevét a számlán fel kell tüntetni). Annak sincs emellett 

akadálya, hogy a cég a kiadvány ellenértéket adja át a továbbképzésre kötelezettnek. 

  
A fentiek alapján egy szakmai kiadvány csak egy továbbképzésre kötelezett személy esetében 

számolható el. 
  
A beadványban foglalt második kérdés arra irányul, hogy az ajándékba adott szakmai 

kiadvány esetében kezdeményezhető-e kreditpont elszámolás. A Kormányrendelet 11. § (1) 

bekezdése expressis verbis rögzíti, hogy a szakmai kiadvány elszámolására csak akkor van 

lehetőség, ha azt megvásárolják, és az arról kapott számla alapján kezdeményezik a kreditpont 

elszámolást. Ebből adódóan a rendelkezés kizárja azt, hogy az ajándékba adott kiadványok 

esetében a kreditpont elszámolást igénybe lehessen venni, hiszen ott nem történik vásárlás és 



számlakiállítás. A vásárlási formától eltérő kreditpont elszámolást a hatályos 

Kormányrendelet nem tesz lehetővé. 
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