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PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKMA 

• Ágazat: Gazdálkodás és menedzsment 

• Szakma azonosító száma: 5 0411 09 01 

• Képzési idő: 2 év 

A SZAKMA ISMERTETÉSE 

A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével össze-

függő rész feladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat 

használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek elő-

készítésében és lebonyolításában. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kom-

munikációs készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtu-

dat, folyamatos önfejlesztési igény. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését; 

• képes a számítógépes ügyviteli programok használatára; 

• ismeri és használja a kommunikációs csatornákat; 

• képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív 

feladatok ellátására; 

• elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladato-

kat; 

• ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyinté-

zési feladatokat; 

• részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információ gyűjtésében; 

• közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében; 

• ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat; 

• számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el; 



2 

• munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rend-

szerez. 

A képzés az irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és 

gazdasági szakmai ismereteket nyújt a tanulók számára, ezáltal biztosítva a termelő, szol-

gáltató vállalatoknál és az államigazgatási intézményekben fontos szerepet betöltő gazda-

sági és ügyviteli szakember utánpótlást. A képzés során rendhagyó órákat tartunk Hajdú-

Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál, könyvelőirodáknál, részt veszünk a 

NAV hivatalos rendezvényein, neves gazdasági szakemberekkel, egyetemi tanárokkal ta-

lálkozókat szervezünk, illetve kihelyezett marketing órákat tartunk. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gon-

dolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettsé-

get végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy tovább tanulhatnak 

a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. 

mérlegképes könyvelő, vám szakember, adótanácsadó, banki szakember. 


