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A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő
szakképzési évfolyamon induló szakképzésekre vonatkozóan, a szakképzésről szóló
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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S
az
54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint a
XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ
A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő
szakképzési évfolyamon induló szakképzésekre vonatkozóan, a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény 92. § (27) bekezdése alapj{n készült.
A szakképzési tantervi aj{nl{s óraterve a kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon
megszervezett szakképzésre vonatkozik, de a szakközépiskola 9-12., és ezt követő 13.
évfolyam{n megszervezett szakképzésre vonatkozó tervezett órasz{mokat is
tartalmazza.
Az aj{nl{s {gazatra vonatkozó része (két évfolyamos szakképzésben az első évfolyam
tartalma, 4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai
évfolyamokra előírt tartalom) a XXV. Ügyviteli titk{r {gazat al{bbi szakképesítéseire
egységesen vonatkozik:
– Irodai asszisztens – 54 346 01
– Ügyviteli titk{r – 54 346 02
I. A szakképzés jogi h{ttere
A szakképzési tantervi aj{nl{s
–
–

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint
–

az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII.9.) Korm{nyrendelet,
– az 54 346 02 Ügyviteli titk{r szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.

II.

A szakképesítés alap-adatai
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A szakképesítés azonosító sz{ma: 54 346 02
Szakképesítés megnevezése: Ügyviteli titk{r
Szakmacsoport: 16. Ügyvitel
[gazati besorol{s: XXV. Ügyvitel
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 2 év
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az órasz{m: 960-1440 óra
Elméleti képzési idő ar{nya: 40%
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 60%
III.

A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: P{lyaalkalmass{gi követelmények: vannak

IV.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
előír{sainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember
vehet részt.
T{rgyi feltételek

V.

A szakképesítés óraterve – nappali rendszerű oktat{sra
3

A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés m{sodik évfolyam{nak
(2/14.) szakmai tartalma, tant{rgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi ut{ni évfolyam{nak szakmai tartalm{val, tant{rgyi
rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési
évfolyam{nak (1/13.) {gazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tant{rgyi
rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó {gazati szakközépiskolai szakmai tant{rgyainak
tartalm{val, összes órasz{m{val.
Szakközépiskolai képzés összes elvi szakmai órasz{ma (két évfolyamos): 1260
+80 +1120 = 2460 óra (öt évfolyamos képzésben: 1108 óra a 9-12. évfolyamok
szorgalmi időszak{ban, 175 óra 9. és 10. évfolyam ny{ri gyakorlat{ban, 80 óra a
11. évfolyam ny{ri gyakorlat{ban, 1120 óra érettségi ut{n, összesen 2483 óra).
(A kiz{rólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 9-12.,
és ezt követő 13. évfolyam{n megszervezett képzésben az azonos tant{rgyakra
meghat{rozott órasz{mok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak és a ny{ri gyakorlat
tanít{si heteinek eltérő sz{ma, és az órasz{mok oszthatós{ga miatt keletkezik!)
Ebből az szvk-ban előírt elmélet-gyakorlat ar{ny alapj{n
– elméleti órasz{m: 984 (öt évfolyamos képzésben: 993) óra
– gyakorlati órasz{m: 1476 (öt évfolyamos képzésben: 1490) óra
A szabad s{v (8-10%) nélkül a szakmai ór{k sz{ma: legal{bb 2214 (öt évfolyamos
képzésben: 2235), de legfeljebb 2263 (öt évfolyamos képzésben: 2284) a jelen
tantervi aj{nl{s {ltal meghat{rozott tartalmú és tant{rgyi struktúr{jú szakmai
órasz{m.
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Szakmai
követelménymodulok

1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként
[gazati
szakképzés
[gazati szakképzés a közismereti oktat{ssal p{rhuzamosan
közismeret
nélkül
Tant{rgyak
9.
10.
11.
12.
1/13.
heti óraszám
e

10067-12
Gépír{s és
dokumentumkészítés,
iratkezelés

10070-12
Munkahelyi
kommunik{ció

10066-12
Gazd{lkod{si
alapfeladatok

10073-12
Titk{ri ügyintézés
10072-12
Rendezvény- és

Gépír{s és iratkezelés
(gyakorlat)
Levelezési ismeretek I.
(elmélet)
Levelezési ismeretek II.
(gyakorlat)
Kommunik{ció alapjai
(elmélet)
Üzleti kommunik{ció
(gyakorlat)
Gazdas{gi alapismeretek
(elmélet)
Jogi ismeretek (elmélet)

heti óraszám

gy

ögy

2

70

e

heti óraszám

gy

ögy

2

40

e

heti óraszám heti óraszám

gy

ögy

1

35

e

1

gy

e

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.
5/13 és 2/14.
heti óraszám

gy

ögy

7

35

5.5

45

e

gy

1
2

65

2
1

45
3

4
6

1

1

2

4

1

1

1

3

V{llalkoz{si ismeretek
(elmélet)
Üzleti adminisztr{ció
(gyakorlat)
Ügyviteli ismeretek
(elmélet)
Rendezvény és program
dokument{ció alapjai

3

3
6
5
4

5

programszervezés

(elmélet)
Rendezvény és program
dokument{ció a
gyakorlatban (gyakorlat)

6

6

10071-12
Hivatali kommunik{ció
magyar és idegen nyelven

Hivatali protokoll
ismeretek (elmélet)
Szakmai idegen nyelv
(gyakorlat)
összes óra
összes óra

4

4
3

2
5

70
70

2

4
6

105
105

4

3
7

80
80

6

4
10

4
15

16,5
31,5

1
80
80

13

19
32

A t{bl{zatban szereplő heti órasz{mok összessége a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének
megfelelően a nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb
90%-{t lefedik.
Az időkeret fennmaradó részének szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni úgy, hogy az
al{bbi heti órasz{mok teljesüljenek:
9. évfolyam: 6 óra
10. évfolyam: 7 óra
11. évfolyam: 8 óra
12. évfolyam: 11 óra
5/13. évfolyam: 35 óra
1/13. évfolyam: 35 óra
2/14. évfolyam: 35 óra
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2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként

Szakmai
követelménymodul

Tant{rgyak,
témakörök

9.
e

10067-12
Gépír{s és dokumentumkészítés, iratkezelés

[gazati
szakképzés
órasz{ma

[gazati szakképzés
órasz{ma
10.

gy

ögy

Gépír{s és
iratkezelés
(gyakorlat)

72

Vakír{s alapjai

72

Dokumentumok
szerkesztése,
készítése,
szövegszerkesztő
programok
Levelezési
ismeretek I.
(elmélet)
Üzleti levelezés
saj{toss{gai
Hivatali, üzleti és
mag{nlevelezés
Levelezési
ismeretek II.
(gyakorlat)
Üzleti levelek
készítése, fogad{sa,
tov{bbít{sa

e

11.

gy

ögy

70

72

40

70

38

10

34

30

e

12.

gy

ögy

36

35

36

e

gy

1/13.
e

35

[gazati
SzakképesítésA két
szakképzés
specifikus
évfolyamos
összes
szakképzés
szakképzés
órasz{ma
órasz{ma
összes
9-12.
5/13. és
órasz{ma
évfolyam
2/14.

gy

ögy

e

gy

252

35

325

287

144

20

190

164

108

15

135

123

36

36

36

36

18

18

18

18

18

18

18

18

72

65

72

45

198

45

254

243

36

40

36

25

108

25

137

133

8

10070-12
Munkahelyi kommunik{ció

A hivatali, üzleti élet
levelezésének
lebonyolít{sa
Kommunik{ció
alapjai
(elmélet)
Kommunik{ció
folyamata, fajt{i,
etikett és protokoll
szab{lyok
Nyelvhelyesség
szóbeli és ír{sbeli
elemei,
nyelvhaszn{lati
szab{lyok,
konfliktuskezelés
Üzleti
kommunik{ció
(gyakorlat)

