
VÁLLALATI ÜGYVITEL 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI 

KÖVETELMÉNYEI 

I. A szakirányú továbbképzés neve: Vállalati ügyvitel szakirányú továbbképzési szak 

II. A létesítéshez hozzájáruló intézményi szenátusi határozat száma:  

SZE 1437/3.2/2015.(VI.3.) 

III. A létesítő intézmény neve: Kodolányi János Főiskola 

IV. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei  

IV.1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: 

Vállalati ügyvitel szakirányú továbbképzési szak 

IV.2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

Vállalati ügyviteli szakember 

IV.3. A szakirányú továbbképzés képzés területe:  

Gazdaságtudományi 

IV.4. A felvétel feltétele: 

A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC), mester fokozattal 

(MA) valamint főiskolai /egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt. 

IV.5. A képzési idő: 2 félév 

IV.6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

IV.7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető 

ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét 

környezetben, tevékenységrendszerben: 

 

A képzés célja: a vállalatok gazdálkodási, ügyviteli és adminisztratív munkaterületein 

önálló feladatok megoldására képes szakemberek képzése, különös tekintettel az integrált 

ügyviteli, vállaltirányítási informatikai alkalmazásokra és az ehhez kapcsolódó ismeretekre 

és készségekre, a nemzetközi vállalati működési környezet igényeinek megfelelően. 

 

A szakon végzett hallgató ismeri: 

 az alapvető gazdasági, üzleti fogalmakat; 

 a lean szemléletet (költséghatékonyság módjait, területeit, a folyamatos fejlesztés, 

standardizálás igényeit); 

 a számviteli pénzügyi beszámoló részeit, összefüggéseit és a kapcsolódó fogalmakat; 

 az alapvető könyvelési tranzakciókat (banki, tárgyi eszköz, vevő-szállító könyvelés, 

elhatárolások); 



 az alapvető pénzügyi mutatókat, a megtérülési mutatókat, a terv- és tényelemzést; 

 a kintlévőség fogalmát és kezelésének módszereit; 

 a főbb adónemeket, különös tekintettel a társasági adózásra, és az alkalmazottakkal, 

bérfizetéssel kapcsolatos adózási, járulékfizetési szabályokra, a bérszámfejtés alapjait; 

 az audit fogalmát, a külső–belső audit közötti különbséget;  

 a SOX szabályozást és az ezzel összefüggő belső kontrollal kapcsolatos 

rendszerkövetelményeket; 

 a logisztikai alapfogalmakat, a beszerzési, termelési, értékesítési logisztikát, a 

külkereskedelem szabályait; 

 a szervezetek alapvető működését és a szervezetfejlesztést; 

 a projektek menedzselésének főbb módszereit; 

 az integrált vállalatirányítási rendszereket (alapszintű felhasználóként, legalább egy 

rendszert); 

 az irodai programcsomagokkal megvalósítható fejlett táblázatkezelési technikákat; 

 a hatékony prezentációs technikákat. 

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges készségek, személyes kompetenciák: 

 biztos szakmai idegennyelv-használat (követelmény az angol, optimális esetben egy 

további idegen nyelv); 

 precíz, felelősségteljes munkavégzés; 

 önálló problémamegoldó képesség, kezdeményezőkészség, önállóság, rugalmasság, 

együttműködés; 

 vevőközpontúság és eredményorientáltság; 

 asszertív, hatékony verbális és nonverbális kommunikációs képességek és 

tárgyalástechnika; 

 alkalmazkodóképesség, terhelhetőség. 

 

A szakon végzett hallgató alkalmas: 

 legalább egy idegen nyelven zökkenőmentesen szakmai verbális és írott szakmai 

kommunikációt folytatni üzleti partnerekkel, ügyfelekkel, vállalkozások nemzetközi 

egységeivel;  

 önálló munkavégzésre vállalati ügyviteli területen; 

 alapvető vállalati ügyviteli (könyvelési és adózási) feladatok önálló ellátására és 

elvégzésére; 

 integrált vállalatirányítási, ügyviteli rendszerek alapszintű használatára; 

 a munkájával összefüggésben felmerült információk önálló értékelésére, és az ennek 

megfelelő reakciók és beavatkozások végrehajtására; 

 önálló javaslatot tenni az ügyviteli folyamatok fejlesztésére; 

 team tagjaként dolgozni. 

 

Elhelyezkedési lehetőségek: 

A szakon végzettek közép- és nagyvállalati, illetve multinacionális vállalati környezetben, 

adminisztratív munkaterületen helyezkedhetnek el.  

IV.8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 

Üzleti ismeretek és menedzsment modul 12-16 kredit 

(Általános gazdasági és üzleti alapozó ismeretek, külgazdasági ismeretek, vezetési és 

szervezési ismeretek, HR, lean menedzsment, logisztika, szervezetfejlesztési ismeretek) 

 



Számvitel modul 18-24 kredit 

(Számviteli alapok, pénzügyi számvitel, kontrolling, elemzési és audit ismeretek) 

 

Pénzügy és adózás modul 8-14 kredit 

(Vállalati pénzügyek, adózási és társadalombiztosítási ismeretek) 

 

Informatika modul  8-14 kredit 

(Általános és gazdasági informatikai ismeretek, vállalatirányítási és ügyviteli 

rendszerismeret) 

IV.9. A szakdolgozat kreditértéke: 3 
 


