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Bevezetés 

 

 

 

Az útmutató célja: segítse a felnőttképzőket abban, hogy a képzésben résztvevők a lezárt 

tanulási folyamat végén a tanulási eredmények birtokában rendelkezzenek azokkal a 

kompetenciákkal (tudás, képesség, attitűd, felelősség), melyekkel alkalmassá válnak a 

szakképesítéssel ellátható munkaterület, tevékenység, munkakör gyakorlására. 

 

Az útmutató a szakmai képzést megalapozó programkövetelmények részletes kompetencia-

leírása alapján a tanulási eredmények egységes elsajátítását segíti azáltal, hogy a képző 

intézmények iránymutatást kapnak a követelmények szintjéről, a képző által lebonyolított 

mérések részletes tartalmáról, a szervezés és lebonyolítás szabályairól.  

 

Az útmutató iránymutatást ad a képzőknek, hogy a képzések egységes követelményrendszer 

alapján kerüljenek megvalósításra, a mérések előre tervezhetőek legyenek, felmérje, hogy a 

képzésben résztvevő a tanegységzárók mérésével elérte-e a tanulási eredmények által kitűzött 

célokat, ezáltal biztosítva, hogy a vizsgára bocsátottak rendelkezzenek a szakmai végzettség 

gyakorlásának képességével.  

 

Az útmutató segítséget nyújt a felnőttképzőknek, hogy a szakmai programkövetelmény alapján 

kidolgozott képzési programjuk kövesse a tanulási eredmény alapú követelményeket a 

módszerek és az értékelés tekintetében. 

 

Az útmutató iránymutatást ad az akkreditált vizsgaközpontoknak – a szabályozott szakma 

tekintetében – a képesítő vizsga szervezéséhez és lebonyolításához, figyelemmel a szakmai 

specialitásokra. 
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1.  A szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek 
 

Iskolai/szakmai előképzettség 
Szakmai gyakorlat területe és 

időtartama 

Iskolai előképzettség: 

Érettségi végzettség 

legalább három év pénzügyi, vagy 

számviteli, vagy adózási, vagy 

munkaügyi területen szerzett 

(igazolt) gyakorlat 

Szakmai előképzettség: 

 5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

szakma 

 5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

szakma 

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 

 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés 

 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 

 Vállalkozási ügyintéző részszakképesítés 

 Közgazdaság szakmacsoportba tartozó felsőfokú 

szakképzésben szerzett OKJ 

szakképesítés/szakképesítés-elágazás 

 Gazdaságtudományok képzési területen 

felsőoktatási szakképzésben szerzett végzettség 
 

nem kell szakmai gyakorlatot 

igazolni 

  

Iskolai előképzettség: 

  Felsőfokú végzettség, kivéve gazdaságtudományok 

képzési területhez tartozó szakon szerzett 

végzettség 

 

legalább két év pénzügyi, vagy 

számviteli, vagy adózási, vagy 

munkaügyi területen szerzett 

(igazolt) gyakorlat 

Szakmai előképzettség: 

Gazdaságtudományok képzési területhez tartozó 

szakon szerzett végzettség 

 

nem kell szakmai gyakorlatot 

igazolni 

 

A szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó egyéb szabályok 

1.  Nem kell szakmai gyakorlatot igazolni: 

 az OKJ alapján szerzett mérlegképes könyvelőknek szakképesítéstől/szakképesítés-

elágazástól/szakképesítés-ráépüléstől függetlenül  

 a szakmai előképzettség tartalmi átfedései alapján a 04115002 számú Vállalkozási 

mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkezőknek  

 

2. A szakmai gyakorlat időtartamába beszámít: 

 a gazdaságtudományok képzési területen folytatott aktív tanulmányoknak az 

időtartama, amelyek újabb végzettség megszerzése nélkül záródtak 
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2.  A programkövetelmény-modulok tanulási eredménye mérésének szabályai 
 

2.1 HR ismeretek programkövetelmény-modul részletes szakmai követelményei 

 

Készségek, képességek Ismeretek Elvárt viselkedésmódok, attitűdök Önállóság és felelősség mértéke 

Előkészíti és a rendelkezésre álló 

információk birtokában összeállítja a 

humánstratégia és az üzleti terv rá 

bízott részeit. 

Ismeri a humánstratégia és az üzleti terv 

felépítését, azok részeinek 

információszükségletét. 

Munkája során törekszik az 

információk megfelelő kiválasztására és 

azok rendeltetésük szerinti 

rendszerezésére, felhasználására. A 

tervrészek kidolgozásánál kreativitásra 

törekszik. 

A tervfejezetek összeállításához szükséges 

információkat önállóan rendszerezi, vezetői 

iránymutatás mellett alakítja ki a 

tervfejezetek részeit. 

Részt vesz a munkaerőtoborzás 

folyamatában az állásinterjúkon. 

Ismeri az állásinterjú típusait, menetét, 

ismeri az álláskeresési módszereket. 

Törekszik a munkakörhöz illeszkedő 

legalkalmasabb munkaerő 

kiválasztásában a vezetőket 

véleményéről tájékoztatni. 

Felelősséget vállal a munkaerő 

kiválasztásánál az általa alkotott 

véleményről. 

Kapcsolatot tart a munkavállalók, 

munkáltatók, érdekképviseletek között. 

Ismeri a kapcsolattartás széles körben 

elfogadott normáit. 

Reflektív magatartást tanúsít a 

kapcsolattartás terén. 

Vezetői útmutatás alapján önállóan képes a 

kapcsolattartásra. 

Gyakorlatban alkalmazza a 

munkaviszonyra vonatkozó 

szabályokban foglaltakat. 

Ismeri a munkajogi alapfogalmakat, a 

munkaviszony létesítésére és egyéb 

speciális jogviszonyok létesítésére 

vonatkozó szabályokat. 

Szem előtt tartja, figyelemmel kíséri a 

jogszabály változásokat és ennek 

megfelelően látja el feladatát. 

Pontosságra, precizitásra törekszik. 

Vezető irányítása mellett végzi feladatát. 

Folyamatosan kapcsolatot tart a 

társosztályokkal. 

 

A munkáját felülvizsgálja és értékeli. A 

felülvizsgálat során felmerült hibáit, 

hiányosságait korrigálja önállóan. 

Alkalmazói szinten ismeri a 

munkavállaló és a munkáltató jogaira és 

kötelezettségeire vonatkozó 

szabályokat. 

Ismeri a munkaszerződéstől eltérő 

foglalkoztatás lehetőségeit. 

Részletesen ismeri a munkaviszony 

megszűnésének és megszűntetésének a 

szabályait. 

Részletesen ismeri az atipikus 

munkaviszonyokra vonatkozó 

szabályokkal. 

Ismeri a munkaügyi kapcsolatokra 

vonatkozó rendelkezéseket. 
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Készségek, képességek Ismeretek Elvárt viselkedésmódok, attitűdök Önállóság és felelősség mértéke 

Alkalmazza az adatszolgáltatásokra, 

adatkezelésre és az információ 

biztonságra vonatkozó szabályokat. 

Munkája során betartja 

adatszolgáltatásra, adatkezelésre, és 

információ biztonságra vonatkozó 

előírásokat. 

Ismeri az adatvédelemre vonatkozó 

szabályokat. 

Figyelemmel kiséri az 

adatszolgáltatásra, adatkezelésre, és 

információ biztonságra vonatkozó 

szabályokat. 

Munkája során felelősséget vállal a 

biztonságos adatkezelésért és az információ 

biztonságra vonatkozó előírások betartásával. 

Összegyűjti és összeállítja ill. továbbítja 

feldolgozás céljából a bérszámfejtéshez 

szükséges információkat és 

dokumentumokat. 

Ismeri a munkaügyi nyilvántartásra 

vonatkozó előírásokat. 

(szabadság, munkaidő, rendkívüli 

munkaidő stb.). 

Munkavégzése érdekében követi a 

szakmájával kapcsolatos jogszabályi 

változásokat. Pontosságra, precizitásra 

törekszik. 

Önállóan végzi feladatát, munkájáért vállalja 

a felelősséget. 