36

25

36

20

90

20

117

110

36

96

144

132

144

36

32

72

68

72

64

72

64

72

10066-12
Gazd{lkod{si
alapfeladatok

Üzleti nyelvi kultúra
Üzleti magatart{s,
t{rsalg{si protokoll
A viselkedéskultúra
szab{lyai
Gazdas{gi
alapismeretek
(elmélet)
Gazdas{g alapelemei,
gazdas{gi javak
A pénz fogalma
funkciói. A magyar
bankrendszer

192

192

64

64

64

64

64

64

36

36

72

144

144

144

27

20

25

72

72

72

9

16

47

72

72

72

9

10073-12
Titk{ri ügyintézés

Jogi ismeretek
(elmélet)
A jogszab{lyok
érvényessége,
hat{lya, jog{gak
Szerződésfajt{k,
szerződéskötés
követelményei
V{llalkoz{si
ismeretek
(elmélet)
V{llalkoz{s
működtetése
V{llalkoz{s
dokument{ciója
Üzleti
adminisztr{ció
(gyakorlat)
Az irodai
adminisztr{ció
alapjai
Iroda t{rgyi
feltételei,
készletgazd{lkod{s
Ügyviteli
ismeretek
(elmélet)

36

36

36

108

108

108

18

18

18

54

54

54

18

18

18

54

54

54

96

108

96

108

48

54

48

54

48

54

48

54

160

10

192

192

96

96

96

96

160

10072-12
Rendezvény- és programszervezés

Ügyviteli
bizonylatok,
folyamatok, ügyviteli
rend,
programcsomag
Pénzügyi,
sz{mviteli, fizetési és
adóelőír{sok
Rendezvény és
program
dokument{ció
alapjai
(elmélet)
A
Rendezvényszervezés
folyamata, teendői,
dokumentumai
A PR szerepe a
gazdas{gi életben,
célja, feladata
Rendezvény és
program
dokument{ció a
gyakorlatban
(gyakorlat)
Rendezvények
forgatókönyvének
elkészítése
Költségkalkul{ció
készítés,
programokhoz,
rendezvényekhez

11

80

80

80

80

128

128

64

64

64

64

192

192

96

96

96

96

10071-12
Hivatali kommunik{ció magyar és idegen nyelven

Hivatali protokoll
ismeretek
(elmélet)
Üzleti kommunik{ció
szab{lyai
Verb{lis és nem
verb{lis jelek a
kommunik{cióban
Szakmai idegen
nyelv
(gyakorlat)
Idegen nyelv
haszn{lata
hivatalban, irod{ban,
rendezvényeken.
Titk{ri feladatok
elvégzése ír{sban és
szóban az adott
idegen nyelven

Összesen
Elméleti órasz{mok/ar{nya
Gyakorlati órasz{mok/ar{nya

108

72

70

72

144

105

144 108

80

192

956 (öt évfolyamos képzésben: 932)
1282

128

128

64

64

64

64

128

144

128

32

176

64

72

64

16

88

64

72

64

16

88

608

2238

128

540

594

80

1223

416

/ 42.72% (öt évfolyamos képzésben: 41.47%)

(öt évfolyamos képzésben: 1315) / 57.28% (öt évfolyamos képzésben: 58.52%)

Jelmagyar{zat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A t{bl{zatban színes h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű
oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került.
Az időkeret fennmaradó része, melynek szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni:
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9. évfolyam: szorgalmi időszak-36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat-0 óra
10. évfolyam: szorgalmi időszak-36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat-0 óra
11. évfolyam: szorgalmi időszak-36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat-0 óra
12. évfolyam: szorgalmi időszak-32 óra
5/13. évfolyam: szorgalmi időszak-96 óra
1/13. évfolyam: szorgalmi időszak-126 óra; összefüggő szakmai gyakorlat-0 óra
2/14. évfolyam: szorgalmi időszak-96 óra
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s.
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A
10067-12 azonosító sz{mú
Gépír{s és dokumentumkészítés, iratkezelés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10067-12 azonosító sz{mú Gépír{s és dokumentumkészítés, iratkezelés
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k
Levelezési
ismeretek II.
(gyakorlat)
A hivatali, üzleti élet
levelezésének
lebonyolít{sa

Vakír{s alapjai

10067-12
Gépír{s és dokumentumkészítés, iratkezelés

Levelezési
ismeretek
I.
(elmélet)

Dokumentumok
szerkesztése, készítése
szövegszerkesztő
programok
Üzleti levelezés
saj{toss{gai
Hivatali, üzleti és
mag{nlevelezés
Üzleti levelek készítése,
fogad{sa, tov{bbít{sa

Gépír{s és
iratkezelés
(gyakorlat)

FELADATOK
Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakír{s
technik{j{val
Kezeli a sz{mítógépet és tartozékait
Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő
programmal
Dikt{l{s ut{n ír és a bevitt dokumentumot
megszerkeszti
Kéziratról, javított, felülírt dokumentumról m{sol és
megszerkeszti azt
Utasít{sok szerint elkészíti (megszerkeszti) a
szervezet belső iratait
Üzleti levelet készít a hivatali, üzleti élet elv{r{sainak
megfelelően
T{bl{zatba adatokat tölt fel és megszerkeszti a
t{bl{zatot
Kimutat{st, diagramot készít, sz{mít{sokat végez
t{bl{zatkezelő programmal
Adatb{zist tölt fel és egyszerű szűréseket végez
Levelet fogad és tov{bbít elektronikusan
Betartja az adatfelhaszn{l{s szab{lyait, az
adatvédelem előír{sait
Idegen nyelvű dokumentumokat m{sol legal{bb egy
idegen nyelven
Feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és t{rgyi
feltételeket, valamint az egészséges és biztons{gos
munkakörülményeket
Irodatechnikai, inform{ciós és kommunik{ciós
eszközöket kezel
Ügyirat- és dokumentumkezelési feladatokat végez
(hagyom{nyosan és elektronikusan)
Elkészíti az iratkezelés és iratt{rol{s ír{sbeli
dokumentumait
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SZAKMAI ISMERETEK
A tízujjas vakír{s alapelvei, szab{lyai
Adatvédelem és a biztons{gos adathaszn{lat
szab{lyai
A képernyős munkahelyek egészségügyi kock{zataI
A biztons{gos munkavégzés követelményeI
A dokumentumok típusai, fajt{i
A dokumentumszerkesztés követelményei
A t{bl{zatkészítés műveletei
Az adatb{zis készítésének műveletei
Az iratok fajt{i; készítésük tartalmi, formai és nyelvi
követelményei
Egyszerű ügyiratok
Szervezetek belső iratai
A hivatalos szervekkel való kapcsolattart{s iratai

x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

Az üzleti élet gazdas{gi, kereskedelmi levelei
A munkav{llal{ssal kapcsolatos iratok
A levelezés és elektronikus kapcsolattart{s
udvariass{gi szab{lyai
A sz{mok, ír{sjelek, speci{lis karakterek ír{stechnikai
és helyesír{si szab{lyai
Irodafajt{k, irodatípusok, az iroda kialakít{s{nak
ergonómiai követelményei
Környezetvédelmi szempontok az irod{ban
Az adat- és inform{ciókezelés folyamata az irodai
munk{ban: inform{cióforr{s, - szerzés , - rögzítés, feldolgoz{s
Adatvédelem és a biztons{gos adathaszn{lat
szab{lyai
Irodatechnikai, inform{ciós és kommunik{ciós
eszközök működésének alapelvei, haszn{latuk
szab{lyai
Az ügyirat- és dokumentumkezelés alapelvei,
folyamata
Az iratkezelés és - t{rol{s teendői, dokumentumai
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x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
A tízujjas vakír{s (150 leütés/perc)
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
Ír{sbeli dokumentumok form{z{sa
Sz{mítógépes irodai programok alkalmaz{sa

