
Tandem Felnőttképzés 

Irodai titkár tanfolyam (OKJ 54 346 03) 

Tanfolyami összefoglaló 

Megszerezhető szakképesítés megnevezése: Irodai tikár 

A tanfolyam nyilvántartásba vételi száma: E-002062/2020/A001 

A képzés előfeltétele: érettségi végzettség, foglalkozás egészségügyi alkalmasság 

( Az indulási idő csak tájékoztató jellegű, a jelentkezés folyamatos! ) 

Időtartam: 8 hónap  

Ütemezés: Az előadásokra általában hétvégén, szombaton 9-16 óra, vagy hétköznapokon, 

17-20 óra között kerül sor.  

(Az időpontok és a napok a hallgatók igénye szerint változtathatók) 

ÓRASZÁM: 800 ÓRA  240 ÓRA elmélet / 560 óra gyakorlat 

ELMÉLET/GYAKORLAT ARÁNYA: 30 / 70 % 

A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg, de intézményünk is 

biztosít rá lehetőséget. 

Tanfolyam jellege: szakképesítő (OKJ 54 346 03) 

Helyszín: I. Krisztina krt. 59/b. (Tandem Gimnázium épülete) 

Részletfizetés vizsgadíj nélkül: A képzés ütemezése szerint kamatmentesen havi 

részletekben is fizethető  

 

Az előzetes tudás mérését a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és egyéb 

vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítjuk. 

A sikeres vizsgát tett hallgatók államilag elismert, Irodai titkár szakképesítésről szóló 

bizonyítványt kapnak. Idegen nyelvű EUROPASS nemzetközi bizonyítvány is igényelhető, 

amit a vizsgáztató cég állít ki.   

 

 

 



Kedvezmények 

• havi kamatmentes részletfizetési lehetőség 

• 10% kedvezmény a képzési díj egyösszegű rendezése esetén 

• 5% kedvezmény a képzési díj két részletben történő befizetésekor 

• regisztrált munkanélküli hallgatóink részére 10 % az oktatás díjából (a tanfolyam indulásakor 

a kedvezményre jogosító dokumentum bemutatása szükséges) 

• GYED-en, GYES-en lévő kismama hallgatóink részére 10 % az oktatás díjából (a tanfolyam 

indulásakor a kedvezményre jogosító dokumentum bemutatása szükséges) 

A kedvezményes lehetőség más kedvezménnyel nem vonható össze! 

 

Vizsgák 

A komplex szakmai vizsga megkezdésének feltételei: 

• valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele  

• érvényes egészségügyi alkalmassági igazolás  

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység  

A vizsgafeladat megnevezése: Külső vagy belső szakmai rendezvény 

alapdokumentumának elkészítése  

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tartalmi és formai utasítások alapján egy külső 

vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentációját (forgatókönyv vagy szakmai 

programterv) készíti el kapott utasítások alapján. A rendezvény lebonyolításához 

információt keres az interneten, megadott adatok birtokában költségkalkulációt készít, a 

program ismeretében tájékoztató körlevelet, meghívót vagy hirdetést fogalmaz, amelynek 

egy része gyorsírásos diktátum alapján készül. A dokumentumokat a figyelemfelkeltés 

vizuális hatáselemeit felhasználva megszerkeszti, továbbá – a vizuális céges arculati 

elemeket alkalmazva –négy-öt diából álló prezentációt készít a rendezvényről.  

       2. Központi írásbeli vizsgatevékenység  

      A) A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése  

      B) A vizsgafeladat megnevezése: Titkári kommunikációs és ügyintézői feladatok  

 

 



       3. Szóbeli vizsgatevékenység  

A vizsgafeladat megnevezése: Titkári szakmai ismeretek  

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított 

vizsgakérdései a szakmai követelménymodulok közül az alábbiakat tartalmazzák:  

A) tétel: - 10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok  

           - 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll 

           - 12085-16 Titkári ügyintézés gyakorlata  

B) tétel: - 11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv megnevezésű modulok témaköreit 

tartalmazza  

 

 

Az Irodai titkár OKJ bizonyítvány birtokában az alábbi munkakörök tölthetők 

be: 

 

• FEOR 4111 - Titkár(nő)  

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Iskolatitkár, Óvodatitkár, 

Szerkesztőségi titkár, Színházi titkár  

• FEOR 4112  - Általános irodai adminisztrátor   

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Adminisztrációs ügyintéző, Bírósági 

adminisztrátor, Szállodai adminisztrátor, Tanszéki adminisztrátor, Ügyészségi 

adminisztrátor  

• FEOR 4113 - Gépíró szövegszerkesztő   

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Gépíróasszisztens, Számítógépes 

szövegszerkesztő  

• FEOR 4134 - Humánpolitikai adminisztrátor  

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Munkaügyi ügyintéző, Személyzeti 

adminisztrátor, Emberierőforrás-ügyintéző, Humánerőforrás ügyintéző, 

Humánpolitikai ügyintéző  

• FEOR 3221 - Irodai szakmai irányító, felügyelő  

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: Iktatásirányító, Irodai ügyviteli irányító, 

Irodakoordinátor, Titkárságvezető, Irodavezető  

 



• FEOR 3641 - Személyi asszisztens  

 

 

Az Irodai titkár képzés szakmai követelménymoduljai 

 

10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások 

12083-16 Gyorsírás 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll 

10072-16 Rendezvény- és programszervezés gyakorlata 

12085-16 Titkári ügyintézés 

11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

11499-12 Foglalkoztatás 

 




