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TOMBOR VIKTÓRIA 

Taniroda, mint pilot projekt bemutatása a Szak-és 

Továbbképző Intézetben 

 

„Ha már sokat gyakoroltunk, nem kell többé minden egyes mozdulatra 

odafigyelnünk: ezek lassacskán létezésünk részévé válnak. De ahhoz, hogy 

elérjük ezt az állapotot, rengeteget kell gyakorolnunk, ismételnünk. És ha 
még mindig nem elég, tovább kell ismételnünk és gyakorolnunk.” (Paulo 

Coelho) 

 

Az alábbi tanulmányban egy a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Embe-

ri Erőforrás Karon működő pilot projekt keretein belül működő tanirodát muta-

tok be. A tanulmányban ismertetni kívánom a tanirodát, mint módszertant, illet-

ve az ehhez kapcsolódó munkacsoportunk által kidolgozott tantárgyi programba 

nyújtok betekintést. 

A pilot projekt 2008 márciusában indult, s azóta többszörös módszertani vál-

tozáson és fejlesztésen esett át. A tanirodai foglalkozások az Irodai gyakorlat I, 

II, III, IV óra keretein belül zajlanak jelenleg képzési szakasszisztens, európai 

uniós üzleti szakügyintéző és reklámszervező szakmenedzser felsőfokú szakkép-

zés szakon. Munkacsoportunk Lükő István docens, intézetigazgató köré szerve-

ződik. Jelenleg ezen munkacsoport 3 fővel működik: Oktatói munkát folytatnak 

Tombor Viktória, egyetemi tanársegéd gyakornok, tanirodai gyakorlatvezető, 

Lippóy Dóra, szakoktató és rendszer-informatikai karbantartási munkát folytat 

Sasvári János médiaműhely-vezető. 

I. Taniroda, mint oktatási módszer bemutatása 

I.1. A taniroda története 

A tanirodai oktatás gyökerei Európában a XVII. századig nyúlnak vissza. 1690-

ben Lerice (Danzing város polgára) egy Peter Winst nevű  kitalált üzletember 

kereskedelmi üzletkötéseit írta le „Gyár és megbízásai” című könyvében. Karl F. 

Bath 1776-ban írt könyvében már meg is magyarázta a taniroda lényegét, a kö-

vetkezőket írva: „A tanár engedi, hogy maguk válasszanak valamilyen tevékeny-

séget, vagy egy üzletágat…, mindegyik fiktívtőkét, terméket kap…”  Az ügyviteli 

oktatásnak Magyarországon is megvan a történelmi előzménye és hagyománya. 

A közgazdasági szakközépiskolák jogelődjének tekintett felsőkereskedelmi isko-

lákban már a századforduló elején működtek gyakorlóirodák. Az 1895. évi egy-

séges felső-kereskedelmi iskolai tantervben „irodai munkálatok” tantárgy szere-

pelt, később a tantárgy neve is „gyakorló iroda” névre változott, amely lényegé-

http://www.citatum.hu/szerzo/Paulo_Coelho
http://www.citatum.hu/szerzo/Paulo_Coelho


Taniroda, mint pilot projekt bemutatása a Szak-és Továbbképző Intézetben 

 71 

ben az 1951/52-es tanévig önálló tantárgyként szerepelt. A fentiek tekinthetőek a 

jelenleg működő gyakorlócégek elődjének. 

A taniroda módszertani fejlődésében jelentős szerepet játszott a Cégszolgálat 

létrehozása. A Cégszolgálati központ szerepe összetett. Gondoskodik a gyakor-

lócégek működéséhez alapvetően szükséges szolgáltatásokról, az országban 

megtalálható gyakorlócégek pedagógiai és szervezeti központja, továbbá össze-

kötő kapocs a nemzetközi tanirodai hálózattal. 