 

Szakmai tartalom: 

 

Munkaerőgazdálkodás 

A humán kontrolling fogalma, eszközei, módszerei, elemzések 

Emberi erőforrás gazdálkodás, humánstratégia 

Humánerőforrás tervezése 

Humánerőforrás politika (munkaerőhelyzet, képzés, továbbképzés, ösztönzés, érdekeltség, bérek és egyéb juttatások) 

A munka fogalma, a munkafolyamat, történeti fejlődésének áttekintése 

A munkaerő-gazdálkodás története 

Motiváció, motivációs elméletek 

Képesség, készségek, képzettség 

A munkakörök elemzése, kialakítása, értékelése 

Toborzás és kiválasztás 

Munkaerő fejlesztés, karriertervezés 

Bérezés, jutalmazás, szociális juttatások 

A humán kontrolling-alapú tervezés, ellenőrzési rendszer, jelentésrendszer 

Munkaidő-gazdálkodás, munkaidő nyilvántartások, foglalkoztatás hatékonysága 

 

Munkajog 

A Munka Törvénykönyve (Mt.) célja, hatálya, felépítése 

Az Mt. alapelvei 

Jogok és kötelezettségek gyakorlása 

Egyenlő bánásmód követelménye 

Jognyilatkozatok 

Érvénytelenség, jogkövetkezmények 
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A munkaviszonyból származó igény elévülése 

A munkaviszony fogalma, alanyai 

Munkaviszony létesítése, munkaszerződés fogalma, tartalma 

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 

Munkaszerződés teljesítése, munkáltató és munkavállaló kötelezettsége 

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, jogkövetkezmények 

A munkaszerződés módosítása 

A munkaviszony megszűnése és megszűntetése, megszüntetés módjai 

A felmondás, az azonnali hatályú felmondás, a végkielégítés 

Eljárás a munkaviszony megszűnése, illetve megszűntetése esetén 

A munkaviszony jogellenes megszűntetése, jogkövetkezményei 

A munkaidőre, napi munkaidőre, munkaidőkeretre, pihenőidőre vonatkozó fogalmak, szabályok 

A munkaidő-beosztással kapcsolatos szabályok 

Pihenőidő, napi-, heti pihenőidő, rendkívüli munkaidő, az ügylet és készenlét 

A szabadság fajtái és mértéke, kiadása, betegszabadság 

Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság 

A munka díjazása 

A munkabér fogalma, részei 

Az alapbér, megállapítása időbérben, teljesítménybérben, ezek kombinációjával 

Időbér, az idő mérése 

Teljesítménybér, teljesítménykövetelmény meghatározása, mérése, garantált bér 

A bérpótlék fogalma és fajtái 

Díjazás munkavégzés hiányában (távolléti díj) 

A kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum 

A munkabér védelme 

A munkaviszony egyes speciális típusai 

Bruttó bér, nettó bér, a munkavállalót és a munkáltatót terhelő adók és járulékok 

A kártérítési kötelezettség, a munkavállaló kártérítési kötelezettsége 

A kártérítés mértéke 

A megőrzési felelősség, a leltárfelelősség, a leltárhiányért való felelősség feltétele 

A munkavállalói biztosíték 

A kártérítés mérséklése 

A munkáltató kártérítési kötelezettsége 

A kártérítés mértéke és módja 

 

Adatvédelem 

Adat- és információvédelem 

Az adat és információkezelés  

Az adatvédelem szabályozása 
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A személyes adatok védelme 

Adatvédelmi szintek (uniós; nemzeti, szervezeti) és felelősségi körük (hatóság, adatvédelmi felelős, adatkezelők) 

Az adatvédelmi szabályzat tartalmi elemei 
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2.2 Bérszámfejtési ismeretek programkövetelmény-modul részletes szakmai követelményei 
 

Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök 
Önállóság és felelősség mértéke 

Elbírálja a biztosítási kötelezettséget, 

eleget tesz bejelentési 

kötelezettségének. 

Ismeri a biztosítási kötelezettség 

elbírálásának szabályait. 

A biztosítási kötelezettségek 

tekintetében törekszik minden 

információ pontos kiderítésére és 

ennek megfelelően jár el. 

Önállóan végzi bejelentési és elbírálási 

kötelezettségét. 

Tájékoztatja a munkáltatót-

foglalkoztatót és a munkavállalót az 

őket érintő kedvezmények lehetőségéről 

és azok érvényesítési szabályairól. 

Ismeri a kedvezmények elbírálásához 

szükséges jogszabályokat (családi 

kedvezmény, szociális hozzájárulási adó 

kedvezmény stb.). 

A kedvezmények érvényesítésével 

kapcsolatos jogszabályok 

változására folyamatosan figyel és 

ennek megfelelően látja el a 

feladatát. 

Az önálló és pontos munkavégzés szempontjából 

folyamatosan kollégáival és vezetőjével 

tudatosan egyeztet és kikéri a szakmai 

véleményüket 

Alkalmazza a bérszámfejtésre és a 

jövedelemkifizetésre vonatkozó 

jogszabályokat és ezekről képes pontos 

tájékoztatással szolgálni az 

érintetteknek. 

Magabiztosan ismeri a bérszámfejtésre és 

jövedelemkifizetésre vonatkozó 

szabályokat (szja, tbj stb.). 

Szem előtt tartja a jogszabályok 

betartása mellett a munkáltató és a 

munkavállaló érdekeit és nyitott 

új megoldásokra. 

Felelősséget vállal munkája pontos elvégzésével 

kapcsolatosan törekedve a közös munkára és az 

egyeztetésre. 

Használja a bérszámfejtő programot és 

az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó 

programokat, illetve folyamatos 

ellenőrzés mellett feltárja azok esetleges 

hibáit. 

Kialakítja és szükség esetén 

továbbfejleszti azt a munkafolyamatot, 

amely a határidők betartását elősegíti. 

Összefüggéseiben ismeri a munkáltató és 

munkavállaló adózási és járulékfizetési 

kötelezettségeit. 

Tudja a bevallási és befizetési 

határidőket, alkalmazói szinten ismeri a 

bevallási és adatszolgáltatási 

nyomtatványokat. 

Tisztában van az adatszolgáltatásra, 

adatkezelésre vonatkozó szabályokkal 

(KSH, NAV, Kormányhivatal). 

Figyelemmel kíséri az 

adatszolgáltatásra, 

adókedvezményekre vonatkozó 

szabályokat és azokat magára 

nézve is kötelezőnek tart. 

Igyekszik folyamatosan önálló javaslatokkal 

elősegíteni a munkavégzést egyeztetve 

vezetőjével és a társosztályokkal 

Új megoldásokat kezdeményez, objektív módon 

igyekszik értékelni saját, illetve mások munkáját. 

Bemutatja és ismerteti a munkaviszony 

létesítése, megszűnése, illetve 

megszűntetéséhet kapcsolódó 

szabályokat. 

Alkalmazói szinten ismeri a 

munkaviszony létesítése és 

megszűnése/megszűntetése esetén 

elvégzendő feladatokat, és a feladat 

ellátáshoz szükséges jogszabályokat. 

Elfogadja a szakmaetikai elveket, 

emellett törekszik a közös 

munkára és a 

kompromisszumkészségre. 

Az önálló munkavégzés mellett kikéri vezetője és 

kollégái tanácsát, útmutatását és képes korrigálni 

saját, illetve mások hibáit. 

Pontosan alkalmazza a munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyok, illetve a 

társas és egyéni vállalkozók 

társadalombiztosítási és adózási 

kötelezettségeit és erről tájékoztatja az 

érintett feleket. 

Ismeri a munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyokat, illetve a társas és egyéni 

vállalkozói jogviszonyokat és azok 

biztosítási kötelezettségeit. 

A munkavégzés érdekében követi 

a szakmájával kapcsolatos 

jogszabályi változásokat. 

Pontosságra és precizitásra 

törekszik. 

Másokkal együttműködve is és önállóan is 

felülvizsgálja munkáját és a szükséges hibákat 

feltárja, javítja. 
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Szakmai tartalom: 

 

A jogviszonyok, jövedelmek számfejtésének előkészítése 

A jogviszonyok (pl.: munkaviszony, megbízási jogviszony, társas vállalkozói jogviszony) létrejöttéhez szükséges iratok, adatok begyűjtése 

A begyűjtött adatok kezelése, adatvédelme  

A bérszámfejtő program szerkezetének ismerete 

A bérszámfejtő program paraméterezési lehetőségei 

beléptetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás (T1041, T1042E) 

A jogviszonyok megszűnésével kapcsolatos feladatok 

A szükséges nyomtatványok kiállítása, kitöltése 

A bérszámfejtő program kezelése 

A törzsadatok felvitele (foglalkoztató/kifizető, illetve foglalkoztatott adatainak rögzítése) 

A foglalkoztatott törzsadatainak felvitele (személyes adatok név, lakcím, születési adatok, adóazonosító, TAJ- száma, családi állapot, szakképzettség, iskolai 

végzettség, stb.) 

A munkaszerződés adatainak felvitele, jogviszony típusa, besorolási bér, munkaidő, egyéb számfejtési tényezők 

Az adókedvezmények ismerete és nyilatkozatok előkészítése 

A nyilatkozatokhoz, kedvezményekhez kapcsolódó beállítások 

Járulékfizetéssel kapcsolatos beállítások 

Egyéb, a számfejtéshez szükséges adatok bevitele, bérfizetés módja 

 

A jövedelmek számfejtése 

Munkaidőadatok, távollétek rögzítése (jelenléti ív, munkaidő nyilvántartás szerint) 

Bérpótlékok számfejtése 

A távolléti díj számfejtése 

A távolléti díjak növelésének szabályai, számfejtése 

Kézi számfejtés jogviszonyonként 

A Munkabérből való letiltások kezelése 

Bérszámfejtés futtatása a bérszámfejtő programban 

A szükséges listák nyomtatási: bérfizetési jegyzék, bérlisták 

A bérek átutalásához szükséges adatok listázása, adatszolgáltatás 

A foglalkoztató kedvezményeinek kezelése, számfejtése 

A bérekkel kapcsolatos adó és járulékbevallások elkészítése, (08, 58) az adatok exportjának elkészítése az ÁNYK programba 

A jogviszony megszűnésekor szükséges nyomtatványok elkészítése 

A bérszámfejtés ellenőrzése 

Bevallások ellenőrzése, elküldése 
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Egyéb feladatok 

A bérszámfejtés hibáinak kezelése, korrigálása 

A helyesbítés, javítás, önellenőrzés fogalma, alkalmazása a hibás javításoknál  

A kapcsolódó bevallások javítása, önellenőrzése 

Bérfeladás elvégzése 
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2.3 Társadalombiztosítási ismeretek programkövetelmény-modul részletes szakmai követelményei 

 

Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök 
Önállóság és felelősség mértéke 

Alkalmazza az általános közigazgatási 

rendtartás szabályait, valamint a 

kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

szóló jogszabály rendelkezéseit. 