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Mozg{skoordin{ció
Precizit{s

x

x

x

Monotónia-tűrés

x

x

x

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

x

Visszacsatol{si készség
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x

Motiv{lhatós{g

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Figyelemösszpontosít{s

x

x

x

x

x

Kontroll (ellenőrzőképesség)

x

x

x

x

x

Eredményorient{lts{g

x

x

x

x

x
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x
x

1. Gépír{s és iratkezelés tant{rgy (gyakorlat) 252 óra + 35 ÖGY / 180 óra + 145 ÖGY
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Gépír{s és iratkezelés gyakorlati oktat{s alapvető célja, hogy a tanulók saj{títs{k el a
vakír{s technik{j{t és b{rmilyen szöveg- és adatbeviteli feladatokat el tudjanak
végezni sz{mítógépen és írógépen egyar{nt. Legyenek képesek szövegszerkesztésre és
tetszőleges forr{s alapj{n dokumentumkészítésre. Ismerjék és alkalmazz{k a
különböző technikai és t{rgyi feltételeket. Alkalmazz{k az iratkezelési előír{sokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
1.1. Témakörök és elemeik
Vakír{s alapjai
144 óra + 20 ÖGY / 110óra + 80 ÖGY
A tízujjas vakír{s módszerei, a billentyűk kezelésének módja, szab{lya
Test-, kar-, kéz- és ujjtart{s
Sz{mok, ír{sjelek, speci{lis karakterek ír{stechnikai és helyesír{si szab{lyai
Sebességfokoz{s különböző szövegek ír{s{val, a gépír{skészség fokoz{sa
A betűk megtanul{sa különböző betűkapcsol{si és szógyakorlatokkal, folyamatos
mozdulatelemzéssel, m{sol{ssal.
M{sol{s kéziratról
Idegen nyelvű dokumentum m{sol{sa
Elektronikus ír{s szab{lyai
Hall{s ut{ni ír{s technik{ja
Iratsablon szerkesztése
Dokumentumok szerkesztése, készítése,
szövegszerkesztő programok
108 óra + 15 ÖGY / 70 óra + 65 ÖGY
Dokumentumok típusai, fajt{i
Irat- és dokumentumszerkesztés szab{lyai
Sz{mítógépes nyomtatv{ny, űrlap és sablon szerkesztése
Körlevélkészítés elemei, technik{ja
Elektronikus címzés és etikett készítés gyakorlata
Elektronikus levelezés technik{ja és szab{lyai
T{bl{zatok készítése, kezelése
Hivatkoz{sok haszn{lata
1.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
1.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

18

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
1.4. A tant{rgy értékelésének módja
1.5. A tov{bbhalad{s feltételei
2. Levelezési ismeretek I. tant{rgy (elmélet)

36 óra / 36 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Levelezési ismeretek I. elméleti oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
megismerjék az iratok fajt{it, tartalmi-formai-nyelvi követelményeit. Biztons{ggal
alkalmazz{k a hivatali és az üzleti levelezés szab{lyait, azon belül kezeljék a gazdas{gi
és a kereskedelmi levelezés folyamat{t.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
2.1. Témakörök és elemeik
Üzleti levelezés saj{toss{gai
Levelezési alapfogalmak
A levél típusai, fajt{i
Irat, okirat, ügyirat csoportosít{sa, jellemzői
Sablonok haszn{lata
Kereskedelmi levelek fajt{i, formai követelményei
Levél fogad{s és tov{bbít{s fajt{i

18 óra / 18 óra

Hivatali, üzleti és mag{nlevelezés
18 óra / 18 óra
Üzleti levél készítése
Az üzleti életben előforduló levelek típusai (gazdas{gi, kereskedelmi)
Az ügyirat- és dokumentumkészítés alapelvei és folyamata
Egyszerű ügyiratok (meghatalmaz{s, kötelezvény, elismervény stb.)
A hivatalos szervekkel való kapcsolattart{s iratai
2.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
2.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
2.4. A tant{rgy értékelésének módja
19

2.5. A tov{bbhalad{s feltételei
3. Levelezési ismeretek II. tant{rgy
(gyakorlat)

198 óra + 45 ÖGY /144 óra + 110 ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Levelezési ismeretek II. tant{rgy gyakorlati oktat{s{nak alapvető célja, hogy a
tanulók megismerjék a hivatali illetve hivatalos levélkészítés hagyom{nyos és digit{lis
form{j{t. Biztons{ggal és ön{llóan tudjon levelezést folytatni a partnerekkel, ezt a
levelezést kezdeményezni, bonyolítani valamint lez{rni. Legyen képes szóróanyagot,
ismertetőket tervezni, össze{llítani, alkalmazza az üzleti és hivatali formai elv{r{sokat
levélkészítés körben.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
3.1. Témakörök és elemeik
Üzleti levelek készítése, fogad{sa,
tov{bbít{sa
108 óra + 25 ÖGY / 72 óra + 65 ÖGY
Hivatalos levelek fajt{i
Levelezés hagyom{nyos és digit{lis form{ban
Jelentések, besz{molók
Szerződések, j{rulékos levelezés
Jegyzőkönyv formai, szerkezeti elemei
Iratok iktat{sa, t{rol{sa, őrzése
Üzleti levelek formai követelményei
Üzleti levél szerkesztése, készítése
Irodatechnikai készülékek kezelése
A levelezés és elektronikus kapcsolattart{s szab{lyai
A hivatali, üzleti élet levelezésének
lebonyolít{sa
90 óra + 20 ÖGY / 72óra + 45 ÖGY
A dokumentumok típusai, fajt{i
A dokumentumszerkesztés követelményei
Elkészíti az iratkezelés és iratt{rol{s ír{sbeli dokumentumait
A hivatalos szervekkel való kapcsolattart{s iratai
A munkav{llal{ssal kapcsolatos iratok
Szervezetek belső iratai
Egyszerű ügyiratok
A munkav{llal{ssal kapcsolatos iratok
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3.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
3.3. A
tant{rgy
elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
3.4. A tant{rgy értékelésének módja
3.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10070-12 azonosító sz{mú
Munkahelyi kommunik{ció
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10070-12 azonosító sz{mú Munkahelyi kommunik{ció megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő
kompetenci{k

A viselkedéskultúra
szab{lyai

10070-12
Munkahelyi kommunik{ció

Üzleti magatart{s,
t{rsalg{si protokoll

Üzleti
kommunik{ció
(gyakorlat)

Kommunik{ció
folyamata, fajt{i, etikett
és protokollszab{lyok
Nyelvhelyesség szóbeli
és ír{sbeli elemei,
nyelvhaszn{lati
szab{lyok,
konfliktuskezelés
Üzleti nyelvi kultúra

Kommunik{ció
alapjai
(elmélet)

x

x

x

x

FELADATOK
Betartja a viselkedéskultúra követelményeit
Alkalmazza az üzleti és hivatali élet protokollelőír{sait
Betartja az irodai munka etikai szab{lyait
Partnerkapcsolatokat {pol
Inform{ciót kér, gyűjt hagyom{nyos és elektronikus
úton
T{jékoztat{st ad ír{sban, szóban, telefonon és
elektronikusan
Ír{sbeli és szóbeli kommunik{ciój{ban fokozottan
ügyel a nyelvhelyességi és nyelvhaszn{lati szab{lyok
betart{s{ra
Kapcsolattart{st szolg{ló ír{sbeli dokumentumokat
készít
Tov{bbképzéseken, tréningeken vesz részt

