
Tájékoztató 

Ügyviteli titkár 

 

 
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása 

- számítógépes adatbeviteli feladatokat végez 
- külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, 

egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, sokszorosítani, kezelni, tárolni 
- számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni 
- vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat 
- ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat 
- ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat 
- ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani 
- irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni 
- feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni 
- megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső 

szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven 
- ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven 
- leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven 
- szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven 

 

A szakképesítésről 
- OKJ-azonosító: 54 346 02 
- Szakmacsoport: Ügyviteli titkár 
- Szint: emeltszintű szakképesítés 
- Betölthető foglalkozás: Titkár(nő)   (FEOR 4111),  Általános irodai adminisztrátor   (FEOR 4112),  Gépíró, 
szövegszerkesztő  (FEOR 4113),  Adatrögzítő, kódoló (FEOR 4114),  Humánpolitikai adminisztrátor (FEOR  
4134),  Irodai szakmai irányító, felügyelő (FEOR 3221),  Személyi asszisztens  (FEOR 3641). 
- Felelős minisztérium: NGM 

A képzésről 
- Képzési forma: iskolarendszerű nappali képzés 
- Képzési idő: 2 év 

 
Felvételi feltételek 
- A jelentkezés feltétele: Érettségi és szakmai bizonyítvány másolata, jelentkezési lap kitöltése, regisztrációs díj 
(8.000 Ft), iskolai támogatás (3.000 Ft) és alapítványi támogatás (min. 1.000 Ft/tanév) megfizetése 
 

Költségek 
- Ingyenes (25 éves korig az első és második szakma megszerzése, 1994-ben születettekkel bezárólag) 
- A további szakma megszerzése esetén tandíjat kell fizetni. 
 
Szakmai követelménymodulok: 

- 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok 
- 10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés 
- 10070-12 Munkahelyi kommunikáció 
- 10071-12 Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven 
- 10073-12 Titkári ügyintézés 
- 10072-12 Rendezvény- és programszervezés 
- 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 
- 11499-12 Foglalkoztatás II. 
- 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 
Vizsgatevékenységek:  
- gyakorlati, szóbeli, írásbeli 
 
További információk 



- Interneten: www.faymisk.eu 

- E-mailben: csanyine@fay-misk.sulinet.hu 
- Telefonon: 46/563-384 
 

Kedvezmények 
Szociális és tanulmányi kedvezmények a rendeleteknek megfelelően igénybe vehetők; diákigazolvány, 20 éves 
korig iskoláztatási támogatás, árvaellátás.  
 

Szolgáltatások 
Étkezési lehetőség: büfé és menza, ingyenes internethasználat, pszichológiai szaktanácsadás, diákjogi képviselet. 
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