Ismeri: 

 a közigazgatási hivatali rendszer 

felépítését 

 az általános közigazgatási rendtartás 

szabályait (illetékeségre, hatáskörre, 

ügyintézési határidőre, döntések 

meghozatalára, és a jogorvoslatra 

vonatkozó szabályokat) 

 a jogalap nélkül megállapított 

kifizetésekkel kapcsolatos 

megtérítésre vonatkozó szabályokat; 

 az egyidejűleg folyósítható ellátásokra 

vonatkozó szabályokat. 

Elfogadja a szakmaetikai elveket, 

empatikus, érzékeny. 

Végig gondolja az alkalmazandó jogszabályokat. 

Önállóan hozza meg a döntéseit. 

Alkalmazza a családtámogatási 

ellátásokra vonatkozó szabályokat. 

Részletesen ismeri a családtámogatási 

ellátásokra vonatkozó jogszabályokat. 

Elfogadja a szakmaetikai elveket, 

empatikus, érzékeny. 

Önállóan végzi a feladatát. 

Tájékoztatja az ellátást igénylőt 

családtámogatási ellátásokra vonatkozó 

szabályokról, az igénylés módjáról. 

Ismeri a családtámogatási ellátások 

igénylésének nyomtatványait, az igénylés 

módját. 

Szem előtt tartja a jogosult 

érdekeit, empatikus, érzékeny. 

Jogosulttal együttműködve végzi feladatát. 

Tájékoztatja az ügyfelet 

(munkavállalót) a szociális ellátó 

rendszer által biztosított pénzbeli 

ellátásokra jogosító feltételekről, az 

igénylés módjáról. 

Tisztában van a szociális igazgatás 

általános szabályaival, illetve a szociális 

ellátórendszer keretein belül igénybe 

vehető ellátások formáival. 

Elfogadja a szakmaetikai elveket, 

empatikus, érzékeny. 

Önállóan, a jogosulttal együttműködve, 

tudatosan, végig gondolva végzi feladatát. 

Elkészíti a társadalombiztosítási 

kifizetőhelyi elszámolást és statisztikai 

adatszolgáltatást. 

Ismeri a társadalombiztosítási 

kifizetőhelyi feladatokat. 

 

Belátja az adatszolgáltatási 

kötelezettség fontosságát. 

Felelősséget vállal saját munkájáért. 

Megállapítja a pénzbeli ellátásokra való 

jogosultságokot, ellátásra való 

jogosultság idejét. 

Ismeri a pénzbeli ellátásokra való 

jogosultsági feltételeket (táppénz, 

csed, gyed, örökbefogadói díj) 

folyamatos biztosítási idő 

megállapítását. 

 

Szem előtt tartja a jogszabályi 

rendelkezéseket. 

Önállóan végzi feladatát, vállalja a felelősséget 

azok helyességéért. 
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Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök 
Önállóság és felelősség mértéke 

Megállapítja a pénzbeli ellátás naptári 

napi alapját, mértékét. 

Behatóan ismeri a pénzbeli ellátások 

naptári napi alapjának megállapításához 

szükséges irányadó időszakot, számítási 

időszakot. 

Ismeri a figyelembe vehető 

jövedelmeket. 

Törekszik a jogszabályok 

betartására, a pontosságra, 

precizitásra. 

Elkészíti az üzemi balesti 

jegyzőkönyvet, a baleset üzemi jellegét 

elismerő/elutasító határozatot. 

Ismeri a baleseti ellátásokra vonatkozó 

táppénztől eltérő rendelkezéseket. 

Törekszik a jogszabályok 

betartására, belátja a döntés 

fontosságát. 

Megállapítja a baleseti táppénz naptári 

napi alapját, mértékét. 

Behatóan ismeri a baleseti táppénz 

naptári napi alapjának megállapításához 

szükséges irányadó időszakot, számítási 

időszakot. 

Ismeri a figyelembe vehető 

jövedelmeket. 

Törekszik a jogszabályok 

betartására, a pontosságra, 

precizitásra. 

Kiválasztja, alkalmazza a 

társadalombiztosítási kifizetőhely által 

használandó nyomtatványokat az 

ellátások megállapításánál. 

Ismeri a társadalombiztosítási 

kifizetőhely által alkalmazandó 

nyomtatványokat. 

Fogékony az információk 

befogadására. Minőségi 

munkavégzésre törekszik. 

Önállóan végzi a tevékenységet, képes a hibák 

önálló javítására. 

Betartja az eljárási szabályokat. Átfogóan ismeri az érkeztetés, iktatási 

feladatokat, az ügyintézési határidőket, a 

döntésekre, határozatokra, végzésekre 

vonatkozó szabályokat. 

Törekszik a precizitásra, 

pontosságra, a jogszabályok 

betartására. 

Önállóan végzi feladatát vállalja a felelősséget 

azok helyességéért. 

Tájékoztatja az érintetteket a nyugdíjba 

vonulás feltételeiről. 

Mélyrehatóan ismeri a 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

keretein belül igénybe vehető 

nyugellátásokra jogosító feltételeket, az 

igényérvényesítésre és az ellátások 

folyósítására vonatkozó szabályokat. 

Szem előtt tartja a jogszabályi 

rendelkezéseket. 

Jogosulttal együttműködve végzi feladatát. 

Alkalmazza a nyugellátásra a 

megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól szóló 

jogszabályokat. 

Tisztában van azokkal az ellátásokkal, 

melyek társadalombiztosítási 

szempontból nyugdíjas státuszt 

biztosítanak. 

 

 

 

Befogadja a jogszabály 

rendelkezéseit. 

Önállóan végzi a feladatát. Képes a hibák önálló 

javítására. 
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Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök 
Önállóság és felelősség mértéke 

Tájékoztatja az érintetteket a korhatár 

előtti ellátásokról, valamint az ellátások 

mellett végezhető 

keresőtevékenységéről. 

Ismeri a korhatár előtti ellátásokra és a 

szolgálati járandóságra vonatkozó 

szabályokat, különös tekintettel az 

ellátásban részesülők keresőtevékenysége 

esetében alkalmazandó jogszabályokat. 

Fogékony az információk 

befogadására. 

Jogosulttal együttműködve, tudatosan végzi 

tevékenységét. 

Tájékoztatja az érintetteket a 

megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól, annak 

igénybevételéről. 

Ismeri a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaira, rokkantsági és a 

rehabilitációs ellátásra vonatkozó 

jogosultsági feltételeket, a 

foglalkoztatásukra vonatkozó 

szabályokat. 

Fogékony az információk 

befogadására. Érzékeny, 

empatikus. 

 

Szakmai tartalom: 

 

Társadalombiztosítási szakmai alapok 

A magyar társadalombiztosítási rendszer kialakulása 

A társadalombiztosítás feladatai, ellátásai 

A társadalombiztosítás rendszere 

A társadalombiztosítási jogviszony, biztosított, foglalkoztató fogalma 

Közigazgatási hivatali rendszer felépítése 

A közigazgatási rendtartás általános szabályai 

Megállapodás(ok) a társadalombiztosítás ellátásaira; 

Munkabaleset; 

Kiküldöttekkel kapcsolatos magyar és nemzetközi adó- és társadalombiztosítási alapismeretek. 

 

Egészségbiztosítási ellátások 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szabályai 

Pénzbeli ellátások (táppénz, CSED, GYED, ÖFD stb.) 