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
A kommunik{ció folyamata és fajt{i
A szóbeli és ír{sbeli kommunik{ció
A nem-verb{lis kommunik{ció
Az elektronikus kapcsolattart{s alapvető szab{lyai
(netikett)
A kommunik{ciós zavarok fajt{i és elh{rít{suk
módjai
Kommunik{ciós különbségek (kultúr{k közötti,
érzelmi, hatalmi, nemi, környezeti stb.)
Üzleti nyelvi kultúra
A nyelvhelyesség szóbeli és ír{sbeli elemei,
nyelvhaszn{lati szab{lyok
A közéleti megnyilv{nul{s fajt{i
A viselkedéskultúra alapszab{lyai
Az üzleti magatart{s és protokoll előír{sai
Az irodai munka etikai szab{lyai

23

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkat{rssal,
ügyfelekkel)
A munkahelyi viselkedés alapnorm{i
A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik
Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai
A személyiségfejlesztés lehetőségei
[ll{skeresési technik{k

x
x
x
x
x
x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése
A helyes beszéd technik{ja
Szóbeli megnyilv{nul{s (a szakmai beszéd)
Szab{lyértelmezés, szab{lykövető magatart{s

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Pontoss{g

x

x

Önfegyelem
Szervezőkészség

x
T[RSAS KOMPETENCI[K

Kommunik{ciós rugalmass{g

x

Nyelvhelyesség

x

x

x

Konfliktusmegoldó készség

x
MÓDSZER KOMPETENCI[K

Nyitott hozz{{ll{s

x

x

Helyzetfelismerés

x

x

Ismeretek helyénvaló alkalmaz{sa

x

x
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x

4. Kommunik{ció alapjai tant{rgy (elmélet)

144 óra / 132 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A kommunik{ció alapjai elméleti oktat{s alapvető célja, hogy a tanulók elsaj{títs{k a
kommunik{ció különböző fajt{it, felismerjék azokat és annak megfelelően kezeljék.
Legyenek tiszt{ban a kommunik{ció fontoss{g{val, az ügyfelekre gyakorolt hat{s{nak
jelentőségével. Képessé kell tenni a tanulókat arra, hogy a kommunik{ció helyes
megv{laszt{s{val hatékonyan végezzék munk{jukat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
4.1 Témakörök és elemeik
Kommunik{ció folyamata, fajt{i, etikett és
protokollszab{lyok
A kommunik{ció fogalma, fajt{i
A szóbeli és ír{sbeli kommunik{ció típusai
A non-verb{lis kommunik{ció
A konfliktusok és kezelési módjaik
A kommunik{ció folyamata és fajt{i
A kommunik{ció etikai és protokollszab{lyai

72 óra / 68 óra

Nyelvhelyesség szóbeli és ír{sbeli elemei, nyelvhaszn{lati szab{lyok,
konfliktuskezelés
72 óra / 64 óra
Ír{sbeli és szóbeli kommunik{ciój{ban fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és
nyelvhaszn{lati szab{lyok betart{s{ra
Olvasott szakmai szöveg megértése
Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése
A helyes beszéd technik{ja
Szóbeli megnyilv{nul{s (a szakmai beszéd)
Szab{lyértelmezés, szab{lykövető magatart{s
4.2 A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
4.3 A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k
A tanul{si
módszerek

sor{n

nehézségekkel

alkalmazott

küzdő,

4.4 A tant{rgy értékelésének módja
4.5 A tov{bbhalad{s feltételei
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tanulók

módszerek,

tanulói

fejlesztését

szolg{ló

5. Üzleti kommunik{ció tant{rgy (gyakorlat)

192 óra / 192 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az üzleti kommunik{ció célja, a hallgatók felkészítése a saj{t és a v{llalat érdekeinek
érvényesítésére, ehhez szükséges alapfogalmak és alapkészségek megtanít{sa, a
sikeres t{rgyal{s "kellékeinek" megismertetése, alkalmaz{s{nak gyakoroltat{sa.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
5.1.

Témakörök és elemeik
Üzleti nyelvi kultúra
Az üzleti kommunik{ció fajt{i
Üzleti nyelvi kultúra szab{lyai
Kommunik{ció fogalma, fajt{i, típusai
A t{rgyal{s előkészítése, lebonyolít{sa
T{rgyal{stechnika
A kommunik{ciós zavarok fajt{i
Tömegkommunik{ció jellegzetességei

64 óra / 64 óra

Üzleti magatart{s, t{rsalg{si protokoll
Az üzleti magatart{s és protokoll előír{sai
Az üzleti etikett szab{lyai
Viselkedéskultúra jellemzői
Kommunik{ciós különbségek típusai, fajt{i, jellegzetességei
Telefonos kapcsolattart{s

64 óra / 64 óra

A viselkedéskultúra szab{lyai
64 óra / 64 óra
A viselkedéskultúra alapszab{lyai
Az üzleti magatart{s és protokoll előír{sai
Az irodai munka etikai szab{lyai
A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkat{rssal, ügyfelekkel)
A munkahelyi viselkedés alapnorm{i
A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik
Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai
5.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
5.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n
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alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
5.4. A tant{rgy értékelésének módja
5.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10066-12 azonosító sz{mú
Gazd{lkod{si alapfeladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10066-12 azonosító sz{mú, Gazd{lkod{si alapfeladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő
kompetenci{k

V{llalkoz{s
dokument{ciója

V{llalkoz{si
ismeretek
(elmélet)

V{llalkoz{s
működtetése

Szerződésfajt{k,
szerződéskötés
követelményei

Jogi ismeretek
(elmélet)

A jogszab{lyok
érvényessége, hat{lya,
jog{gak

A pénz fogalma
funkciói. A magyar
bankrendszer

10066-12
Gazd{lkod{si alapfeladatok

Gazdas{g alapelemei,
gazdas{gi javak

Gazdas{gi
alapismeretek
(elmélet)

FELADATOK
Dokumentumokat készít (szerkeszt) a
szervezet gazdas{gi tevékenységéhez és
gazd{lkod{s{hoz kapcsolódóan
H{zipénzt{rhoz kapcsolódó feladatokat
végez (pl. pénz{tvétel, bizonylat ki{llít{s)
Bizalmas és szigorú sz{mad{sú
nyomtatv{nyokat kezel
Nyilv{ntart{si és ellenőrzési
dokumentumokat készít
Termékhez, szolg{ltat{shoz kapcsolódó
dokumentumokat készít
Betartja a gazd{lkod{ssal kapcsolatos
alapvető jogi norm{kat
P{ly{zati dokument{ciókat gépel,
szerkeszt
Munka- és személyüggyel kapcsolatos
dokumentumokat készít
Betartja a munkavégzésre vonatkozó jogi
előír{sokat
A v{llalkoz{s megalakul{s{val, szervezeti
v{ltoz{saival, megszűnésével kapcsolatos
dokumentumokat szerkeszt
Követi a szakterület rendelkezéseinek,
törvényi h{tterének magyar és Európai
Uniós v{ltoz{sait

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
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x
x
x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A gazdas{g alapelemei, a szükséglet, a
hasznoss{g és a szűkösség fogalma
A gazdas{gi javak csoportosít{sa
A termelési tényezők, szereplők; a
gazdas{gi körforg{s
A piac fogalma, elemei és működése
A kereslet, a kín{lat fogalma és törvénye;
jellemzői
A pénz fogalma és funkciói; a
pénzforgalom fajt{i, bizonylatai
A magyar bankrendszer; a kétszintű
bankrendszer saj{toss{gai, az MNB
szerepe
A v{llalkoz{s fogalma, céljai, a sikeres
v{llalkoz{s kritériumai; szervezeti form{i
A jog fogalma; a jogszab{lyi hierarchia
fogalma; a jogszab{lyok érvényessége,
hat{lya; jog{gak; jogforr{sok
Az Alaptörvényben biztosított alapvető
{llampolg{ri jogok és kötelességek
A magyar közjogi rendszer;
önkorm{nyzati rendszer
A közigazgat{si elj{r{s
A polg{ri jog fogalma, alapvető jellemzői;
a jogképesség, cselekvőképesség fogalma
A tulajdonjog, kötelmi jog, gazdas{gi jog
alapvető jellemzői
Szerződésfajt{k; a szerződéskötés főbb
követelményei
Alapvető munkajogi szab{lyok
Jogérvényesítés
Az Európai Unió legfontosabb
szervezetei, feladatai
Magyarorsz{g EU-tags{ga előnyei és
h{tr{nyai

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Jogforr{sok kezelése
Jogszab{lyok értelmezése
Olvasott és hallott szakmai szöveg
megértése
Gazdas{gi és jogi dokumentumok
készítése, szerkesztése

x
x

x
x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Felelősségtudat

x

x

x

x

x

x

Megbízhatós{g

x

x

x

x

x

x

Precizit{s

x

x

x
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x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Visszacsatol{si készség

x

Közérthetőség

x

x

x

x

Hat{rozotts{g

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Logikus gondolkod{s

x

x

x

Problémamegold{s, hibaelh{rít{s

x

x

x
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6.

