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Adótanácsadó (OKJ 55 344 01) tanfolyam 

Tanfolyami tájékoztató 

Kinek ajánljuk ezt a tanfolyamot? Miért a KOTK? 

Olyan szakmán gondolkodik, amelyre Magyarországon 

mindig lesz kereslet? A folyton változó jogszabályi 

környezet gondoskodik arról, hogy adótanácsadóként 

bárhol, bármikor el tudjon helyezkedni. A jól képzett 

adótanácsadó tanácsaiért már most is sorban állnak a 

cégek, legyen Ön a következő keresett és jól kereső 

adótanácsadó.  

Ha nincs ideje évekig az iskolapadban ülni, iratkozzon 

be most adótanácsadó képzésünkre! 

 

Válassza  az adótanácsadó tanfolyamunkat akkor is, ha 

Ön: 

 közgazdász diplomával  vagy nem szakirányú 

diplomával, vagy záróvizsgával rendelkezik, 

 mérlegképes könyvelőként dolgozik,  

 jogász, és bővíteni szeretné szolgáltatási kínálatát, 

 könyvvizsgálóként dolgozik, és adótanácsadói 

képesítésre van szüksége, 

 munkaköréhez az adótanácsadó szakképesítés 

elengedhetetlen, 

 olyan munkáltató, aki dolgozóit szeretné 

továbbképezni, hogy ők adótanácsadási feladatokat is 

el tudjanak látni, 

 adótanácsadó-iroda indítását tervezi és nincs ideje 

éveket tanulással tölteni. 

 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 az adótanácsadó?  

Az adótanácsadó képzés elvégzése után Ön az adózás szakértője lesz. Ismerni fogja a hazai és a 

nemzetközi adózás alapvető szabályait, a jogorvoslati lehetőségeket,  hatósági és bírósági 

gyakorlatokat.   

Az adótanácsadó oktatáson elsajátított tananyag alapján értelmezni és alkalmazni tudja a közigazgatási 

eljárási szabályokat, ellenőrzi és felügyeli az adókötelezettségek teljesítését.  

Adótanácsadó tanfolyamunk elvégzésével tanácsadási feladatokat tud ellátni a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően.  
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Hol tudok elhelyezkedni ezzel a szakképesítéssel?  

Adótanácsadó-irodákban, könyvelőirodákban, multinacionális vállalkozásoknál, saját irodát hozhat 

létre, ügyvédi irodák és más szervezetek adózással foglalkozó részlegeinél, akár vezető beosztásban is. 

 

Tanfolyami információk 

A beiratkozás feltétele 

Szakmai előképzettség*: 

- mérlegképes könyvelő 1 év gyakorlattal 

vagy közgazdász diploma 1 év gyakorlattal  

- vagy nem szakirányú diploma  3 év igazolt szakmai 

gyakorlattal 

*a jogszabályi előírások szerint. 

Időtartam 288 tanóra  

Tandíj részletekben: 12 x 14.500 Ft  

Modulzáró vizsgák díja összesen 62.000 Ft  

Szakmai vizsgadíj 52.000 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 55-ös emeltszintű szakképesítés-ráépülés 

Felnőttképzési engedély száma:  E-000457/2014/A003 

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 képzés díjából 10% kedvezményt biztosítunk. 

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

Modulok Vizsgafeladat típusa Időtartam 

10766-16 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok* szóbeli 30 perc 

10767-16 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás  (központi) írásbeli 180 perc 

10768-16 Közvetlen adózási feladatok gyakorlati  60 perc 

10769-16 Közvetett adózási feladatok  gyakorlati 60 perc 

10770-16 Egyéb adózási feladatok ellátása  (központi) írásbeli 180 perc 

10771-16 Számviteli feladatok ellátása** (központi) írásbeli 180 perc 

10772-16 Adótanácsadási tevékenység  szóbeli 30 perc 

*A 10766-16 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok szóbeli modulzáró vizsga alól felmentést kapnak az állam- 

és jogtudományi doktori fokozattal, a jogi szakokleveles közgazdász végzettséggel vagy záróvizsgával, illetve a 

jogász diplomával vagy záróvizsgával rendelkező jelentkezőink. Nekik a képzés díjából egyhavi, illetve a 

modulzáró vizsga díjából 7.000 Ft kedvezményt adunk.  

**10771-16 Számviteli feladatok ellátása modul modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól felmentést 

kaphatnak azok a jelentkezőink, akik mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkeznek vállalkozási szakon. 

Részükre a képzés díjából másfél havi, illetve a modulzáró díjból további 8.000 Ft kedvezményt biztosítunk.  

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 

Központi gyakorlati vizsgatevékenység 

Közvetlen adózási feladatok    

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat aránya: 30% 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

Közvetett adózási feladatok   

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat aránya: 30% 

 

Szóbeli vizsgatevékenység - csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati és írásbeli 

vizsgatevékenység feladatait a vizsgázó külön-külön legalább 60%-os szinten teljesítette. 

Adózási feladatok 
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A) Az adózás rendje, adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó feladatok 

B) Közvetlen adózási feladatok 

C) Közvetett adózási feladatok 

A vizsgafeladat időtartama témánként 20-20 perc (ebből felkészülési idő 10-10 perc) 

A vizsgafeladat aránya: 20-10-10% 

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