A Cégszolgálat hármas funkciót tölt be. Egyrészt a gyakorlócégek felé egy 

szolgáltató szerv, másrészt a gyakorló tanároknak egy továbbképzési bázisa, ill. 

harmadrészt a Cégszolgálat egy nemzetközi hálózat része. 

A Cégszolgálat, mint szolgáltató szerv 

A szimulált vállalkozás működtetéséhez szükség van cégbíróságra a vállalkozás 

nyilvántartásához, bankra a különböző banki műveletekhez, adóhivatalra, egész-

ség és nyugdíjbiztosítóra, postára, egy közmű vállalatra a közműdíjak számlázá-

sára, vámhivatalra a szállítmányozási és vámfunkciókhoz stb.1. A Cégszolgálat 

rendelkezik ezen szolgáltatásokkal, ill. a vállalkozások eredményes működésé-

hez szükséges tanácsadói, konzultációs feladatokat lát el. 

A Cégszolgálat a következő szolgáltatásokat nyújtja: banki tranzakció-

internetes szolgáltatás, amely a valós életben zajló banki tranzakciókat szimulál-

ja. Adó- és járulékfizetés: ezen a helyen az adó és járulékbefizetéssel kapcsolatos 

tevékenységek sajátíthatóak el. Börze: a gyakorlócégek kereskedelmi tevékeny-

ségét segíti. Fórum: gyors, hatékony információcsere a tanirodai képzéssel fog-

lalkozó pedagógusok számára. Statisztika: itt tekinthetők meg a gyakorlócégek 

forgalmi adatai és fejlődési ütemeik. Cégbíróság: a gyakorlócégek bejegyzésével 

és a már bejegyzett cégek adataival kapcsolatos teendőket végzi.2 A Cégszolgá-

lati központ is működtet egy gyakorlócéget, amelynek bármit, bármennyi áron el 

lehet adni. 

A Cégszolgálat, mint pedagógiai, szervezeti központ: A Cégszolgálat a gya-

korlatot vezető tanároknak pedagógiai, módszertani felkészítéseket, továbbkép-

zéseket szervez. 

A Cégszolgálat, mint a nemzetközi hálózat része: A gyakorlócégeknek, lehe-

tősége van a Cégszolgálaton keresztül, arra, hogy kereskedelmi kapcsolatait 

bővítse a határokon túlra is. Így lehetőséget teremt a külföldi partnerkapcsolatok 

kiépítésére, információ, tapasztalatcserére, ill. közös projektek megvalósulását is. 

A kutatás során vizsgált gyakorlócégek egyike sem használja a Cégszolgála-

tot, annak ellenére, hogy regisztrálva vannak. 

                                                        
1Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központja http://www.cegszolgalat.hu/ckhu/ 

FrameSet.htm (2009-01-05)  
2 Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központja http://www.cegszolgalat.hu/ 

ckhu/FrameSet.htm (2009-01-05)  
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II. 2. A taniroda, mint pedagógiai módszer vizsgálata 

A taniroda olyan pragmatista elveken alapuló pedagógiai/andragógiai oktatási 

módszer, melyhez szorosan kapcsolódik egy megfelelő nagyságú, korszerű tech-

nikai eszközökkel felszerelt terem és egy fiktív vállalkozás. A tanirodai képzés 

kiegészíti, elmélyíti az elméletet, lehetőséget nyújt az üzleti élet, a vállalkozás 

világának minél plasztikusabb megismerésére és élethű szimulálására.3 

A tanirodai oktatási módszer túlmutat a projekt módszeren. Ennek oka abban 

rejlik, hogy a tanirodai módszer tulajdonképpen nem más, mint a projektmódszer 

csak nagyban. A tanulók a tanirodában egy fiktív vállalkozást működtetnek, egy-

egy projekten dolgoznak. A kompetenciafejlesztést a körülmények, a jól felsze-

relt infrastruktúra még inkább segítik. Kutatások igazolják, hogy egy inger gaz-

dagabb környezetben sokkal hatékonyabb az oktatás, mint egy ingerszegény 

környezetben4. 