Gazdas{gi alapismeretek tant{rgy (elmélet)

144 óra / 144 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Gazdas{gi alapismeretek elméleti oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
elsaj{títs{k a gazdas{gi alapfogalmakat, megértsék a gazdas{g működési
mechanizmus{t. Ismerjék a piaci folyamatokat, azok törvényszerűségeit. Legyenek
tiszt{ban a pénz funkcióival és a pénzforgalom fajt{ival, ismerjék a magyar
bankrendszer felépítését.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
6.1 Témakörök és elemeik
Gazdas{g alapelemei, gazdas{gi javak
72 óra / 72 óra
A gazdas{g alapelemei, a szükséglet, a hasznoss{g és a szűkösség fogalma
A gazdas{gi javak csoportosít{sa
A termelési tényezők, szereplők; a gazdas{gi körforg{s
A piac fogalma, elemei és működése
A kereslet, a kín{lat fogalma és törvénye; jellemzői
A nemzetgazdas{g {gazati szerkezete
A termelési tényezők fajt{i, csoportosít{suk
Az {llam szerepe a piacgazdas{gban
Adók, t{mogat{sok fajt{i, szerepe
H{ztart{s bevételei, kiad{sai
H{ztart{sok pénzgazd{lkod{sa, megtakarít{sai
A pénz fogalma funkciói. A magyar bankrendszer
A pénz fogalma és funkciói; bizonylatai
A pénzforgalom fajt{i
A magyar bankrendszer
Kétszintű bankrendszer saj{toss{gai, az MNB szerepe
Az {rucsere és a pénz, banksz{mlapénz és pénzhelyettesítők
[r, jövedelem
Pénzintézetek fajt{i, funkciói, szolg{ltat{sai
R{fordít{s, költség, kiad{s, {rbevétel, fedezeti összeg
Fizetési módok és technik{k

72 óra / 72 óra

6.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
6.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

32

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
6.4. A tant{rgy értékelésének módja
6.5. A tov{bbhalad{s feltételei

7. Jogi ismeretek tant{rgy (elmélet)

108 óra / 108 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Jogi ismeretek elméleti oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a
jogi alapfogalmakat, a jogforr{sokat valamint a jogszab{lyi hierarchi{t. Legyenek
tiszt{ban a közigazgat{si elj{r{ssal, a munkajog és a gazdas{gi jog alapvető
jellemzőivel, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségekkel. Biztons{ggal kezeljék
felhaszn{lói szinten a jogszab{lyi nyelvezetet.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
7.1. Témakörök és elemeik
A jogszab{lyok érvényessége, hat{lya, jog{gak
54 óra / 54 óra
A jog, a jogszab{lyi hierarchia fogalma
Jogszab{lyok érvényessége, hat{lya, jog{gak, jogforr{sok
A tulajdonjog, kötelmi jog, gazdas{gi jog alapvető jellemzői
A jogképesség, cselekvőképesség fogalma
Az Alaptörvényben biztosított alapvető {llampolg{ri jogok és kötelességek
fajt{i
A magyar közjogi rendszer, önkorm{nyzati rendszer felépítése
Közigazgat{si elj{r{s rendszere
A polg{ri jog fogalma, alapvető jellemzői
Alapvető munkajogi szab{lyok
Jogérvényesítés típusai
Szerződésfajt{k, szerződéskötés követelményei
A szerződés fogalma, fajt{i
A szerződéskötés szab{lyai
Munka- és személyüggyel kapcsolatos dokument{ció fajt{i
Munkavégzésre vonatkozó jogi előír{sok csoportosít{sa
P{ly{zati dokument{ció formai követelményei
Szerződésszegés esetei, jogkövetkezményei
Szerződésfajt{k; a szerződéskötés főbb követelményei
7.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
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54 óra / 54 óra

7.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
7.4. A tant{rgy értékelésének módja
7.5. A tov{bbhalad{s feltételei
8.

V{llalkoz{si ismeretek tant{rgy (elmélet)

108 óra / 96 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A V{llalkoz{si ismeretek elméleti oktat{s{nak alapvető célja, hogy segítse elő a
tanulók gazdas{gi gondolkod{smódj{nak kialakul{s{t és fejlesztését, j{ruljon hozz{ a
piacgazdas{g működésének megértéséhez, tegye képessé a tanulókat a munka
vil{g{nak, ezen belül a v{llalkoz{sok jellemzőinek és működésüknek megértésére.
Segítsen magyar{zatot adni a tapasztalt eseményekre, hogy felelősséggel tudj{k
értékelni a gazdas{gpolitikai folyamatokat, gazdas{gi döntéseket. Biztosítsa, hogy a
tanulók gondolkod{s{nak részévé v{ljon a gazdas{gi racionalit{s.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
8.1. Témakörök és elemeik
V{llalkoz{s működtetése
54 óra / 48 óra
- A gazd{lkodó szervezetek saj{toss{gai
- V{llalkoz{sok alapít{s{ra vonatkozó jogi szab{lyoz{s,
- A v{llalkoz{s erőforr{sai
- A vagyon fogalma,
- A v{llalat eszközei
- Az üzlet helyiségei, kialakít{s{nak, megtervezésének szempontjai
- A v{llalkoz{s finanszíroz{sa
- Finanszíroz{si lehetőségek
- Az üzleti terv
V{llalkoz{s dokument{ciója
- Alapít{ssal kapcsolatos dokument{ció
- Jogszab{lyon alapuló dokument{ció (sz{mvitel)
- Működéssel kapcsolatos dokument{ció
- Nyilv{ntart{ssal kapcsolatos dokument{ció

54 óra / 48 óra

8.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
8.3. A

tant{rgy

elsaj{tít{sa

sor{n
34

alkalmazott

módszerek,

tanulói

tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
8.4. A tant{rgy értékelésének módja
8.5. A tov{bbhalad{s feltételei

35

A
10073-12 azonosító sz{mú
Titk{ri ügyintézés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

36

Ügyviteli ismeretek
(elmélet)

Iroda t{rgyi feltételei,
készletgazd{lkod{s

Ügyviteli bizonylatok,
folyamatok, ügyviteli
rend, programcsomag

Pénzügyi, sz{mviteli,
fizetési, és adóelőír{sok

10073-12
Titk{ri ügyintézés

Üzleti
adminisztr{ció
(gyakorlat)
Az irodai adminisztr{ció
alapjai

A 10073-12 azonosító sz{mú Titk{ri ügyintézés megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő
kompetenci{k

x

x

x

x

FELADATOK
Tervezi a saj{t munk{j{t, szervezi a hat{skörébe
tartozó munkafolyamatokat
Szervezi vezetője időbeoszt{s{t
Szűrőfeladatokat l{t el, rangsorolja az ügyfeleket,
partnereket
Kezeli az ügyfél- és partnerlist{t
Alkalmazza a minőségbiztosít{si, minőségir{nyít{si
előír{sokat
Vezeti az irodai munka alapdokumentumait
Ell{tja az érkező és kimenő iratokkal kapcsolatos
tennivalókat
Javaslatot tesz az iroda t{rgyi feltételeinek alakít{s{ra
Gazd{lkodik az irodai készletekkel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