A keresőképtelenség fogalma 

A betegszabadságra jogosultak köre, kiadásának feltételei 

A folyamatos biztosítási idő megállapítása 

A pénzellátásokra való jogosultság szabályai 

Az pénzellátások számítási szabályai (irányadó időszak, számítási időszak)  

Üzemi baleset fogalma 

A baleset üzemi jellegének kivizsgálása és az eljárási szabályok 

Az ellátások közötti választás szabályai 

Kifizetőhellyel rendelkező és nem rendelkező foglalkoztató esetében az igény érvényesítése és az ezzel járó feladatok  
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Az ellátások megállapításához, folyósításához szükséges adatok bekérése, illetve más - az adatvédelmi szabályok alapján arra illetékes - szervek részére az 

adatszolgáltatás 

Társadalombiztosítási kifizetőhely fogalma, létesítése, működése 

Kifizetőhelyi és nem kifizetőhelyi nyomtatványok (adatmegállapító lap, igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, segélyezés 

egyéni lap, stb. 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai és az arra való jogosultsági szabályok 

 

Nyugdíjbiztosítási ellátások 

A nyugellátások csoportosítása (saját jogon járó nyugellátások, hozzátartozói nyugellátások) 

A nyugdíjkorhatár 

A szolgálati idő szerepe a nyugdíjmegállapításnál 

A szolgálati idő fogalma 

A szolgálati idő és jogosultsági idő kapcsolata 

Adategyeztetési eljárás 

A nyugellátás alapját képező átlagkereset számítása: átlagszámítási időszak, figyelembe vehető jövedelmek 

Az átlagkereset számításának elméleti alapjai 

Nettósítás, valorizálás és degresszió 

A nyugellátásokra jogosító feltételek 

Az igényérvényesítés szabályai (formanyomtatványok ismerete) 

A nyugellátások folyósítása 

A nyugellátásokkal kapcsolatos adatkezelés és adatszolgáltatás 

Hozzátartozói nyugellátások 

A hozzátartozói nyugellátások jogosultsági feltételei 

A feléledés szabályai 

A baleseti hozzátartozói nyugellátások 

A korhatár előtti ellátások, közös szabályok 

A nyugdíjnövelés lehetősége 

A rögzített nyugdíj 

Méltányossági lehetőségek a nyugdíjrendszerben 

Nemzetközi nyugdíjügyek 

A jogorvoslati szabályok 

 

Családtámogatási ellátások 

Családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás 

A figyelembe vehető gyermekek, a beszámítás szabályai, közös szabályok, egyedülállóság 

A tartósan beteg, fogyatékos gyermekre vonatkozó szabályok 

Tanulói, hallgatói jogviszony 

Az ellátás folyósításának szüneteltetése 

A gyermekgondozási támogatások 
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A gyermekgondozási segély (gyes) 

Nagyszülő jogosultsága gyermekgondozási segélyre 

Örökbefogadó gyermekgondozási segély 

Munkavégzés a gyermekgondozási segély folyósítása mellett 

Gyermekgondozási segély méltányosságból 

A gyermeknevelési támogatás (gyet) 

Jogosultság gyermeknevelési támogatásra 

Munkavégzés gyermeknevelési támogatás jogosultsága mellett 

A gyermekgondozási támogatások összege, közös szabályok 

A gyermekgondozási támogatások folyósítása a gyermek halála esetén 

Levonás a gyermekgondozási támogatásokból 

A bejelentési kötelezettség 

Anyasági támogatás 

Anyasági támogatásra jogosultság feltételei 

Az anyasági támogatás összege 

Az igényérvényesítés, az igény bejelentése 

A családtámogatási ellátások iránti igény elbírálásának közös szabályai 

Jogalap nélkül igénybe vett ellátás, visszafizetése, megtérítése 

Jogorvoslati lehetőség 

Ellenőrzés 

Adatvédelmi szabályok 

Családi ellátások az unióban 
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2.4 A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének 

mérése és értékelése 

 

1. HR ismeretek 

Időtartama: 60 perc 

A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás, feleletalkotás)  

Tartalma: a 2.1 pontban meghatározott részletes követelmények bármelyike. 

 

2. Bérszámfejtési ismeretek 

Időtartama: 60 perc 

A mérés módszere: projektfeladat (egy belépő dolgozó megadott adatainak felvitele után 

bérszámfejtési feladat) 

Tartalma: a 2.2 pontban meghatározott részletes követelmények bármelyike. 

 

3. Társadalombiztosítási ismeretek 

Időtartama: 60 perc 

A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás, feleletalkotás) 

Tartalma: a 2.3 pontban meghatározott részletes követelmények bármelyike. 

 

A képző hatáskörébe utalt írásbeli feladatlapok értékeléséhez a képző részletes javítási 

útmutatót készít, abban jelölve a pontozás feltételeit. 

A projektfeladat értékelése számítógépen is történhet, ha az értékelési útmutató részletes 

szempontú értékelőtáblát tartalmaz, melyet minden mérésben résztvevőről az oktató tanár 

kitölt (papír formájú).  

A képzőnek a mérés dolgozatát és az értékelési útmutatót oly módon kell elkészíttetni és 

tárolni, hogy azok a mérés időpontjáig a mérésen résztvevők számára ne legyenek 

megismerhetők. 

 

A programkövetelmény-modulok tanulási eredménye mérésének sorrendje nem kötött. 

A tanulási eredmények mérése akkor eredményes, ha a programkövetelmény-modulok 

szakmai követelményeit a képzésben résztvevő külön-külön minimum 50%-os szinten 

teljesítette. 

 

A programkövetelmény-modulok értékelése: 

MEGFELELT NEM FELELT MEG 

 

2.5 A mérés szervezésének és lebonyolításának szabályai 

A tanulási eredmények mérésének lebonyolítása előtt a képző programkövetelmény-

modulonként külön-külön bizottságot hoz létre a mérést megelőző 10 munkanapig. A 

bizottság 2 tagból áll, oktató tanár (javítási feladatok ellátása) és ellenőr (a javítótanár által 

adott mérési eredmények értékelése, jóváhagyása és a szakszerűség, valamint a jogszerűség 

biztosítása).  

Az oktató tanár a tananyagegység oktatásában részt vett személy. Az ellenőr szakmai 

végzettsége igazodik a szakképesítés szakmai tartalmához, az adott tevékenység oktatására 

jogosító végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik és a képzésben résztvevők oktatásában 

nem vett részt (attól független személy), a felnőttképzővel nem áll munkaviszonyban. A 

bizottsági tagok kijelölését és megbízását a felnőttképző szervezet saját hatáskörben végzi el, 

a tagok díjazásának és a díjazás mértékének meghatározása a felek közötti megállapodás 

tárgya. 
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A képző hatáskörébe utalt írásbeli tevékenység és projektfeladat feladatlapját és annak 

értékelési útmutatóját a bizottság hagyja jóvá legkésőbb a mérést megelőző 5. munkanapig. 

A képző a mérések lebonyolítására és szervezésére lebonyolítási rendet és jegyzőkönyvet 

állít össze, a mérések eredményeit értékelő íven rögzíti az elért százalékos teljesítmény és a 

szöveges értékelés (megfelelt, nem felelt meg) jelölésével. A dokumentumokat a képző által 

felkért jegyző készíti el. 

 

A lebonyolítási rendben rögzítettek szerint az írásbeli tevékenység és a projektfeladat mérése 

alatt az ellenőrnek jelen kell lennie, az oktató tanár a mérésen nem vehet részt. 

 

A felnőttképző vezető beosztású megbízottja felel a tanulási eredmények mérésének jogszerű 

előkészítéséért és a zavartalan lebonyolítás feltételeinek megteremtéséért. A bizottság 

mindkét tagját a felnőttképző intézmény vezetője kéri fel.  

 

A programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérésekor az abban részt vevő 

személyazonosságát a mérés megkezdése előtt ellenőrizni kell az adatvédelmi szabályok 

betartásával. 

A szakmai kompetenciák mérését reggel 8 és este 20 óra között kell lebonyolítani.  

 

Az írásbeli tevékenység és projektfeladat mérésének lebonyolítása alatt felügyeletről kell 

gondoskodni. A felügyelő nem kaphat teremfelügyeletet ellátó megbízást, ha az adott 

tananyagegység oktatására jogosító végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik, és/vagy 

vele szemben egyéb összeférhetetlenség áll fenn (pl. hozzátartozó). 

 

A képzésben résztvevő a tanulási eredmények mérésére akkor jogosult, ha hiányzása 

modulonként nem haladja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.  

Konzultációként értelmezhető az oktató részére benyújtott házi dolgozathoz, esszéhez, 

esettanulmányhoz, záródolgozathoz stb. kapcsolódó megbeszélés, amely a képzésben részt 

vevő személy és az oktató között elektronikus úton is megvalósulhat. 

 

A képzési programban rögzíteni javasolt a mérés ütemezését, a dokumentumok kezelésének 

módját, a javítási és pótlási, valamint a jogorvoslati lehetőségeket. 

 

Írásbeli mérés 

A felügyelő az írábeli tevékenység megkezdését megelőzően a képzésben résztvevők részére 

tájékoztatást ad a mérés szervezésének szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, 

továbbá az elkövetett szabálytalanságok következményeiről. Felhívja a mérésben résztvevők 

figyelmét a szabályos javításra. Tájékoztatja a mérésben résztvevőket a jogorvoslati 

lehetőségekről, melyeket a képzési programban javasolt rögzíteni. 

A felügyelő a mérés megkezdése előtt ellenőrzi, hogy az okoseszközök (pl. mobiltelefon) 

kikapcsolt állapotban legyenek, és azokat a mérésben résztvevő táskájában kellően távol kell 

elhelyezni. Az okoseszközök (pl. mobiltelefon) használatát számológépként sem lehet 

engedélyezni. 

 

A teremben az ülésrendet a mérés kezdetekor a képző szerv úgy köteles kialakítani, hogy a 

mérésben résztvevők egymást ne zavarhassák és ne segíthessék, a feladat elkészítéséhez 

segítség nem adható.  

Az írásbeli tevékenység lebonyolítása során rögzíteni kell a tevékenység kezdésének és 

befejezésének időpontját. Ha a vizsgázónak el kell hagynia a termet, biztosítani kell 
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távozásának és visszaérkezésének idejét. A távozás és visszaérkezés között eltelt idő 

beszámít a kidolgozásra rendelkezésre álló időtartamba. 

