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IRAT- ÉS DOKUMENTUMKEZELŐ 

ÜGYINTÉZŐ  

2 NAPOS GYAKORLATI KÉPZÉS 

Előadónk: 
 

Csóti Csaba 
iratkezelési szakértő 
 
 
 
Időpont és helyszín: 
 

2020. február 26-27. szerda-csütörtök 
10.00 - 16.00 óráig.  
Regisztráció 9.00 órától. 
 
 
 
Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 

 
 
Részvételi díj: 

59. 900 Ft + áfa/fő/2 nap 

 
Ellátás: 

Kávé, tea, sütemények és ebéd. 
 
 
Jelentkezési feltételek: 
 
A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  

 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. 
munkanapig. Ezt követő lemondás 
esetén a részvételi díj 50% + áfa 
költségét adminisztrációs díjként 
számlázzuk. Lemondás hiányában a 
teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja. 

 
 

Ajánló: 

Képzésünk célja: Az iratkezelés és az ügykezelés, továbbá a 
korszerű irattározás feladatainak, elsajátítása. A képzés során, az 
elméleti ismeretek szintjét felmérve, olyan csoportmunkákkal 
kiegészített elméleti és gyakorlati képzést nyújtunk, az 
államigazgatási szervek és a vállalkozások munkatársainak, melyek 
a hatályos jogszabályi rendelkezéseket is figyelembe véve azonnal 
alkalmazható tudással gazdagítják a résztvevőket. A képzés során 
az ügyirat létrehozását, megőrzését, selejtezését, a vonatkozó 
szabályzók elkészítését, a GDPR szabályokkal történő összhang 
megteremtésének gyakorlatát a hallgatók aktív részvételével, közös 
munka keretében sajátítja el minden résztvevő.  
 

Témakörök: 

Mitől irat valami és mitől dokumentum? ▪ Melyik jogszabály, hogy 
működik a gyakorlatban? ▪ Hogyan készítsünk iratkezelési 
szabályzatot és irattári tervet? ▪ Mit szabályozzon egy vállalkozás és 
mit ne? ▪ Van-e mozgástere az iratkezelésben egy közszférás 
szervezetnek? ▪ Hogyan válasszunk iktatószoftvert? ▪ Szkenneljünk-e 
vagy sem és ha igen, hogyan, ha nem, miért nem? ▪ Mitől hiteles egy 
dokumentum? ▪ Mitől elektronikus egy dokumentum? ▪ Hogyan 
selejtezzünk papírt és hogyan elektronikus dokumentumokat? ▪ 
Gyakorlati feladatok az irat praktikus rendszerezésére és az 
adatvédelmi helyzetek kezelésére. ▪ Hogyan alakítsak ki irattárat? ▪ 
Érdemes-e átadni az iratkezelés egyes feladatait külső 
szolgáltatónak és ha igen, melyeket? ▪ Praktikus megoldások az 
iratkezelési és a GDPR előírások összehangolására. ▪ A napi 
iratkezelési problémákat és az adatbiztonság sérülésének 
lehetőségét modellező helyzetgyakorlatok.  

JELENTKEZÉS                   „Iratkezelés”                2020.02.26-27. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
 

Cégnév: ..........................................................................................  
 
Cím:   ............................................................................................  

 
 Név, beosztás:  .................................................................................  
 
E-mail: ..................................  Telefon: ............................................  
 
Kérek ebédet:                                Vegetáriánus menüt kérek:            
    

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 

E-számlát kérek: E-mail cím: ............................................................   
 

A hírlevél küldéséhez hozzájárulok/nem járulok hozzá. 
Kelt: 2020.……….……………….  P.H. ………………………………………………………. 

 