A taniroda oktatási módszere magában foglalja a projektmódszer összes is-

mérvét, mint pl. környezetvonatkozás és problémaorientáció, a tanulás és tevé-

kenység integrációja, interdiszcipliaritás, komplexitás, produktum előállítása, 

termékorientáció, egyszeri tevékenység, a résztvevők érdeklődésének megfelelő 

szerveződés, témaválasztás, önszerveződés, hatása csoporton belüli környezetre, 

társadalmi, gyakorlati jelentőség, célirányos tervezés, több érzékszerv aktivizá-

lása, megváltozott pedagógusszerep, a tanítási-tanulási folyamat megváltozott 

értelme. 

A tanirodai oktatási módszere a projekt módszer kibővítése, komplexebbé, 

modernebbé tétele. Nagy előnye a tanirodás módszernek a projektmódszerrel 

szemben, hogy ez a módszer nem egyszerűen kooperatív munkán alapul. Nem 

kívánja a kognitív tudást minden áron az empirikus megtapasztalásnak alávetni, 

hanem kiegészíti azt. A módszer további előnye, hogy az órán már megtanult 

elméleti tudást egy gyakorlati foglalkozáson szemlélteti, interdiszciplinárisan, 

több aspektusból, komplexen és kreatívan vizsgálva. Így könnyen beláthatjuk, 

hogy a tanirodai módszer olvasztótégelye a kompetenciaalapú oktatásnak, a ko-

operatív munkának, az empirikus megtapasztalásnak, a projektmunkának és a 

kognitív tudásnak, melynek a szálai a hatékony munkaerőpiacra vezetnek. 

II. A tantárgyi program rövid bemutatása 

Az alábbiakban – tekintettel a terjedelemre – a teljesség igénye nélkül bemuta-

tom a tanirodai foglalkozások jelenleg futó tantárgyi programját. A tanirodai 

foglalkozások két részből tevődnek össze, elméleti és gyakorlati foglalkozások-

ból, tehát a szakképzésben már jól megszokott duális szerkezetben működnek. 

                                                        
3 A tanirodai módszer http://www.cegszolgalat.hu/ckhu/FrameSet.htm, (2008-12-17)  
4 Siebert, Horst (1997): Tézisek és anyagok a didaktikához és módszertanhoz. In: Maróti 

Andor: Andragógiai szöveggyűjtemény II. kötet. Budapest, nemzeti Tankönyvkiadó, 147 -

152.p. 
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Első lépésben ismertetni kívánom a tanirodai foglalkozásokhoz kapcsolódó 

elméleti programot. A hallgatók az elméleti ismereteket a Levelezés és ügyvitel-

szervezés óra keretein belül sajátítják el, melyben az alábbi legfontosabb téma-

köröket tárgyalják: postatörvény, alapvető ügyviteli fogalmak, az iratkezelés 

általános szabályai, ügyviteli rend, bizonylatok, pénzforgalommal kapcsolatos 

ügyintézés alapvető ismereteinek bemutatása. A tanirodai foglalkozások során az 

elméletnél lényegesebben nagyobb hangsúly helyeződik a gyakorlati képességek 

fejlesztésére, így a cselekedve tanulásra. A learning by doing szellemében ezért 

a gyakorlati foglalkozások 4 féléven keresztül zajlanak. Az első félévben az 

Irodai gyakorlat I. tantárgy keretein belül a hallgatók megtanulják az alapvető 

levelezési ismereteket, így kezdve a magánlevelezés, majd folytatva a hivatalos 

levelezés legfontosabb szabályaival. Az Irodai gyakorlat I. órán a hallgatók elsa-

játítják a legfontosabb hivatalos levélkészítés formáit, s megtanulják a kereske-

delemhez, adásvételhez szükséges legfontosabb iratmintákat, például, úgy, mint 

árajánlatkérő levél, megrendelőlevél, készpénzfizetési számla. 