 

Az írásbeli tevékenység alatt kizárólag a képző intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapon lehet dolgozni kék színű tollal. A feladatlap előírhatja számítógép használatát, 

amelyet a képző intézménynek kell biztosítania. Az íróeszközökről, számológépről a 

mérésben résztvevők gondoskodnak, a feladatban előírt segédeszközökről a képző 

intézmény, melyet a mérésben részt vevő személyek egymás között nem cserélhetnek. 

 

A mérésben résztvevő az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik 

átvett feladatlapon feltünteti a nevét, születési helyét és a dátumot. Vázlatot, jegyzetet csak 

ezeken a lapokon lehet készíteni. Ha az írásbeli tevékenységet bármilyen rendkívüli esemény 

megzavarja, az emiatt kiesett idővel a rendelkezésre álló időt meg kell növelni. Ennek tényét 

rendkívüli jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

Amennyiben egy nap kerül sor a két írásbeli tevékenység lebonyolítására, a kettő között 

minimum 15 perc pihenőidőt kell biztosítani. 

 

Ha a felügyelő/ellenőr az írásbeli tevékenység alatt szabálytalanságot észlel, elveszi a 

mérésben résztvevő feladatlapját, ráírja a szabálytalanság formáját, továbbá az elvétel pontos 

idejét, aláírja és visszaadja a mérésben résztvevőnek, aki folytathatja az írásbeli 

tevékenységet. A felügyelő a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti a 

mérés lebonyolításával megbízott felnőttképzési vezetőnek, aki az írásbeli tevékenység 

befejezését követően, a kapott rendkívüli jegyzőkönyv ismeretében, haladéktalanul 

kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes 

jegyzőkönyvbe foglalja (rendkívüli jegyzőkönyv), amelynek tartalmaznia kell a mérésben 

résztvevő és a jelen lévő felügyelő/ellenőr nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden 

olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének 

kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a jelen lévő felügyelő, az ellenőr és a mérésben résztvevő írja 

alá. A mérésben résztvevő különvéleményét a rendkívüli jegyzőkönyvre rá kell vezetni.  

 

A rendkívüli jegyzőkönyvet a kidolgozási idő leteltével lezárják, a dokumentum a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

A mérés lebonyolításával megbízott felnőttképzési vezető és a bizottság együttesen hozza 

meg döntését, melyet határozatba foglalnak. 

A döntés vonatkozhat a következőkre: 

a) a mérés feladatának megoldása részben vagy egészben érvénytelen, ha részben 

érvénytelen, annak figyelmen kívül hagyásával történik az értékelés,  

b) a mérésben résztvevőnek a mérést újból meg kell ismételnie.  

Hasonló módon kell eljárni akkor is, ha az oktató tanár a javítás során meg nem engedett 

segédeszköz használatát feltételezi. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 

foglalni. 

 

A felügyelő a dolgozatokat beadáskor érvényteleníti, azaz az üres részeket zöld színű tollal 

kihúzza. A feladatlap elejére a beadás időpontját fel kell vezetni, és a felügyelőnek minden 

oldalt alul szignóznia kell. 

A feladatlapok javítása piros színű tollal történik a képző által kiadott értékelési útmutató 

alapján, az ellenőr fekete színű tollat használ.  
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A kijavított és értékelt írásbeli feladatokat a képzésben résztvevő a lebonyolítási rendben 

rögzítettek szerint megtekintheti. A megtekintésről készült nyilatkozat és a felmerült 

észrevételek a jegyzőkönyv részét képezik. A bizottság az észrevételre a megtekintést követő 

10. munkanapon belül hozza meg döntését, melyet a jegyzőkönyvre fel kell vezetni. 

 

Projektfeladat  

A projektfeladat kidolgozása számítógépes környezetben történik. A számítógépről, 

tartozékairól, a programok feltöltéséről, internet biztosításáról a képző gondoskodik.  

 

A képzőnek gondoskodni kell a technikai feltételek folyamatos meglétéről 

tartalékszámítógép és személyi feltételek biztosításával (technikai feltételek biztosításáért 

felelős készenléti személy). 

A projektfeladat megkezdése előtt a felügyelő a mérésben résztvevőt tájékoztatja a 

projektfeladat elkészítésével kapcsolatos tudnivalókról, vonatkozó munkavédelmi, 

tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. 

 

A képző a projektfeladat lebonyolításához projektútmutatót készít, melyben a mérésben részt 

vevő számítógépes beazonosítása, a kiadott feladat elérési útja, a mentés módja stb. kerül 

rögzítésre és tartalmát ismertetni kell a mérésben részt vevő személlyel. 

A felügyelő a mérésben résztvevők számára tájékoztatást ad projektfeladat lebonyolításának 

szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, továbbá az elkövetett szabálytalanságok 

következményeiről, elkészíti a mérésben résztvevő ülésrendjét tartalmazó jegyzőkönyvet, és 

gondoskodik a mérés alatti rend betartásáról. 

 

A projektfeladatot a mérésben résztvevő a képző által a projektfeladathoz kapcsolódóan 

meghatározott segédanyagok használata mellett végzi. 

A projektfeladat lebonyolítása során rögzíteni kell a tevékenység kezdésének és 

befejezésének időpontját. Ha a mérésben résztvevőnek el kell hagynia a termet, rögzíteni kell 

távozásának és visszaérkezésének idejét. A távozás és visszaérkezés között eltelt idő 

beszámít a kidolgozásra rendelkezésre álló időtartamba. 

 

A projektfeladat eredményét utólag nem módosítható formában kell tárolni. 

A projektfeladat megoldására rendelkezésre álló időtartamba nem számítható be a mérésben 

résztvevőnek fel nem róható okból kieső idő pl. valamely hiba miatt a mérésben résztvevő 

munkája akadályozott, a hibát a jegyzőkönyvben kell rögzíteni és a hiba miatti kieső idővel 

kidolgozási idejét meg kell növelni. 

 

A mérésen résztvevő a projektfeladat megoldásához, elkészítéséhez tanácsot, segítséget nem 

kérhet és nem kaphat. 

 

Ha a felügyelő/ellenőr a projektfeladat kidolgozása alatt szabálytalanságot észlel, felfüggeszti 

a mérésben résztvevő tevékenységét, írásban rögzíti ennek tényét, továbbá a felfüggesztés 

pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, és aláírja azt, majd ezt követően engedélyezi a 

mérésben résztvevő a tevékenység folytatását.  

A felügyelő a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti a mérés 

lebonyolításával megbízott felnőttképzési vezetőnek, aki a projekttevékenység befejezését 

követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. 

Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja (rendkívüli jegyzőkönyv), amelynek 

tartalmaznia kell a mérésben résztvevő és a jelen lévő felügyelő/ellenőr nyilatkozatát, az 

esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a 
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szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a jelen lévő felügyelő, ellenőr 

és a mérésben résztvevő írja alá. A mérésben résztvevő különvéleményét a jegyzőkönyvre rá 

kell vezetni.  

A rendkívüli jegyzőkönyvet a kidolgozási idő leteltével lezárják, a dokumentum a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

A mérés lebonyolításával megbízott felnőttképzési vezető és a bizottság együttesen hozza 

meg döntését, melyet határozatba foglalnak. 

A döntés vonatkozhat a következőkre: 

a) a mérés feladatának megoldása részben vagy egészben érvénytelen, ha részben 

érvénytelen, annak figyelmen kívül hagyásával történik az értékelés,  

b) a mérésben résztvevőnek a mérést újból meg kell ismételnie.  

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 

foglalni. 

 

A kijavított és értékelt projektfeladatokat a képzésben résztvevő a lebonyolítási rendben 

rögzítettek szerint megtekintheti. A megtekintésről készült nyilatkozat és a felmerült 

észrevételek a jegyzőkönyv részét képezik. A bizottság az észrevételre a megtekintést követő 

10. munkanapon belül hozza meg döntését, melyet a jegyzőkönyvre fel kell vezetni. 

 

Felszereltség 

- Számítógép, illetve mobil IT eszközök 

- Internet hozzáférés, wi-fi  

- számológép 

- bérszámfejtés program 

 

A képző feladata a mérés előkészítése során 

a Bérszámfejtési feladat lebonyolításához minden mérésben résztvevő részére biztosítani 

kell: 

- a képző elkészíti a saját helyi útmutatóját, mely figyelembe veszi a helyi 

körülményeket,  

- számítógépet, 

- biztosítja a számítógépek vírusmentes állapotát,  

- a bérszámfejtés végzésére alkalmas analitikus bérprogramot,  

- telepíti a NAV keretprogramját és szükséges bevallási nyomtatványokkal, 

- Office programcsomagot az esetlegesen kért adatszolgáltatáshoz, 

- - az elhelyezéssel és a felügyelettel biztosítja a mérésben résztvevők önálló 

munkavégzését, 

- a bérprogramot úgy kell előkészíteni, hogy 

= a januári- és a februári méréskor a naptári évet megelőző évre, 

= a többi esetben a naptári évre történhessen a bérszámfejtés, 

- a törzsadatokat a bérprogramba rögzíteni kell, ezt az 1. számú melléklet 

tartalmazza, 

- javító-, vagy pótló mérés esetén is biztosítja a mérésben résztvevő által tanult, 

begyakorolt bérprogram törzsadatokkal feltöltött telepítését, 

-  eltávolítja a gyakorlásként elkészített bérszámfejtéseket, dolgozói adatbeviteleket. 

