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1910 
Gazdálkodás és 

menedzsment 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

okleveles technikus 
17 

1911 
Gazdálkodás és 

menedzsment 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 15 

1912 
Gazdálkodás és 

menedzsment 
Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző 12 

1913 
Közlekedés és 

szállítmányozás 
Logisztikai technikus 20 

 

Választható nyelv: angol vagy német 

Kollégiumi elhelyezés biztosított: igen 

Felvételi vizsga: nincs 

A felvétel feltételei: az általános iskolai eredmények alapján 

Magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv 5., 6., 7., osztály év végi és 8. osztály 

félévi általános iskolai osztályzatainak beszámítása alapján.  

A sajátos nevelési igényű tanulók, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők 

felvételi feltételei megegyeznek a többi tanuló felvételi feltételeivel. 

Nyílt tanítási nap ideje: 

 2022. október 25. (kedd)  12.00 órától interaktív nyílt órák és igazgatói tájékoztató 

 2022. november 08. (kedd) 16.30 órától igazgatói tájékoztató 

 2023. január 24. (kedd) 16.30 órától igazgatói tájékoztató 

 

Alkalmassági követelmények 

 Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges   

 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 
 

Okleveles technikus: A felsőoktatási intézménnyel közösen kidolgozott szakmai program alapján folytatott, 

emelt szintű szakmai tudást biztosító képzés. A képzésben részt vevők ágazati alapoktatása a „hagyományos” 

technikumi képzésben részt vevőkével megegyezik, a felsőoktatással közösen meghatározott többlet 

tananyagtartalmak a szakirányú oktatás szakaszában épülnek be a képzésükbe. A tanulók a képzés megfelelő 

tanulmányi eredménnyel történt teljesítését követően egyenes úton, már megszerzett kreditekkel juthatnak be 

a szakirányú felsőoktatásba. 

 

 

 

 



 

Szakmáink rövid ismertetője 
 

Pénzügyi- számviteli ügyintéző 

A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a gazdálkodó szervezet 

pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciái birtokában kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli (rész)feladatok 

elvégzésében, ellenőrzésében. Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és 

adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői 

feladatokat végez, adóbevallást készít. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettségeihez 

kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi 

szolgáltatójával. A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és 

befizetéseket, valamint az utalásokat. Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, 

megrendeléseket és szerződéseket. Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat. A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos 

ügyintézést végez. Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre 

alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít. Szakmai irányítással befektetési döntések, 

vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja. Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi 

szolgáltatások alkalmazásának. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai 

biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére 

 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

A vállalkozás ügyintézői feladatait jellemzően a kkv. szektorban látja el. Ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait, 

szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, 

ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, leveleket, dokumentumokat elkészíti, kezeli. Vezetői iránymutatásnak 

megfelelően közreműködik a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok változásait. 

Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról. Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos 

rábízott feladatokat. Egyezteti a bejövő és kimenő számlákat. Szakmai útmutatással részt vesz a hitelezés és pénzügyi 

tervezés előkészítésében. Az előírásoknak megfelelően elvégzi a költségszámítási feladatokat, a leltározást és az ehhez 

kapcsolódó feladatokat megszervezi. A vállalkozás szabályzatainak megfelelően ellátja a finanszírozási feladatok 

adminisztratív részfeladatait. Közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében. Kezeli az egyes projektekhez 

kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, iratanyagokat. Előkészíti a munkaerőgazdálkodással kapcsolatos 

nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi. Ellátja a könyveléshez, ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli 

teendőket. Jogszabályi előírásnak megfelelően elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés után 

elektronikus úton beküldi és részt vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolításában. Feltérképezi és nyomon követi az 

aktuális támogatási lehetőségeket. Használja a feladatellátáshoz szükséges irodai eszközöket és ügyviteli szoftvereket. 

Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, és reprezentációs feladatokat. Üzleti célú rendezvényeket, 

megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját elkészíti és kezeli.  

 

Logisztikai technikus 

A logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairányban) összehangolja, tervezi, lebonyolítja és ellenőrzi 

a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket. 

A logisztika területén a termeléshez, értékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, 

készletezését és az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. Raktározás területén ellátja a be- 

és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit. 

Szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket 

összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi. Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, 

ügyfelekkel. Fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi 

szolgáltatást valósít meg. Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat 

is ellát. 


