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A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének
2022. évi munkaterve
I. Szakmai rendezvények, versenyek
I.1. A helyi csoportok, iskolák, munkahelyek szakmai rendezvényei:
A helyi csoportok, iskolák, munkahelyek maguk szervezik meg – tagjaik, tanulóik,
munkatársaik igényei szerint – saját szakmai rendezvényüket. Javasolt formái lehetnek:
gyakorlóórák, helyi, regionális, iskolai, munkahelyi versenyek, szakmai összejövetelek,
egyéb rendezvények.
Kérjük, ezekről tájékoztassák a Szövetséget, és küldjenek a SzóVilág folyóirat számára
híreket, fényképes beszámolókat, amelyeket örömmel osztunk meg tagjainkkal.
I.2. Versenyek
a) Teöreök Aladár Országos Tanulói Verseny:
▪ gépírás (online) – szövegszerkesztés
2022. április 6.–április 13.

–

hangfájlról

írás

–

gyorsírás:

Eredményhirdetés: 2022. május 21. (szombat) 10 órától (a helyszínről később lesz
döntés) – a járványhelyzettől függően.
A verseny koordinátora: Kollárikné Terjéki Krisztina (magyosz.verseny@gmail.com)
b) Dr. Kalotay Kálmán Bajnoki Verseny – Budapest, 2022. november 5. (szombat)
▪ Gyorsíróbajnokság
▪ Gépíró- és szövegszerkesztő-bajnokság
▪ Beszédíró-gépíróbajnokság
Eredményhirdetés: 2022. december 10. (szombat) 10.00 óra.
Helyszín: a verseny és az eredményhirdetés helyszínét a versenykiírással, illetőleg a
meghívóval együtt küldjük meg.
c) A verseny koordinátora: Kollárikné Terjéki Krisztina (magyosz.verseny@gmail.com)
d) Nemzetközi versenyek
▪ Nemzetközi internetes gépíróverseny:
Regisztráció: 2022. január 10.–március 31.
Verseny: 2022. február 28. –április 11.
Hasznos információk:
https://www.intersteno.org/intersteno-internet-contests/ és
https://magyosz.hu/versenyek/intersteno-versenyek/internetes_verseny
(2022. évi nemzetközi internetes versenykiírás)
A verseny hazai koordinátora: Tanai Tamás (tanai0011@gmail.com)
▪

Intersteno kongresszus és világbajnokság
Tervezett időpont: 2022. augusztus 6-11.
Helyszín: Maastricht (Hollandia)
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▪

Meghívásos nemzetközi ifjúsági gépíróverseny – járványhelyzettől függően
Csak a meghívó megérkezése után tudunk helyszínt és időpontot megadni
(várhatóan október vagy november)
Koordinátor: Dobos Anita (danitaa@freemail.hu)
2022-ben is a nemzetközi versenyeken csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik
▪ érvényes szövetségi (rendes, tiszteletbeli, pártolói) tagsággal rendelkeznek,
▪ a Szövetség által szervezett hazai versenyeken – legalább a verseny évét
megelőző egy évben – eredményesen szerepeltek,
▪ a nemzetközi versenykiírás szerinti szintet teljesítették,
▪ a meghívó ország által előírt feltételeknek megfelelnek (pl. korosztály, lány-fiú
arány),
▪ vállalják a részvételi költségek fedezését és hozzájárulást a közös költségekhez,
▪ vállalják az egyéni felkészülést, folyamatos gyakorlást.

1.3. Támogatott szakmai versenyek:
1. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) – Irodai titkár szakképesítésben
tanulók számára – döntő/szakmabemutató: Szakma Sztár Fesztivál, 2022. április 25-27.
2. Ágazati Szakmai Érettségi Verseny (ÁSZÉV) – Irodai ügyviteli ismeretek tantárgyból –
döntő (szóbeli): 2022. április 6-7.
I.4. Egyéb események
A Várkonyi Kálmánné-díj (a legjobb tanuló gyorsíró számára) és a Kovács Dezsőné-díj (a
legjobb középiskolai versenyző számára) átadása a bajnoki verseny eredményhirdetésén.
Amennyiben nincs eredményes tanulói vagy ifjúsági versenyző gyorsírásból, a Szövetség
elnöksége a gépíró- és/vagy szövegszerkesztésből, valamint a beszédíró gépírásból
versenyzők között dönt a díj átadásáról.