 

A mérésben résztvevő feladata 

- a kiadott feladatnak megfelelően rögzíti a dolgozókkal kapcsolatos állandó- és 

változó adatokat, munkaidő, szabadság és béradatokat, ezután elvégzi, futtatja az 

utasítás szerinti bérszámfejtést, 
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- a feladat utasítása szerinti listát (fizetési jegyzék, bérkarton, stb.) elkészíti és a 

képző vagy a feladat által meghatározott könyvtárba elmenti, 

- a feladatban feltett kérdésekre válaszol, 

- az utolsónak elkészített feladatrészt is elmenti, de a programot nem zárja be, a 

gépét bekapcsolva hagyja. Munkája végeztével, de legkésőbb a mérés idejének 

lejártával (60 perc) elhagyja a termet. 

 

A képző feladata a mérés befejezése után 

- a mérésben résztvevők munkáját név szerint archiválja (fájl-név szerint) a 

mérésben résztvevő nevére szóló könyvtárba és emellett egyéb adathordozóra pl. 

DVD/CD, pendrive, vagy „felhőszolgáltatás” is elmenti, 

- az elkészült feladatmegoldás(oka)t kinyomtatja (erre akkor van szükség, ha az 

értékelési útmutató részletes szempontú értékelőtáblát nem tartalmaz), 

- a mérésben résztvevő, és más szakember (rendszergazda) egyidejű készenlétével, 

irányításával biztosítja, hogy a nyomtatást, archiválást teljes körűen elvégezzék, 

- biztosítja, hogy szükség esetén az oktató tanár, vagy az ellenőr egy géptermen 

kívüli számítógépen bármely mérésben résztvevő munkáját a bérprogrammal 

megtekinthesse, 

- az oktató tanárnak eljuttatja a papírra kinyomtatott feladatmegoldásokat, vagy a 

lementett adathordozót az értékelési útmutató részletes szempontú 

értékelőtáblájával együtt. 

 

Technikai problémák és elhárításuk 

- ha a mérésben résztvevőt munkájában valamilyen technikai probléma 

akadályozza, akkor igénybe kell venni a készenlétben álló rendszergazda, és/vagy 

szaktanár segítségét, 

- a probléma részleteit (időpont, esetleírás stb.) rendkívüli jegyzőkönyvre fel kell 

vezetni, 

- a hiba elhárítása után a képzésben résztvevőt annyi pótidő illeti meg, amennyit 

igénybe vett a hiba elhárítása. 

 

Készenléti ügyelet 

A mérés lebonyolítása alatt folyamatosan álljon készenlétben – a termen kívül -

mérőhelyszínenként: 

- rendszergazda, és  

- a bérszámfejtő program kezelését, működését jól ismerő szakember, szaktanár. 

 

2.6 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény a felnőttképzési 

adatszolgáltatási rendszerben tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő személy részére. 

Tanúsítványt a képző intézmény csak akkor állíthat ki, ha a képzésben résztvevő a tanulási 

eredmények mérésére szolgáló, a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok 

szakmai követelményeit modulonként külön-külön minimum 50%-os szinten teljesítette. 

 

2.7 Felmentés a tanulási eredmények mérése alól 

A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól az 

a képzésben résztvevő menthető fel, aki az előzetesen megszerzett tudását hiteles 

dokumentummal igazolni tudja, és a dokumentum alapján egyértelműen megállapítható, 

hogy rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, melyek a képesítő vizsga sikeres teljesítéséhez 

szükségesek. 
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2.8 Mintafeladatok a szakmai követelmények mérésére  

 

HR ismeretek 

A képző által készített mérés feladatainak három munkaszerződés összehasonlítására 

vonatkozó feladatsort kell megfogalmazni úgy, hogy legalább egy munkaszerződés érvényes 

legyen. Két munkaszerződés esetében olyan hibákat kell tartalmaznia a szerződésnek, 

amelyekben a tartalom részben, vagy teljesen kizárja az érvényességet. 

A feladatsornak emellett tartalmaznia kell olyan kérdést is, amely a munkaviszony 

létrejöttekor szükséges feladatokat sorolja fel. Ezek lehetnek például a munkavállaló 

személyes adatainak begyűjtése, adatvédelmi szempontból való nyilvántartása, kivonatolása 

és a foglalkoztatott bejelentésére vonatkozó szabályok ismerete.  

 

Bérszámfejtési ismeretek 

A feladatsornak tartalmaznia kell egy olyan munkavállaló adatait és számfejtési tényezőit, 

melyek segítségével levezethető a munkaszerződésben szereplő alapbér, az egyéb számfejtési 

tényezők alapján a bruttó bér összeállítása minden kereseti elem számfejtésével. 

 

A feladatot úgy kell összeállítani. hogy tartalmazza a távolléti díj (pl. szabadság, 

betegszabadság) és/vagy távolléti díjnövekmények (pl. a bérpótlékok által növelő tényezők, 

egy órára járó növekmények meghatározása) és/vagy bérpótlékok szabályait órabéres és 

havibéres munkavállalóra vonatkozóan is. Nem kell minden szabályt alkalmaztatni a 

feladatsorban, legalább egyet szerepeltessen a képző! 

 

A „nettósítás” folyamatához szükséges, hogy nyilatkozzon a munkavállaló az adóalapot 

csökkentő kedvezményekről (pl.: családi kedvezmény, NÉTAK, első házasok kedvezménye, 

személyi kedvezmény). 

 

A foglalkoztató terheinek meghatározása esetében a foglalkoztató által érvényesíthető 

szociális hozzájárulási adókedvezmények érvényesítésének lehetőségét is vázolni kell! 

 

A feladatsorokhoz kapcsolódjon a társas vállalkozókat, vagy egyéni vállalkozókat, vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokat ismertető, illetve ezen jogviszonyokat 

számfejtő feladat. Adózási, járulékfizetési és biztosítási kötelezettség elbírálását érintő 

feladatsorokat kell tartalmaznia. 

 

Társadalombiztosítási ismeretek 

A feladatsornak tartalmaznia kell olyan elméleti kérdéssort, amely felsoroltatja a 

társadalombiztosítási pénzellátásokat kategorizálva, illetve azok jogosultsági feltételit, az 

igényérvényesítési szabályokat elkülönítve kifizetőhelyet működtető és nem működtető 

foglalkoztató eseteire. 

Emellett családtámogatási és/vagy nyugellátási ellátásra való jogosultsági és 

igényérvényesítési feladatot is tartalmazzon a feladatsor. 

 

Gyakorlati feladatként opcionálisan legalább egy egészségbiztosítási pénzellátás 

megállapítását tartalmazó feladatot kell összeállítani. (pl: CSED, GYED, táppénz, baleseti 

táppénz) 
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3.  A képesítő vizsga lebonyolításának gyakorlati szabályai 
 

3.1 Írásbeli vizsgatevékenység 

3.1.1 Az írásbeli vizsgatevékenység megnevezése, tartalma, időtartama 
 

Megnevezése: Humán erőforrás menedzsment 

 

Tartalma:  központi feladatlap, amely a HR ismeretek és a Társadalombiztosítási ismeretek 

programkövetelmény-modulok szakmai követelményeinek mindegyikét 

tartalmazhatja kiemelten a következőkre: 

 

a) HR feladatok:  

 toborzási módszerek, 

 kiválasztási módszerek, szempontok, 

 munkakör értékelési, elemzési módszerek, 

 az álláshirdetésre jelentkezők adatainak a kezelése, 

 személyi anyagok megőrzésének feltételei, lehetőségei 

 a munkavállalótól kérhető adatok, nyilatkozatok,  

 az álláshirdetésre jelentkező nyilatkozatai, 

 a munkavállalóval szemben alkalmazható alkalmassági vizsgálatok, 

 GDPR a munkaviszonyban, az adatkezelés jogszerűsége és annak 

jogalapja, 

 a munkáltató ellenőrzési joga, 

 az egyenlő bánásmód követelménye a munkaviszonyban, 

 munkaszerződések előkészítése, 

 munkáltatói tájékoztató előkészítése, 

 munkaköri leírás előkészítése, 

 munkaszerződés módosítások előkészítése, 

 a munkáltató ajánlattételi kötelezettségének esetei a munkaszerződés 

módosítása körében, 

 munkavédelemmel kapcsolatos tevékenység, illetve munkavédelmi 

oktatás megszervezése, 

 munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályok ismertetése, 

 a munkáltató sajátos tevékenységének jelentősége a munkaidő-

beosztásánál, 

 munkaközi szünet, napi pihenőidő, heti pihenőnap, 

 rendkívüli munkaidő, 

 ügyelet, készenlétre vonatkozó szabályok, 

 napi munkaidő – beosztás szerinti napi munkaidő fogalma,  

 a szabadság, szabadság kiadására vonatkozó szabályok,  

 betegszabadságra, szülési szabadságra, fizetésnélküli szabadságra 

vonatkozó szabályok, 

 munkaidő, pihenőidő nyilvántartása, 

 az alapbér, munkabér megállapítása (időbér, teljesítménybér, 

bérpótlékok), 

 díjazás munkavégzés hiányában, 

 távolléti díjra vonatkozó szabályok, 

 a munkabér védelmére vonatkozó szabályok, 

 a munkáltató és munkavállaló kártérítési felelősségére vonatkozó 

alapvető szabályok, 
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 munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás lehetőségének ismerete, 

 munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés jogcímei, 

 joghátrány megállapításával kapcsolatos eljárási szabályok,  

 a munkaviszony megszűnése, megszűntetése esetei, szabályai, 

 eljárás a munkaviszony megszűnése, megszűntetése esetén, 

 a munkaviszony jogellenes megszűntetésének jogkövetkezménye, 

 felmondási tilalmak, felmondási korlátok, 

 felmondási idő, végkielégítésre jogosító idő, 

 a végkielégítésre vonatkozó szabályok alkalmazásának esetei, 

 az egyszerűsített foglalkoztatásra, illetve alkalmi munkavégzésre 

irányuló munkaviszony szabályai, 

 a távmunkavégzés szabályai, 

 a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok elhatárolása a 

munkaviszonytól, az elhatárolás szempontjai. 