Eszköznyilv{ntart{st végez

x

Javaslatot tesz a szervezet tevékenységéhez
kapcsolódó anyagok és eszközök beszerzésére
Nyilv{ntartja a szervezetnél haszn{latos
nyomtatv{nyokat, szervezeti utasít{sokat

x

x

x

x

x

Intézi az újs{gok, szakmai kiadv{nyok
megrendelésével kapcsolatos feladatokat

x

x

x

Betartja a pénzügyi, sz{mviteli és adóelőír{sokat

x

x

x

x

x

x

x

x

Figyelemmel kíséri a munk{j{hoz kapcsolódó
jogszab{lyok v{ltoz{sait
Hivatalos kapcsolatokat koordin{l a külső és belső
partnerekkel
Ell{tja a vezetője {ltal deleg{lt feladatokat

x
x

Utaztat{si költségelsz{moltat{st végez

x
x

Inform{ciós t{jékoztató anyagokat készít

x
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x
x

x

Inform{ciókat kér és tov{bbít a munkat{rsak sz{m{ra
A gazd{lkod{si szakterületen gyakran előforduló
bizonylatokat {llít ki
A munkaviszonnyal összefüggő iratokat készít, vezet
(munkaerő-felvétel, munkaerő-leszerelés,
munkaszerződés, kollektív szerződés, szabads{gterv)

x

x

x

x

x

x

x

x

P{ly{zatokkal kapcsolatos feladatokat végez

x

x

Sz{mítógépes ügyviteli programcsomagot haszn{l
(dokumentumkezelésre, iktat{sra, költségek,
hat{ridők, készletek, t{rgyi eszközök
nyilv{ntart{s{ra, sz{ml{z{sra, h{zipénzt{r kezelésére,
ügyféllist{k kezelésére, névjegyk{rtya-készítéshez,
boríték- és címkekészítéshez stb.)

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Ügyfélkapcsolat
T{rgyal{stechnika
A szűrőfeladatok szab{lyai
Az ügyféladatb{zis működtetése
Utaz{si, utaztat{si szab{lyzat; költségelsz{mol{s
Pénzügyi, sz{mviteli, adóelőír{sok
[llampolg{rs{g
Munkajog
A munkaerő-gazd{lkod{s
Marketing és rekl{m
Az Európai Unió
A személyiségfejlesztés lehetőségei
P{ly{zatír{s
A minőségir{nyít{s
Az ir{nyít{s elemei (motiv{ció, döntés,
problémamegold{s, időmenedzselés,
konfliktuskezelés)
Az ellenőrzés, értékelés f{zisai (önellenőrzési,
ellenőrzési technik{k, visszajelzés, értékelés)

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Ír{smunk{k készítése, ön{lló gondolatok
megfogalmaz{sa
Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Sz{mítógépes programcsomag kezelése
Ír{skészség a gépi ír{stechnika magasabb szintjén
(170 leütés/perc)

x
x
x
x
x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g

x

Felelősségtudat

x

x

x

x

Precizit{s

x

x

x

x

38

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Közérthetőség

x

x

x

Kommunik{ciós rugalmass{g

x

x

x

Udvariass{g

x
MÓDSZER KOMPETENCI[K

Rendszerező képesség

x

x

x

Tervezés

x

x

x

[ttekintő képesség

x

x

x
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9.

Üzleti adminisztr{ció tant{rgy (gyakorlat)

192 óra / 192 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az üzleti adminisztr{ció tant{rgy gyakorlati oktat{s{nak célja, megismertetni a
tanulókat a mindennapi írott kommunik{cióban gyakran haszn{lt egyszerű iratok,
valamint kereskedelmi-üzleti levelek készítésének nyelvi –stilisztikai - fogalmaz{si,
tartalmi-szakmai, formai-alaki követelményeit; a levelezési ismeretek elméleti alapjait,
a levelezési alapfogalmak értelmezését, a hagyom{nyos és elektronikus levelezés
illemszab{lyait. - különös tekintettel a mindennapi egyszerű ügyiratokra és a
kereskedelmi iratokra.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
9.1.

Témakörök és elemeik
Az irodai adminisztr{ció alapjai
96 óra / 96 óra
Az irodai munka alapdokumentumai
Az érkező és kimenő iratokkal kapcsolatos tennivalók
Irodai munkafolyamatok szervezése
Időbeoszt{s tervezése, szervezése
Hivatalos kapcsolatokat koordin{l a külső és belső partnerekkel
Inform{ciós t{jékoztató anyagokat készítése
Szűrőfeladatok: az ügyfelek, partnerek rangsorol{sa
Ügyfél- és partnerlist{t készítése, kezelése
Nyomtatv{nyokat, szervezeti utasít{sok nyilv{ntart{sa
Inform{ciótov{bbít{s form{i
Az ir{nyít{s elemei (motiv{ció, döntés, problémamegold{s, időmenedzselés,
konfliktuskezelés)
Iroda t{rgyi feltételei, készletgazd{lkod{s
96 óra / 96 óra
A v{llalkoz{sok alapít{s{nak, működtetésének adminisztratív feladatai
Banki ügyintézés feladatai.
Adókötelezettséggel j{ró feladatok.
V{llalkoz{sfinanszíroz{si feladatok.
Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézés.
Pénzforgalmi nyilv{ntart{sok.
Ügyviteli feladatok, jelentés készítése.
Sz{mítógépes programcsomag.
Irodai készletgazd{lkod{s.
Eszköznyilv{ntart{s.
9.2 A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
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9.3

A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló
módszerek
9.4 A tant{rgy értékelésének módja
9.5 A tov{bbhalad{s feltételei
10.

Ügyviteli ismeretek tant{rgy

(elmélet)

160 óra / 160 óra

Az Ügyviteli ismeretek elmélet tant{rgy oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
megismerjék az ügyviteli folyamatokat, {tl{ss{k azokat, tiszt{ban legyenek az
ügyviteli renddel és annak fontoss{g{val. Legyenek képesek adatgyűjtési,
adatszolg{ltat{si és adatellenőrzési feladatok ön{lló elvégzésére, a különböző
adat{llom{nyokból egyszerűbb besz{molók elkészítésére.
Biztons{ggal igazodjanak el az adathalmazokból kiszűrhető inform{ciók között,
valamint az inform{ciókat képesek legyenek rendszerezni. Saj{títs{k el a biztons{gos
irat és adatkezelés jellemzőit, az irodatechnikai berendezések kezelését.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
10.1.

