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__________________________________________________________________________________
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés tájékoztatója 1. oldal 
 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 

VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ 

A Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, 

amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 

megszerzésével zárul. 

 

A képzés a korábbi Irodai titkár és Vállalkozási ügyintéző szakképesítések „fúziója”.  

Ide várjuk azokat a diákokat, akiket érdekel a vállalkozások működése, belső folyamatai és 

az azokhoz kötődő ügyviteli feladatok.  

Szakmai tantárgyak: Munkakörök, amelyekben elhelyezked-

hetsz a szakképzettség birtokában:  

 konferencia- és rendezvényszervező  

 személyi asszisztens  

 titkár(nő)  

 általános irodai adminisztrátor  

 gépíró és szövegszerkesztő  

 könyvelő  

 bérelszámoló  

 pénzügyi, statisztikai, biztosítási  

adminisztrátor  

 készlet- és anyagnyilvántartó 

 humánpolitikai adminisztrátor  

 iratkezelő, irattáros

A szakképzettséggel rendelkező: 

- alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, 
- közreműködik a vállalkozás számviteli és pénzügyi feladatainak ellátásában, 
- képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a 

rábízott adminisztratív feladatokat; 
- irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el; 
- kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szer-

keszt, kezel; 
- vezeti a vállalkozások nyilvántartásait; 
- részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban; 
- közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében; 
- előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli 

és rendszerezi; 
- kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel. 
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__________________________________________________________________________________
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés tájékoztatója 2. oldal 
 

 
Ajánlott azoknak a fiataloknak, akik 
- érdeklődnek a vállalkozások működése iránt, 
- szívesen látnának el ügyviteli feladatokat, 
- a szakképzettség megszerzése után a gazdasági szférában helyezkednének el (elsősor-

ban kis- és középvállalkozásoknál), 
- továbbtanulást terveznek a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű képesí-

tésüket (pl. mérlegképes könyvelő) szeretnék megalapozni. 
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