
Gazdálkodás és menedzsment ágazat (technikumi képzés) 

 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 

Tagozat kód: 0021 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Képzési idő: 5 év 

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges 

Pályaalkalmasság: nem szükséges 

Választható idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat 
szakmai oktatás keretében sajátítják el. 

A 13. évfolyam érettségi bizonyítvány és technikusi végzettséget igazoló oklevél megszerzésével 
zárul. 

Kompetenciaelvárás 

Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó 
kommunikáció képesség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, 
felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény. 

Feladata 

A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével 
összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes 
programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi 
műveletek előkészítésében és lebonyolításában. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a feladatainak ellátásában, rendszerben 
gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A 
szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni vagy 
továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban vagy magasabbszintű képesítést szerezhet, mint 
például mérlegképeskönyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember. 

  

  

  



Gazdálkodás és menedzsment ágazat 

Tagozat kód: 0021 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

Képzési idő: 5 év 

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges 

Pályaalkalmasság: nem szükséges 

Választható idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

10. évfolyam végén szakmai alapvizsgát tesznek a diákok, ezt követően a szakmai tárgyakat 
szakmai oktatás keretében sajátítják el. 

A 13. évfolyam érettségi bizonyítvány és technikusi végzettséget igazoló oklevél megszerzésével 
zárul. 

Kompetenciaelvárás 

Agilis, jó kommunikációs készség, problémamegoldó-és szervezőkészség, csapatmunka, 
felelősségtudat, nyitottság az informatikai eszközök használatára. 

Feladata 

A vállalkozási ügyviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, 
közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatainak ellátásában, közreműködik a mikro-, kis- és 
középvállalkozások számviteli és pénzügyi feladatainak ellátásában, egyes részfeladatokat 
önállóan végez. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, 
megbeszéléseket szervez. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz 
kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat. A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a 
gazdasági szférában ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban vagy 
magasabbszintű képesítést szerezhet, mint például mérlegképeskönyvelő, adótanácsadó, banki 
szakember, vámszakember. 

 


