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Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző (OKJ 54 344 03) 

Tanfolyami tájékoztató 
 

 

Kinek ajánljuk ezt a tanfolyamot? Miért a KOTK? 

 

Kinek ajánljuk vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 

tanfolyamunkat? 

Tudta, hogy a munkaerőpiacon a vámügyintéző szakma 

az egyik legkeresettebb? A munkáltatók rendszeresen 

küldenek intézményünknek állásajánlatokat, 

melyeket továbbítunk a vámügyintéző, jövedéki 

ügyintéző és termékdíj ügyintéző képzéseink végzett 

hallgatóinak. A KOTK-s vám-, jövedéki- és termékdíj 

ügyintéző tanfolyamon szerzett bizonyítvány jó 

ajánlólevél, Ön se hagyja ki ezt a lehetőséget! 

 
Válassza vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 

tanfolyamunkat akkor is, ha Ön: 

 
 pályakezdő, pályamódosító, aki ezen a területen 

szeretne dolgozni, 

 olyan munkáltató, amelynek tevékenységét érinti a 

vámköteles nemzetközi kereskedelem, a jövedéki 

termékek előállítása, forgalmazása és a 

környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség, 

és dolgozóit szeretnék továbbképezni, vagy 

jogszabályi kötelezettségüknek szeretnének eleget 

tenni, hogy munkatársaik vámügyi, jövedéki- és 

termékdíj ügyintézői feladatokat is el tudjanak látni, 

 valamelyik részszakképesítéssel már rendelkezik. 

 A KOTK 1949 óta foglalkozik 

felnőttképzéssel. 

 A nálunk szerzett bizonyítvány jó 

belépő a munkaerőpiacra. 

 A munkáltatók szívesen alkalmazzák 

a nálunk megbízható tudást szerzett 

hallgatókat. 

 A hozzánk rendszeresen beérkező 

állásajánlatokat továbbítjuk a 

képzéseink résztvevőinek. 

 Képzéseinket jól felszerelt termekben, 

jól megközelíthető helyen tartjuk. 

 A felnőttképzési engedély mellett 

vizsgáink szervezéséhez is 

rendelkezünk engedéllyel. 

 

 Sok a visszatérő hallgatónk. 

 Volt hallgatóinknak 

különleges kedvezményeket 

kínálunk. 

 

 Assistance szolgáltatásunk keretében 

segítséget nyújtunk az órákról való 

hiányzás okozta nehézségek 
áthidalásához. 

 

Mivel foglalkozik a vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző? 

Azokon a területeken, ahol vám-, jövedéki adó, és környezetvédelmi termékdíj fizetési 

kötelezettség keletkezik, ismeri és alkalmazza a hatályos jogszabályokat, határidőre eleget tesz 

az előírásoknak. Kapcsolatot tart az illetékes hatóságokkal, elkészíti a megfelelő bevallásokat, 

adatszolgáltatásokat, ellátja a kapcsolódó adminisztratív feladatokat, közreműködik a hatósági 

ellenőrzésekben, valamint szükség esetén élni tud a jogorvoslati lehetőségekkel is. 
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Hol tudok elhelyezkedni ezzel a szakképesítéssel? 

Kis-, közepes- és nagyvállalkozásoknál, amelyek a kereskedelem (pl. dohány-, alkohol-

termékek, kőolaj- és földgázforgalmazás), szállítmányozás, logisztika, csomagolóanyagok 

előállítása és forgalmazása stb. területén különféle ügyintézői, asszisztensi munkakörökben 

alkalmaznak vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintézőket. 

 

Tanfolyami információk 
 

A beiratkozás feltétele érettségi bizonyítvány 

Időtartam 316 kontaktóra (távoktatásos képzés) 

Tandíj 174.000 Ft 

Modulzáró vizsgák díja összesen 45.000 Ft 

Szakmai vizsgadíj 59.000 Ft 

A vizsgára bocsátás feltétele a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése 

Szakmai vizsga 
komplex vizsga (az alábbiakban részletezettek 

szerint) 

Vizsgaszervező KOTK Oktatási Központ Kft. 

A szakképesítés szintje 54-es emelt szintű szakképesítés 

Felnőttképzési engedély száma E-000457/2014/A008 

Kedvezményeink* 

 
 A KOTK volt hallgatói a szakmai tanfolyamok képzési díjából 10% kedvezményt kapnak. 

 A KOTK tanfolyami résztvevőinek családtagjai részére 5% kedvezményt adunk a képzés 

díjából. 

 KISMAMA-kedvezmény: kisgyermekes szülők (gyed-en, gyes-en lévők) a szakmai 

tanfolyamok képzési díjából 5% kedvezményt kaphatnak. 

 Egyösszegű befizetés esetén a tandíjból 10% kedvezményt biztosítunk. 

*A kedvezmények nem vonhatók össze. 
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A modulzáró vizsga részei és feladatai 
 

Modulok Vizsga típusa Időtartam 

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása gyakorlati 60 perc 

10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása szóbeli 30 perc 

10157-12 Jövedéki feladatok ellátása írásbeli 90 perc 

10158-16 Környezetvédelmi termékdíj feladatok 

ellátása 

írásbeli 90 perc 

10159-16 Vámjogi feladatok ellátása írásbeli 90 perc 

10160-16 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás írásbeli 60 perc 

11498-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 30 perc 

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 30 perc 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt 

modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti. 

 
 

A szakmai vizsga részei 
 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

Áruosztályozás 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

Vámjogi feladatok, jövedéki feladatok és környezetvédelmi termékdíj feladatok 

A) Vámjogi feladatok 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 

B) Jövedéki feladatok 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 

C) Környezetvédelmi termékdíj feladatok A 

vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 
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Szóbeli vizsgatevékenység 

Vámjogi-, jövedéki- és termékdíj feladatok 

A) Vámjogi és vámtarifa feladatok 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15% 

B) Jövedéki feladatok 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15% 

C) Környezetvédelmi termékdíj feladatok 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15% 

 

 
Sikeres szakmai vizsga esetén a vizsgázó állam által elismert, OKJ-s szakképesítést tanúsító bizonyítványt kap. 
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