Témakörök és elemeik

Ügyviteli bizonylatok, folyamatok, ügyviteli rend,
programcsomag
Ügyviteli folyamat
Ügyviteli rend kialakít{sa, szerepe
Ügyviteli bizonylatok fajt{i, felhaszn{l{si területük
Irodatechnikai eszközök alkalmaz{sa
Ügyviteli programok fajt{i és alkalmaz{sa
Bizonylatok fajt{i, csoportosít{sa
Pénzügyi, sz{mviteli, fizetési és adóelőír{sok
Valuta, deviza fogalma, jellemzői
Készpénzforgalmi tevékenység fogalma, jellemzői
Pénzkezelési szab{lyzat tartalmi, formai követelményei
Pénzkímélő eszközök fajt{i
Fizetési módok jellemzői
Pénzügyi tranzakciók fajt{i
Mérleg jellemzői, eredmény-kimutat{s, cash flow jellemzői
Adó fogalma, fajt{i, szerepe
41

80 óra / 80 óra

80 óra / 80 óra

Adójogszab{lyok tartalmi elemei
10.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
10.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
10.4. A tant{rgy értékelésének módja
10.5. A tov{bbhalad{s feltételei

42

A
10072-12 azonosító sz{mú
Rendezvény- és programszervezés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10072-12 azonosító sz{mú, Rendezvény- és programszervezés megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Költségkalkul{ció
készítés, programokhoz,
rendezvényekhez

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

A PR szerepe a
gazdas{gi életben, célja,
feladata

10072-12
Rendezvény- és programszervezés

Rendezvény és
program
dokument{ció a
gyakorlatban
(gyakorlat)
Rendezvények
forgatókönyvének
elkészítése

A Rendezvényszervezés
folyamata, teendői,
dokumentumai

Rendezvény és
program
dokument{ció
alapjai
(elmélet)

FELADATOK
Szervezeten belüli rendezvényeket szervez
(ünnepség, t{rgyal{s, értekezlet)
Külső szakmai rendezvényeket szervez
(protokollesemény, tanulm{nyút)
Elkészíti a rendezvények forgatókönyvét
Előkészíti a helyszínt és a környezetet a vendégek
fogad{s{hoz
Szolg{ltat{sokat rendel a rendezvényekhez
Gondoskodik a rendezvény t{rgyi feltételeinek
biztosít{s{ról
Kezeli a protokoll adatb{zist
Megszervezi a rekl{maj{ndékoz{st
Biztosítja és kezeli a reprezent{ciós kellékeket a
vendégek fogad{s{hoz
Projektköltségvetéshez adatokat szolg{ltat
Kezeli a rekl{maj{ndékoz{ssal, reprezent{cióval
kapcsolatos dokumentumokat
Koordin{lja a rendezvény utómunk{latait
Előkészíti vezetője szakmai programjait
Előkészíti vezetője hivatalos útjait (szolg{lati/cégautó
biztosít{sa, szolg{ltat{sok rendelése)
Költségkalkul{ciót készít programokhoz
Rendezvények, programok szervezésekor
dokumentumokat készít
Kapcsolatot tart a médi{val
Sajtó- és médiahirdetéseket szervez, bonyolít
Sajtót{jékoztatót szervez
Céges arculatelemeket kezel, alkalmaz

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
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x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

Cégről, termékről, szolg{ltat{sról prezent{ciós
anyagot készít
A szervezet egyszerűbb közvélemény- és
piackutat{si, felmérési feladataiban részt vesz;
kérdőívet szerkeszt
Multimédi{s eszközöket haszn{l
Munk{ja sor{n betartja a környezettudatoss{g
szempontjait

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Az etikett és protokoll szab{lyai az üzleti életben
A rendezvények, munkaprogramok fajt{i
A rendezvényszervezés folyamata, teendői,
dokumentumai
A vendégl{t{s protokollszab{lyai
Az aj{ndékoz{s alkalmai, illemszab{lyai
Kultúraközi kommunik{ció
A rendezvényszervezés technikai és szemléltető
eszközei, mellékszolg{ltat{sai
A briefing célja, tartalmi előír{sai
A programszervezés f{zisai, dokumentumai
Inform{ciós h{lózati típusok, inform{ciós
adattov{bbít{s
Pénzügyi alapműveletek
A sz{mlakiegyenlítés módjai
A PR szerepe a gazdas{gi életben
A PR célja, feladata a rekl{maj{ndékoz{ssal
A PR célja, feladata a sajtóval való kapcsolattart{sban
A rekl{m funkciói
A v{llalati arculat elemei
A cég bemutat{s{nak módjai
A sajtójog alapjai (etikai kódex, személyiségi jogok,
adatvédelmi előír{sok)
Média eszközei
Közvélemény- és piackutat{s
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x
x
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x
x
x
x
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x
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x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Ügyviteli szoftverek kezelése
Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Szakmai nyelvű ír{skészség, fogalmaz{s

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

Ír{skészség a gépi ír{stechnika magasabb szintjén
(170 leütés/perc)

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Szervezőkészség

x

x

x

Ön{llós{g

x

x

x

Terhelhetőség

x

x
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x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Közérthetőség

x

x

Konfliktusmegoldó készség

x

x

Interperszon{lis rugalmass{g

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Kreativit{s, ötletgazdags{g

x

x

x

[ttekintő képesség

x

x

x

x

Eredményorient{lts{g

x

x

x

x
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11. Rendezvény és program dokument{ció alapjai tant{rgy
(elmélet)

128 óra / 128 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A rendezvény és program dokument{ció alapjai elméleti óra célja, hogy a hallgatók az
alapvető rendezvényszervezési és konferencia - protokoll ismereteket saj{títs{k el.
Ismerjék meg és saj{títs{k el a rendezvény szervezés forgatókönyv ír{s{t, tudjanak
költséget tervezni, j{rtasak legyenek a rendezvény utómunk{lataiban is.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
11.1.
Témakörök és elemeik
A Rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai
64 óra / 64 óra
Rendezvényszervezés fogalma
Rendezvényszervezés alapelvei
Rendezvények szerepe a szervezetek életében és kommunik{ciój{ban.
A rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai
Rendezvény típusai és saj{toss{gok.
Képviseleti rendezvények: Ki{llít{sok, bemutatók, fogad{sok
Szervezeten belüli rendezvények (ünnepség, t{rgyal{s, értekezlet)
Külső szakmai rendezvényeket (protokollesemény, tanulm{nyút)
Kapcsolattartó rendezvények: külső és belső PR rendezvények.
Rendezvényterv elkészítése
Rendezvény- és programszervezés f{zisai, dokumentumai
Forgatókönyvek készítése
A PR szerepe a gazdas{gi életben, célja, feladata
A marketing alapjai
Marketingkommunik{ciós eszközök fajt{i, jellemzőik
A marketingmix elemei, eszközei
A rekl{m funkciói
A PR szerepe a gazdas{gi életben
A PR célja, feladata
A piackutat{s célja, form{i

64 óra / 64 óra

11.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
11.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
11.4. A tant{rgy értékelésének módja
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11.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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12. Rendezvény és program dokument{ció a gyakorlatban tant{rgy
(gyakorlat)
192 óra / 192 óra
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A rendezvény és program dokument{ció gyakorlati oktat{s{nak célja , hogy a tanulók
képesek legyenek a különböző rendezvények megszervezésében közreműködni, majd
kellő gyakorlat ut{n azokat {tfogóan szervezni és lebonyolítani. A tanulók képesek
legyenek ön{llóan forgatókönyvet készíteni. Alkalmaz{si szinten kell elsaj{títaniuk a
rendezvények előkészítéséhez, kalkul{ció készítéséhez szükséges ismereteket.
Képesek legyenek a lebonyolít{si ütemterv elkészítésére, valamint a rendezvény
értékelésére, a tapasztalatok összegzésére.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
12.1.