 

b) Társadalombiztosítással kapcsolatos feladatok:  

 a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok ismerete, 

 a járulékfizetési kötelezettség megállapítása,  

 adókötelezettség megállapítása, illetve az adó mértékének 

meghatározása, 

 az egyszerűsített munkavállalók bejelentése, kötelezettségeinek 

megállapítása, 

 a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok esetén a biztosítási 

kötelezettség elbírálása, illetve a járulékfizetési kötelezettség lapjának 

meghatározása, 

 a bejelentéssel, bevallással, adatszolgáltatással kapcsolatos 

nyomtatványok ismerete, 

 az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások megállapítása, (jogosultsági 

feltételek elbírálása és a számítási szabályok ismerete), 

 a társadalombiztosítási nyugellátásokkal kapcsolatos szabályok 

ismerete, különösen a jogosultsági feltételekre, a szolgálati időre és a 

nyugdíj alapját képező átlagkereset számításánál figyelembe vehető 

jövedelmekre a számítási szabályok elméleti ismerete, 

 az igényérvényesítéshez szükséges nyomtatványok, eljáró szervek 

ismerete. 

 

A feladatok típusai:  

 feleletválasztás (alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis 

állítások, ok-okozati összefüggések, eltérések, azonosságok,),  

 feleletalkotás (hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése, rövid 

válasz, felsorolás, számítási feladat).  

 

 

Időtartama: 120 perc 

 

3.1.2 Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése 
Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javítási-értékelési útmutató 

előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-

értékelési útmutató tartalmazza. 
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Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó az a) és b) részfeladatot külön-külön 

minimum 50%-os szinten teljesítette. 

 

Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő: 

90 - 100%  jeles (5) 

80 - 89% jó (4) 

65 - 79%  közepes (3) 

50 - 64%  elégséges (2) 

  0 - 49%  elégtelen (1) 

 

A javítóvizsgán a teljes írásbeli vizsgatevékenységet meg kell ismételni. 

 

3.1.3 Segédeszközök használatának szabályai 
A képesítő vizsga írásbeli vizsgatevékenységén kizárólag a vizsgaközpont által biztosított 

eszközök használhatók, egyéb segédeszköz használata nem engedélyezett. 

 

3.1.4 Írásbeli vizsgatevékenység mintafeladata 
Minden esetben térjen ki a feladatsor első része a társadalombiztosítási és családtámogatási 

ellátásokra összehasonlítási, igaz-hamis feladattípusokkal (jogosultsági feltételek 

összehasonlítása, maximumok megállapítása, igényérvényesítési szabályok). Minden ellátás 

ismeretét felmérő feladatsor összeállítása szükséges. 

 

A feladatsor második része a kifizető, vagy a munkavállaló, egyéni, vagy társas vállalkozó és 

megbízási jogviszonyokat érintő adó és járulékszabályokat tartalmazzon. A vállalkozók 

járulék és szociális hozzájárulási adókötelezettségének megállapítására vonatkozó szabályok 

objektív mérése és a megbízási jogviszony biztosítási kötelezettségének és 

költségelszámolása ismeretének objektív mérése szükséges!  

 

A harmadik részben gyakorlatorientált, életszerű eset felvázolása jelenjen meg, amelynek 

segítségével meghatározott jogviszony számfejtése és kötelezettségeinek megállapítása 

történik. 

 

A feladatsor teljes egészének az alábbi témaköröket kell vagylagosan tartalmaznia: 

 munkaszerződések előkészítése, 

 munkáltatói tájékoztató előkészítése, 

 munkaköri leírás előkészítése, 

 munkaszerződés módosítások előkészítése, 

 a munkáltató ajánlattételi kötelezettségének esetei a munkaszerződés 

módosítása körében, 

 munkavédelemmel kapcsolatos tevékenység, illetve munkavédelmi 

oktatás megszervezése, 

 munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályok ismertetése, 

 a munkáltató sajátos tevékenységének jelentősége a munkaidő-

beosztásánál, 

 munkaközi szünet, napi pihenőidő, heti pihenőnap, 

 rendkívüli munkaidő, 

 ügyelet, készenlétre vonatkozó szabályok, 

 napi munkaidő – beosztás szerinti napi munkaidő fogalma,  

 a szabadság, szabadság kiadására vonatkozó szabályok,  



27 

 betegszabadságra, szülési szabadságra, fizetésnélküli szabadságra 

vonatkozó szabályok, ezek számfejtése, 

 a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok ismerete, 

 a járulékfizetési kötelezettség megállapítása,  

 adókötelezettség megállapítása, illetve az adó mértékének 

meghatározása, 

 az egyszerűsített munkavállalók bejelentése, kötelezettségeinek 

megállapítása, 

 a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok esetén a biztosítási 

kötelezettség elbírálása, illetve a járulékfizetési kötelezettség lapjának 

meghatározása, 

 a bejelentéssel, bevallással, adatszolgáltatással kapcsolatos 

nyomtatványok ismerete, 

 az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások megállapítása, (jogosultsági 

feltételek elbírálása és a számítási szabályok ismerete), 

 a társadalombiztosítási nyugellátásokkal kapcsolatos szabályok 

ismerete, különösen a jogosultsági feltételekre, a szolgálati időre és a 

nyugdíj alapját képező átlagkereset számításánál figyelembe vehető 

jövedelmekre a számítási szabályok elméleti ismerete, 

 az igényérvényesítéshez szükséges nyomtatványok, eljáró szervek 

ismerete. 

 

3.2 Projektfeladat 

3.2.1 A projektfeladat megnevezése, tartalma, időtartama 
 

Megnevezése: A munkaerőgazdálkodás gyakorlata 

 

A projektfeladat A) és B) részből áll. 

 

A)  Bérszámfejtés 

 

Tartalma:  projektfeladat kidolgozása számítógépes környezetben 

A feladatlap egy belépő dolgozó megadott adatainak felvitele biztosítási 

kötelezettség elbírálása, bejelentése, illetve kötelezettségeinek 

megállapítása. 

Fontos, hogy pontosan milyen lépéseket tegyen a foglalkoztató a belépést 

követően. Ki kell térnie a vizsgázónak, hogy milyen nyomtatványon, 

milyen formában és milyen határidőben kell eleget tennie a bejelentési, 

adatszolgáltatási, illetve bevallási kötelezettségének. 

Figyeljen a foglalkoztatott biztosítási kötelezettség szempontjából fontos 

státuszára (pl.: saját jogú nyugdíjban részesül, korhatár előtti ellátásban 

részesül, rokkantsági ellátásban részesül, rehabilitációs ellátásban részesül, 

szolgálati járandóságban részesül.) 

A biztosítási kötelezettség szempontjából tegyen különbséget a saját jogú 

nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs 

ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személyek között. 

 

Időtartama: 60 perc 
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B)  A munkaerőgazdálkodás elméleti kérdései 

 

Tartalma:  gyakorlati esetfeldolgozásokat tartalmazó központi tételsor, mely a 

szakképesítés programkövetelmény-moduljai szakmai követelményeinek 

mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten:  

 az Mt. hatályára vonatkozó szabályok,  

 a munkaviszony alanyaival kapcsolatosan ki minősül 

munkáltatónak, melyek a munkavállalói jogalanyiság feltételei, 

 a munkaviszony létesítése, 

 munkaszerződés funkciója, tartalmi elemei (kötelező, természetes 

és lehetséges tartalmi elemei), 

 ki mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól, 

 munkaszerződés módosítása, 

 munkaviszony megszűnése, megszűntetése esetei, és ezek esetében 

a lefolytatandó eljárás, 

 munkaidő-beosztás, 

 a rendkívüli munkaidő mértékének a korlátai, 

 szabadság, szabadság kiadására vonatkozó szabályok, 

 betegszabadság, szülési szabadság, fizetésnélküli szabadság 

 munkáltató, illetve munkavállaló kártérítési kötelezettségei (esetei, 

mértéke), 

 a társadalombiztosítási nyugellátások felsorolása, csoportosítása, 

 a nyugdíj előtt álló munkavállaló felvilágosítása a jogosultság 

feltételeiről és az igénylés módjáról, 

 hozzátartozó halála esetén igényelhető nyugellátások, jogosító 

feltételek, igénylés módja, 

 az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak felsorolása, 

csoportosítása, igénylés módja, illetve számítási szabályai, 

 biztosítási kötelezettség elbírálása a különböző jogviszonyok 

esetén, 

 közterhek megállapítása, bevallása. 

