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12. D osztály 

1. Gépírás és irodai alkalmazások  

1.1. A tízujjas vakírás alapgyakorlatai  

− Írógépek és a gépírás története 

− Számítógépes írástevékenység egészségügyi és biztonsági feltételei 

1.8. Levelezési alapgyakorlatok a titkári munkában 

−  Egyszerű iratok, papírfajták 

−   Szervezetek belső iratai 

1.9. Levelezés a hivatali és üzleti életben 

−  Hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai 

−   Munkavállalással kapcsolatos iratok 

−   Üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei 

2. Kommunikáció a titkári munkában 

2.1. Üzleti nyelvi kultúra  

− Kultúra, kommunikáció fogalma 

− Üzleti élet szóbeli közlésformái 

− E-kommunikációs üzleti nyelvhasználat 

2.2. Üzleti kommunikáció  

− Kommunikáció folyamata, fajtái 

− Üzleti kommunikáció fogalma, formái 

2.3. Protokoll az irodában 

− A viselkedéskultúra szabályai  

− Etikett és protokollszabályok 

− Üzleti magatartás, társalgási protokoll 
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3. Gazdasági és vállalkozási ismeretek 

3.1. Gazdaság alapelemei és szereplői 

− A gazdasági alapfogalmak, a gazdálkodás körfolyamata 

− Termeléssel kapcsolatos alapfogalmak, termelési tényezők 

3.4. Adózási ismeretek 

− Adó fogalma, csoportosítása, formái 

− Személyi jövedelemadó, járulékok elszámolása, nyilvántartása 

3.5. A pénz fogalma, funkciói, pénzforgalom 

− Pénzforgalom fogalma, fajtái 

− Fizetési módok, keletkező bizonylatok 

3.7. Vállalkozási alapfogalmak, vállalkozási formák 

− A vállalkozás fogalma, szerepe, jellemzői 

− A vállalkozások csoportosítása, bemutatása 

4. Jogi ismeretek  

4.1. Általános ismeretek a jogról 

− Jog, jogszabályi hierarchia 

− A jogszabályok érvényessége, hatálya, jogágak 

5. Titkári ügyintézés 

5.1. Munkaszervezés az irodában  

− Iroda fogalma, irodatípusok 

− Iroda berendezése, ergonómia, irodatechnikai eszközök 

5.2. Titkári feladatok 

− Titkár, titkárság helye, funkciója 

− Postázási feladatok ellátása 

− Telefonos kapcsolattartás illemszabályai 

− Vendégfogadás, vendéglátás előírása 

− E-ügyintézés szabályai 

5.3. Jegyzőkönyvvezetési ismeretek, jegyzőkönyvvezetési előgyakorlatok  

− A jegyzőkönyvvezetési munka jellege, tartalma 

− A jegyzőkönyv fogalma, szabályai 
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