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Részletes tájékoztató 

Kinek ajánljuk ezt a szakképzést? 
Miért a Külkereskedelmi Szakgimnáziumot 

ajánljuk? 

Hallottál már az ökológiai lábnyomról és a chipsadóról? 
Tudtad, hogy minden doboz cigaretta és üveg bor 
megvásárlásakor külön állami bevétel keletkezik, és hogy 
egy laptop eladásakor a környezetvédelemre is kell 
áldoznia a kereskedőnek?  
Hogy pontosan mely termékekről is van szó, hová, hogyan, 
mennyit és milyen határidőre kell befizetni, mind olyan 
kérdések, melyek meghatározzák az érintett cégek 
mindennapjait, éppen ezért külön jogszabály írja elő 
számukra a megfelelő szakképesítéssel rendelkező 
munkatárs alkalmazását. 
Jelentkezz erre a szakképzésre, szerezd meg ezt a 
speciális tudást, és használd ki a virágzó hazai és 
nemzetközi kereskedelem nyújtotta munkalehetőségeket! 
 
Válaszd akkor is a Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 
szakképesítést: 

 
 ha érdekel, hogy mit jelent az EU tagállamai között 

létrejött vámunió, és hogyan segíti a globalizációs 
folyamatokat, 
 

 ha szeretnéd megérteni, miért járnak rosszul az 
autósok akkor is, ha csökken a kőolaj hordónkénti 
ára, 

 
 ha kíváncsi vagy rá, hogy mi a termékdíj és a 

hulladékgazdálkodás közötti kapcsolat, 
 

 ha szeretnéd tudni, melyek az illetékes hatóságok 
és milyen ellenőrzéseket folytatnak, 

 
 és ha esetleg általános pénzügyi alapismeretekkel 

már rendelkezel, de szívesen fejlesztenéd 
tudásodat ezen a különleges részterületen! 

 
 

Bár ez egy új iskola, két többévtizedes oktatási 
tapasztalattal rendelkező intézménnyel, a Külkereskedelmi 
Oktatási és Továbbképző Központtal (KOTK), valamint a 
Studio Italia Nyelviskolával működik együtt. 

12 OKJ-s szakképzést hirdetünk, melyeken a részvétel és 
a vizsga ingyenes. 

Olyan szakmákra készítjük fel tanulóinkat, melyekkel 
könnyű elhelyezkedni a munkaerő-piacon. 

Képzéseink érettségire épülnek, 2 tanévesek, és iskolai 
rendszerben zajlanak, így a képzés idejére jár a 
diákigazolvány és a kapcsolódó kedvezmények. 

Nappalira jöhetnek azok, akik 1995. 01. 01. után születtek, 
és még nem szereztek szakképesítést állami 
támogatással; nekik TB-jogviszonyuk rendezett lesz, sőt 
családi pótlékot is igényelhetnek. 

Estire várjuk azokat, akik 1995. 01. 01. előtt születtek vagy 
szereztek már szakképesítést állami támogatással, de 
esetleg munka vagy felsőoktatás mellett képeznék 
magukat tovább.  

A képzés során a magas szintű szakmai oktatás mellett 
nagy hangsúlyt fektetünk az idegennyelv-oktatásra is, sőt 
megajándékozunk egy ingyenes 120-órás 
nyelvtanfolyammal. 

Aki nálunk tanul, gyakorlatias és interaktív órákra 
számíthat, így olyan készségeit és kompetenciáit 
fejlesztheti, melyek segítségével az élet minden területén 
könnyebben tud boldogulni.  

Nálunk élmény lesz a tanulás és közösség lesz az osztály 
– erről képzett, tapasztalt és lelkes tanáraink 
gondoskodnak; 

Fenntartónk a Budapesti Zsidó Hitközség, de demokratikus 
és toleráns intézményként nyitottak vagyunk minden 
érdeklődő diák felé. 

 

Mivel foglalkozik a Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző? 
 
A Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző önállóan végzi a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott feladatokat a gazdálkodó szervezeteknél. Vezeti a nyilvántartásokat a 
vám, jövedéki adó és termékdíj kötelezettségekről, ill. áru, árukészletek mozgásáról, 
közreműködik az árunyilatkozatok, az egyes bevallások, adatszolgáltatások 
elkészítésében, lebonyolításában. Kezeli az ehhez kapcsolódó elektronikus 
nyilvántartásokat, rendszereket és a keletkezett iratanyagokat. Aktívan közreműködik 
a hatóság által lefolytatott ellenőrzések lebonyolításánál. 
 
Hol lehet elhelyezkedni ezzel a szakképesítéssel? 

Elsősorban olyan vállalkozásoknál, melyeket érint a vámköteles nemzetközi 
kereskedelem, a jövedéki termékek előállítása és forgalmazása, valamint a 
környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség vagy a népegészségügyi 
termékadó.   



Képzési információk 

A szakképesítés szintje:  54-es emeltszintű szakképesítés 

A beiratkozás feltétele:  Érettségi bizonyítvány 

Időtartam: 4 félév 

Tandíj:  
A képzés ingyenes, és az ingyenesség kiterjed a 
szakmai vizsgára is. 

Szakmai gyakorlat: Nincs 

Szakmai vizsga:  
Komplex szakmai vizsga,  
melynek részleteit lásd lejjebb! 

A vizsgára bocsátás feltételei:   az előírt tantárgyak teljesítése 

Főbb szakmai modulok, tantárgyak és témakörök 

Vámjog, vámtarifa és áruosztályozás 
Jövedéki termékek és tevékenységek, jövedéki adókötelezettség 
Környezetvédelmi termékdíj és hulladékgazdálkodás 
Gazdasági és jogi, adózási, pénzügyi és számviteli alapismeretek 
Projekttervezés, benne folyamat- és pénzügyi tervezés, elektronikus ügyintézés 
Ügyvitel, benne üzleti kommunikáció, statisztika, tízujjas vakírás 
 

A szakmai vizsga részei 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység  
 
Vizsgafeladat megnevezése: Áruosztályozás (központi feladatlap és útmutató) 
Időtartama: 60 perc  
Értékelési súlyaránya: 25% 
 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A) vizsgafeladat megnevezése: Vámjogi feladatok (központi feladatlap és útmutató) 
Időtartama: 60 perc  
Értékelési súlyaránya: 10% 

B) vizsgafeladat megnevezése: Jövedéki feladatok  
Időtartama: 60 perc  
Értékelési súlyaránya: 10% 

C) vizsgafeladat megnevezése: Környezetvédelmi termékdíj feladatok  
Időtartama: 60 perc  
Értékelési súlyaránya: 10% 

 
3. Szóbeli vizsgatevékenység  

 

A) vizsgafeladat megnevezése: Vámjogi és vámtarifa feladatok 
Időtartama: 20 perc (ebből elkészülési idő 10 perc) 
Értékelési súlyaránya: 15% 

B) vizsgafeladat megnevezése: Jövedéki feladatok   
Időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) 
Értékelési súlyaránya: 15% 

C) vizsgafeladat megnevezése: Környezetvédelmi termékdíj feladatok  
Időtartama: 20 perc (ebből elkészülési idő 10 perc) 
Értékelési súlyaránya: 15% 

 

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

 