Témakörök és elemeik
Rendezvények forgatókönyvének elkészítése
96 óra / 96 óra
Forgatókönyv készítése,
A rendezvényszervezés folyamata, teendői, dokumentumai
A rendezvények, munkaprogramok fajt{i
A programszervezés f{zisai, dokumentumai
Inform{ciós h{lózati típusok, inform{ciós adattov{bbít{s
Szervezeten belüli rendezvények (ünnepség, t{rgyal{s, értekezlet)
Külső szakmai rendezvényeket szervez (protokollesemény, tanulm{nyút)
Költségkalkul{ció készítés, programokhoz, rendezvényekhez
Projektköltségvetés
Költségkalkul{ció készítése
Pénzügyi alapműveletek, fizetési módok
A sz{mlakiegyenlítés módjai

96 óra / 96 óra

12.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
12.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
12.4. A tant{rgy értékelésének módja
12.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10071-12
azonosító sz{mú
Hivatali kommunik{ció magyar és idegen
nyelven
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10071-12 azonosító sz{mú Hivatali kommunik{ció magyar és idegen nyelven
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Titk{ri feladatok elvégzése
ír{sban és szóban az adott
idegen nyelven

Szakmai idegen
nyelv
(gyakorlat)
Idegen nyelv haszn{lata
hivatalban, irod{ban,
rendezvényeken

Verb{lis és nem verb{lis
jelek a kommunik{cióban

10071-12
Hivatali kommunik{ció magyar és idegen nyelven

Üzleti kommunik{ció
szab{lyai

Hivatali protokoll
ismeretek
(elmélet)

FELADATOK
Alkalmazza az üzleti kommunik{ció szab{lyait
Személyi titk{ri ír{sbeli feladatokat l{t el magyar és egy
idegen nyelven
Hivatalos levelezést folytat (papíralapú és elektronikus
levél)
Belső iratokat készít, szerkeszt feladatkörébe tartozó
területeken
Szerződéseket, meg{llapod{sok készít, szerkeszt
Hivatalos leveleket, dokumentumokat készít, szerkeszt
Alkalmazza a t{rsas érintkezés szab{lyait, az {llami és a
nemzetközi protokoll előír{sait
Személyi titk{ri szóbeli kommunik{ciós feladatokat l{t
el magyar és egy idegen nyelven
Fogadja és tov{bbítja a telefonüzeneteket magyar és egy
idegen nyelven
Fogadja a titk{rs{g vendégeit magyar és egy idegen
nyelven
Rendezvényeken hostess feladatokat végez magyar és
egy idegen nyelven
Rendezvények, programok szervezésekor magyar és
egy idegen nyelven kommunik{l
Ügyfélszolg{lati feladatokat l{t el magyar és egy idegen
nyelven
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SZAKMAI ISMERETEK
Hivatalos levelek ön{lló fogalmaz{sa, kapcsolódó t{m
szavak, mondatpanelek
Az üzleti kapcsolattart{s levelei, a rendezvények
szervezésével összefüggő dokumentumok
Az önéletrajz, {ll{sp{ly{zat a nyelvorsz{g szok{sainak
megfelelően
A leggyakoribb üzleti levelek nyelvorsz{gban szok{sos
formai elv{r{sai
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x

x

A v{lasztott idegen nyelv nyelvhelyességi szab{lyai
A kapcsolatfelvétel, kapcsolattart{s, kapcsolatlez{r{s
módjai
A szervezet bemutat{s{nak módjai
Inform{ciószerzés és inform{ciónyújt{s
szolg{ltat{sokkal, termékekkel kapcsolatban
Beszédtechnika és retorika
A helyes hangképzés és beszéd technik{ja; a t{rsalg{si
stílus
Verb{lis és nem verb{lis jelek a kommunik{cióban
A közvetlen és közvetett szóbeli kommunik{ció nyelvi
megform{l{s{nak módjai, követelményei
A telefonos kommunik{ció nyelvi megform{l{s{nak
technik{i
Konfliktuskezelési technik{k
Ügyfél-elégedettségi mérés technik{i

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Idegen nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése
Magyar és idegen nyelvű fogalmaz{s ír{sban
Idegen nyelvű beszédkészség
Szervezési feladatok
Ír{skészség a gépi ír{stechnika magasabb szintjén (170
leütés/perc)

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

Ön{llós{g

x

Döntésképesség

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Kommunik{ciós rugalmass{g

x

x

x

Fogalmazó készség

x

x

x

Eredményorient{lts{g

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Ismeretek helyén való alkalmaz{sa

x

Eredményorient{lts{g
Nyitott hozz{{ll{s

x
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13. Hivatali protokoll ismeretek tant{rgy (elmélet)

128 óra / 128 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A hivatali protokoll ismeretek elméleti tant{rgy tanít{s{nak alapvető célja, hogy
megismertesse a tanulókkal az alapvető etikett, protokoll és illemszab{lyokat. A
tanulók legyenek képesek alkalmaz{si szinten elsaj{títani az üzleti és hivatali
protokoll szab{lyait, valamint az eltérő kultúr{k saj{toss{gaiból adódó különbségek
jellemzőit.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
13.1. Témakörök és elemeik
Üzleti kommunik{ció szab{lyai
Etikett és protokoll alapismeretek
Viselkedés technik{k, testbeszéd
Névjegyhaszn{lat szab{lyai
T{rgyal{stechnik{k fajt{i, jellemzőik
Munkahelyi protokoll és a megjelenés-kultúr{ja
Kapcsolatfelvétel - személyesen, telefonon,
Kellemetlenségek, konfliktusok kezelése, bocs{natkérés
Munkahelyi rendezvények protokollja
Nemzetközi protokoll saj{toss{gai
Eltérő kultúr{kból adódó különbségek

64 óra / 64 óra

Verb{lis és nem verb{lis jelek a kommunik{cióban
A kommunik{ció fogalma
A verb{lis kommunik{ció
A nyelv és a beszéd
Az artikul{ció, hangerő, hanglejtés, hangszín
A beszéd sebessége, szünetek típusai
A nyelv és az ír{s
A nem verb{lis kommunik{ció
Gesztus, mimika, tekintet
A testmozdulatok, a testtart{s
Személyközi t{vols{gtart{s
A kultur{lis jelzések
Kommunik{ciós csatorn{k
Egyir{nyú kommunik{ciós helyzetek (előad{s, közlés stb.)
Kétir{nyú kommunik{ció - visszacsatol{s

64 óra / 64 óra

13.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
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13.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
13.4. A tant{rgy értékelésének módja
13.5. A tov{bbhalad{s feltételei
14. Szakmai idegen nyelv tant{rgy (gyakorlat)

176 óra / 160 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Szakmai idegen nyelv tanít{s{nak célja, olyan idegen nyelvi ismeretek elsaj{tít{sa,
amely alkalmass{ teszi a hallgatót külföldi ügyfelekkel a szakmai
kommunik{cióra, levelek magyarra fordít{s{ra és ön{lló idegen nyelvű levelek
fogalmaz{s{ra
V{ljanak képessé az idegen nyelvű szövegek értelmezésére, a munkahelyi
kommunik{ció, hivatalos levelezés és telefonbeszélgetések szakszerű
lebonyolít{s{ra. Ismerkedjék meg a hallgató a gazdas{gi, ügyviteli élet
szókincsével, nyelvhaszn{lat{val.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
14.1.

Témakörök és elemeik

Idegen nyelv haszn{lata hivatalban, irod{ban,
rendezvényeken
88 óra / 80 óra
Szakmai idegen nyelv, nyelvtani ismeretek elmélyítése, gyakorl{sa
A nyelvi alapkészség megszil{rdít{sa, kommunik{ciós készség kialakít{sa
A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsaj{tít{sa
Szakmai szókincs jellemzői, bővítése
Közléstípusok formai, tartalmi, nyelvi stílus jegyei
Olvas{s, és beszédkészség fejlesztése
Titk{ri feladatok elvégzése ír{sban és szóban az adott idegen
nyelven
88 óra / 80 óra
Ismerkedés, bemutatkoz{s idegen nyelven
Az idegen nyelven szakmai önéletrajz részei és készítésének módja
[ll{shirdetések, {ll{sinterjúk idegen nyelven
Ír{skészség feladatok – motiv{ciós levél ír{sa
Telekommunik{ciós eszközök
Telefonbeszélgetések szab{lyai
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Hivatalos levelek fajt{i
Levelezés hagyom{nyos és digit{lis form{ban
Szerződések fordít{sa idegen nyelven
Üzleti levelek formai követelményei
Üzleti levél szerkesztése idegen nyelven
14.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
14.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
14.4. A tant{rgy értékelésének módja
14.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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