Tekintettel a szakmai anyag terjedelmére a levelezési ismereteket két féléven 

keresztül tárgyaljuk, így a második félévben az Irodai gyakorlat II. órán tárgya-

lásra és gyakorlásra kerülnek a magánszemélyek kapcsolata a hiva talos szervek-

kel és a közigazgatási szervek, az intézmények, a munkáltatók levelei, iratai 

magánszemélyekhez elnevezésű témakörök. Ezen témakörökön belül a hallgatók 

megtanulnak kérelmet, fellebbezést, panaszlevelet, javaslatot, bejelentést készí-

teni és elsajátítják az álláskereséshez szükséges hivatalos iratok elkészítését is. 

A félév során, a teljesség igénye nélkül, gyakorlásra és megtekintésre kerülnek a 

munkavállalással kapcsolatos iratok is, úgy mint: munkaszerződés, szabadság 

engedélyeztetés, munkaköri leírás stb. 

A további két félév során, tehát az Irodai gyakorlat III. és IV. órákon, miután 

a hallgatók már elsajátították az irodai munkavégzéshez szükséges legfontosabb 

hivatalos iratok készítésének módját, már ezen ismereteket halmazszerűen konst-

ruktívan már képesek használni. A harmadik és a negyedik félév tantárgyi prog-

ramjában azonos, mivel munkacsoportunk nagyon fontosnak tartja az ismeretek 

bevésődését és a folyamatos gyakorlást. Ennek megfelelően a harmadik és a 

negyedik félév célja, hogy az Irodai gyakorlat I., II. órán az eddig tanultakat 

közvetlenül alkalmazni tudják koherensen a gyakorlatban. A harmadik és a ne-

gyedik félév tantárgyi programja dióhéjban az alábbi négy munkaosztályon szer-

veződik: Értékesítés, Beszerzés, Munkaügy és Titkárság. 

Értékesítés: Katalóguskészítés, árajánlat, megrendelés, rendelés teljesítése-

bizonylatok kitöltése, nyilvántartások vezetése, reklám-és propaganda tevékenység. 

Beszerzés: Árajánlatkérés, Megrendelőlevél, Beszerzés teljesítése-

bizonylatok kitöltése, nyilvántartások vezetése, vállalkozás működéséhez szük-

séges egyéb eszközök és anyagok megrendelése, beszerzése. 

Munkaügy: Dolgozói bérszámfejtés elkészítése, személyi anyagok nyilván-

tartása, munkaszerződés, dolgozói nyilvántartás. 

Titkárság: Irodai gyakorlat I, II. során tanult levélkészítési ismeretek alkal-

mazása, Beérkező/kimenő levelek iktatása, házipénztár kezelése-időszaki pénz-
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tárjelentés, határidők nyilvántartása, beérkező, kimenő posta feldolgozása, irat-

anyagok kezelése, irodai eszköztár vezetése. 

Összefoglalás 

Befejezésképpen munkacsoportunk további elképzeléseit mutatom be. 

A tanirodában zajló foglalkozások élményközpontú tanulást tesznek lehető-

vé, hiszen a diákok a foglalkozások során tanulják meg az ügyviteli, adminiszt-

rációs és menedzsment feladatokat. Megismerik az üzleti protokoll alapvető 

szabályait. Fejlődnek a kommunikációs készségeik. 

Az elméleti órákon tanultakat közvetlenül alkalmazni tudják a gyakorlatban. 

Összehasonlíthatják a vállalkozásban szerzett tapasztalatokat a tanultakkal.  

Megtanulják a felelősségvállalást, szervezőkészséget, kreativitást, a pontos, 

minőségi munkavégzést. Célunk, hogy a szakképesítés megszerzése után teljes 

értékű munkavállalók legyenek. 
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