II. Évfordulók, megemlékezések, szakmai találkozók
▪

Szakmai találkozó, tapasztalatcsere (az aktuális képzésekről, követelményekről, oktatási
módszerekről, versenyekről, vizsgákról, érettségire felkészítésről stb.) – az esemény
aktualitása értelmében.
Az eseményt a járványhelyzettől és a témák fontosságától függően szervezzük meg!
Felelős: Jakabné dr. Zubály Anna

▪

Április 25. – a Szövetség napja (a Szövetség megalakulásának 97. évfordulója).

▪

KÖZGYŰLÉS 2022. május 21. - a járványhelyzettől függően
➢ A Teöreök Aladár Országos Tanulói verseny eredményhirdetése
➢ Beszámoló a Szövetség 2021. évi munkájáról
➢ Kötetlen szakmai beszélgetés a tiszteletbeli tagok, nyugdíjasok, valamint a szövetség
tagjainak részvételével.
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▪

Ajánlás – tanulmányi kirándulások keretében – különösen az ügyviteli/gazdálkodás és
menedzsment ágazati képzésben és szakképzésben résztvevő iskolai csoportok számára:
➢ Radnai Gyűjtemény, Városi Művészeti Múzeum (Esterházy palota), Győr
https://artportal.hu/lexikon-intezmeny/varosi-muveszeti-muzeum-foepuleteesterhazy-palota-radnai-gyujtemeny/

➢ Parlament – Gyorsíróirodai Szolgálat
➢ Szakma Sztár Fesztivál, Budapest (2022. április 25-27. További információ:
https://hungexpo.hu/events/szakma-sztar-fesztival/
▪ Kegyeleti temetőlátogatás/megemlékezés: 2022. október vége – november eleje

III. A Szövetség kapcsolatainak ápolása
▪ oktatási intézményekkel, a szakmai munkaközösségek vezetőivel, versenyfelelőseivel;
▪

a Mozgásjavító Általános Iskolával és Szakiskolával;

▪

a versenyzők munkahelyeivel, iskolájukkal, a Szövetség munkáját segítő szponzorokkal;

▪

az Országgyűlés Hivatalának Gyorsíró Irodájával;

▪ a nemzetközi szakmai szervezetekkel (különösen az INTERSTENO-val és a nemzetközi
versenyeket szervező szövetségekkel);
▪ nyitottak vagyunk a kapcsolatokra a szakképzésért felelős oktatáspolitikai szervekkel,
például:
− Emberi Erőforrások Minisztériuma (különösen a Köznevelési Államtitkárság),
− Innovációs és Technológiai Minisztérium (különösen a szakképzés és felnőttképzés
kiemelt területén),
− Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (különösen a szakképzés területén),
− Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
− Szakértői munkát végző tagjainkon keresztül egyéb szervezetek – különösen a
szakképzést, szakmafejlesztést érintő területeken.
IV. A SzóVilág – a gyorsírók, gépírók és szövegszerkesztők lapja
▪ A Szövetség tagjainak aktív bevonása a lap tartalmának kitöltéséhez.
▪ Bemutatkozási lehetőség oktatási intézmények, munkahelyek, helyi csoportok, illetőleg
reklámfelület biztosítása az érdeklődők számára.
V. A Szövetség szervezeti feladatai
▪ A Szövetség működési feltételeinek biztosítása (anyagi, tárgyi, személyi feltételek) – az
alapszabályban meghatározottak szerint.
▪ Közgyűlés és elnökségi ülések szervezése, lebonyolítása (közvetlen és online kapcsolattartás
révén).
▪ Szakmai események, konzultációk szervezése – tagjaink igényei szerint.
▪ Online adatbázis működtetése a Szövetség tagságának nyilvántartásához – a mindenkor
hatályos adatvédelmi előírások és a MAGYOSZ adatkezelési szabályzatának megfelelően.
▪ Tagi kapcsolatok erősítése – különösen online felületen: facebook (SzóVilág „zárt”
csoportja, Ügyvitel tanárok klubja), ugyviteltanarok@googlegroups.com
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VI. Egyéb javaslatok tagjaink számára
▪ A gépírásoktatás szélesebb körű terjesztésének propagálása – a digitális írástechnika
alapjaiként, különösen 10-12 évesek körében.
▪

▪

Továbbra is javasolt témák tanulmányok, elemzések készítéséhez:
-

Munkakörelemzések – a szakmai képviselet pontos meghatározása érdekében

-

Oktatási, tanítás-módszertani anyagok készítése – különösen a digitális oktatáshoz

-

A hivatalos és üzleti levelek szerkesztésének ajánlott szabályai

-

A kapcsolattartás szabályainak változása és alkalmazása a digitális térben

-

Szókincsváltozás és írásgyakorlatok

-

A képzési követelmények változásának hatása a tanításra stb.

Gyakorlóanyagok
felkészüléshez.

összeállítása

a

hazai

versenyekre,

világbajnokságra

való

Budapest, 2022. február
a MAGYOSZ elnöksége
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IDŐRENDI ÚTMUTATÓ – 2022.
Ssz.

IDŐPONT

ESEMÉNY

FELELŐS/
KOORDINÁLÓ
Helyi csoportok
vezetői/iskolák
munkaközösségvezetői
Dobos Anita
Berencsiné
Palcsák Bernadett

1.

Folyamatos

Helyi csoportok, iskolák, munkahelyek
szakmai rendezvényei

2.

Folyamatos

Nemzetközi kapcsolattartás

2022. január 10.–
március 31.
2022. február 28. –
április 11.

Nemzetközi internetes gépíróverseny –
regisztráció

Tanai Tamás

Nemzetközi internetes gépíróverseny

Tanai Tamás

3.
4.
5.

2022. április 6-7.

Ágazati Szakmai Érettségi Verseny
(ÁSZÉV)

6.

2022. április 6.-13.

Teöreök Aladár Országos Tanulói Verseny

7.

2022. április 25.

8.

9.

10.

A Szövetség napja
OSZTV – Irodai titkár szakmai bemutató a
döntős versenyzők részvételével a Szakma
2022. április 25-27.
Sztár Fesztiválon – főtámogató a
MAGYOSZ
Közgyűlés
➢ A Teöreök Aladár Országos Tanulói
verseny eredményhirdetése
➢ Beszámoló a Szövetség 2021. évi
2022. május 21.
munkájáról
➢ Kötetlen
szakmai
beszélgetés
a
tiszteletbeli tagok, nyugdíjasok, valamint
a szövetség tagjainak részvételével.
2022. augusztus 611.

Kollárikné
Terjéki Krisztina

Ügyviteltanárok országos szakmai
találkozója

Jakabné dr. Zubály
Anna

14.

2022. november 5.

Dr. Kalotay Kálmán Bajnoki Verseny

15.

2022. december 10.

Dr. Kalotay Kálmán Bajnoki Verseny
eredményhirdetése. Az év zárása.

13.

Jakabné dr. Zubály
Anna

Berencsiné Palcsák
Bernadett
Dobos Anita

Kegyeleti
temetőlátogatás
és/vagy
megemlékezés
Meghívásos
nemzetközi
ifjúsági
gépíróverseny:
várhatóan
Csehország
(Olmütz) - a járványhelyzettől függően

12.

Jakabné dr. Zubály
Anna
Peresztegi Éva

Intersteno kongresszus és világbajnokság
(Maastricht)

2022. – a
járványhelyzettől
függően
2022. október végenov. eleje
várhatóan 2022.
október vagy
november

11.

Jakabné dr. Zubály
Anna
Peresztegi Éva
Kollárikné
Terjéki Krisztina
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Kovácsné Kappa
Györgyi
Dobos Anita
Kollárikné
Terjéki Krisztina
Kollárikné
Terjéki Krisztina
Jakabné dr. Zubály
Anna