 

Időtartama: 25 perc, ebből felkészülési idő 10 perc 

 

 

3.2.2 A projektfeladat értékelése 
A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit 

eredményesen teljesítette. 

 

A)  Bérszámfejtés 

Értékelés szempontjából minden helyes válaszra pont adható, így az adatok felvitele, 

biztosítási kötelezettség elbírálása, bejelentése, illetve kötelezettségeinek megállapítása 

stb.   

Maximálisan adható pontszám 50 pont. 

 

B)  A munkaerőgazdálkodás elméleti kérdései 

A vizsgázó a kihúzott tétel alapján összegzi a feladatot, azonosítja a problémát. Legyen 

aktív és határozott, mondandója megfelelő szakmai tartalommal bírjon. A vizsgázónak, 

ha a kihúzott tétel úgy kívánja meg, akkor az esetleíráshoz kapcsolódó elméleti 

ismereteket (definíció, a fogalom kifejtése, a téma jellemzői) is el kell mondania. 
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Maximálisan adható pontszám 50 pont, a következő szempontok alapján: 

Szakmai tartalom: 25 pont (50%)  

Szakmai kifejezőképesség és kommunikációs képesség: 15 pont (30%) 

A helyzethez való alkalmazkodási képesség, problémamegoldó képesség: 10 pont 

(20%) 

 

Amennyiben a vizsgázó teljesítménye nem éri el az 50%-ot, úgy egy alkalommal 

póttételt húzhat, ebben az esetben teljesítménye maximum 75%-ra értékelhető. 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a projektfeladat mindkét 

vizsgarészében (A) Bérszámfejtés és B) A munkaerőgazdálkodás elméleti kérdései) külön-

külön a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte. 

 

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények alapján az osztályzat a következő: 

90 - 100%  jeles (5) 

80 - 89% jó (4) 

65 - 79%  közepes (3) 

50 - 64%  elégséges (2) 

  0 - 49%  elégtelen (1) 

 

Javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítménye nem éri el a 

50%-ot. 

 

3.2.3 Segédeszközök használatának szabályai 
A projektfeladat során kizárólag a vizsgaközpont által biztosított eszközök használhatók, 

egyéb segédeszköz használata nem engedélyezett.  

 

 

3.3 A képesítő vizsga értékelése, szervezése és lebonyolítása 

3.3.1 Képesítő vizsga értékelése 
 

Az írásbeli vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50% 

 

A projektfeladat aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  

A) Bérszámfejtés: 25% 

B) A munkaerőgazdálkodás elméleti kérdései: 25% 

 

Amennyiben minden vizsgatevékenység eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a 

vizsgatevékenységenként/vizsgarészenként elért osztályzatok programkövetelményben 

meghatározott arányával súlyozott átlaga alapján egész számra kerekítve, az általános 

szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni. 

 

 

Javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, aki  

- sikertelen képesítő vizsgát tett, vagy 

-  a képesítő vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, illetve azt megszakította, 

vagy  

-  szabálytalanság miatt a képesítő vizsga folytatásától eltiltásra került. 
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3.3.2 A képesítő vizsga szervezése és lebonyolítása 
Az első vizsganapon az írásbeli vizsga, a második vizsganapon a projektfeladat mind-két 

vizsgarésze kerül lebonyolításra. 

A projektfeladat központi tételsorát a képesítő vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal 

kell megjelentetni. 

 

A vizsgabizottság mérő tagja csak olyan személy lehet, aki társadalombiztosítási 

végzettséggel (felsőfokú végzettség, vagy OKJ szakképesítés/részszakképesítés, vagy a PK 

alapján szerzett szakképesítés) és legalább 10 éves gazdasági, társadalombiztosítási, vagy 

munkajogi területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

A vizsgabizottság értékelő tagja csak olyan személy lehet, aki közgazdász végzettségű és 

legalább 10 éves gazdasági, társadalombiztosítási, vagy munkajogi területen szerzett szakmai 

tapasztalattal rendelkezik. 

 

A vizsgabizottság vizsgafelügyeleti feladatait ellátó tagját a területileg illetékes gazdasági 

kamara jelöli ki a szakmai érdekképviseleti szervezetek javaslatának figyelembe vételével. 

 

Írásbeli vizsgatevékenység 

Az írásbeli vizsgatevékenység vizsgaidőpontja tekintetében a közreadott vizsganaptár az 

irányadó. 

 

Az ágazatért felelős miniszter által kiadott központ írásbeli feladatlap igénylése a  

 

penzugyiszakkepzes.kormany.hu 

linken érhető el. 

 

Az írásbeli vizsgatevékenységre jelentkezni csoportonként a PM honlapján megadott 

vizsgaidőpontok előtti 30. napig lehet. Létszámmódosításra a vizsgaidőpontokat megelőző 

10. napig van lehetőség. 

 

Az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlapot a vizsga megkezdése előtt 

legalább három nappal a vizsgaközpont képviselője átveheti. 

A vizsgaközpont a nyomtatott feladatlapokat a csomagolásán feltüntetett időpontig köteles 

oly módon őrizni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. 

A képesítő vizsgán kizárólag az útmutatóban meghatározott, illetve a dolgozat fedlapján 

közölt eszközök használhatóak. 

Az írásbeli vizsgatevékenység ideje alatt a vizsgatermekben és a folyosókon állandó 

felügyeletről kell gondoskodni. Nem kaphat teremfelügyeletet ellátó megbízást az, aki az 

adott vizsgatevékenység oktatására jogosító végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik, 

és/vagy vele szemben egyéb összeférhetetlenség áll fenn (pl. hozzátartozó). A folyósón 

felügyelő gondoskodik arról, hogy a vizsgaterembe illetéktelen ne lépjen be. Ha a vizsgázó a 

termet elhagyja, a folyosófelügyelő gondoskodik arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek 

kapcsolatba senkivel, megakadályozza, hogy meg nem engedett segédeszközt vegyen 

igénybe. 

A vizsgaközpontnak gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő helyettes álljon készenlétben 

arra az esetre, ha a felügyelők közül bárkit helyettesíteni, pótolni kell.  

 

A zárt, biztonságos csomagolásban megküldött nyomtatott feladatlapok kibontása a 

csomagon megjelölt időpontban az írásbeli vizsgatevékenység zavartalan lebonyolítását 
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felügyelő, illetve a lebonyolítási szabályzatban megjelölt vizsgabizottsági tag előtt történik. A 

felbontás, megnyitás időpontját, a csomag sértetlenségének, sérült, felbontott vagy 

megnyitott állapotának tényét és a jelenlévők nevét a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

A felügyelő a vizsgázók részére tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható 

segédeszközökről, továbbá a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről, 

elkészíti a vizsgázók ülésrendjét tartalmazó jegyzőkönyvet, és gondoskodik a vizsga 

rendjének betartásáról. A felügyelő/bizottsági tag a vizsgatevékenység megkezdése előtt 

ellenőrzi, hogy a vizsgázók csak a vizsgaközpont által biztosított segédeszközzel 

rendelkezzenek, a okoseszközöket (pl. mobiltelefon) kikapcsolt állapotban, a vizsgázó 

táskájában kellően távol kell elhelyezni. Az okoseszközök (pl. mobiltelefon) használatát 

számológépként sem lehet engedélyezni. Az ülésrendet úgy kell kialakítani, hogy a vizsgázók 

egymást ne zavarhassák, ne segíthessék. A feladatlapok kiosztására és az elkészült 

vizsgafeladat összegyűjtésére fordított idő nem csökkentheti a feladatok megoldására szánt 

időtartamot.  

 

Ha a vizsgázó késve érkezik, addig az időpontig lehet beengedni a vizsgaterembe, amíg a 

felügyelő a vizsga kezdésére engedélyt nem ad. Egyedi elbírálásra a képesítő vizsgán 

jelenlévő vizsgabizottsági tagnak van lehetősége.  

 

A vizsgázó a feladat kidolgozásához csak kék színű tollat használhat. A központi feladatlapot 

a vizsgázó nem szedheti szét lapokra, annak kidolgozáskor összekapcsolt formában egyben 

kell maradnia! Kidolgozáskor a javítást szabályszerűen, szignóval ellátva kell érvényesítenie. 

A vizsgázó számára a vizsgafeladat kidolgozásához a vizsgaközpont bélyegzőjével ellátott 

lapokat kell biztosítani. Ezeket csak akkor használhatja a vizsgázó, ha a központi 

feladatlapon a kidolgozáshoz szükséges üres részek beteltek. 

A vizsgázó a kidolgozáshoz használt bélyegzővel ellátott lap első oldalán feltünteti a nevét, a 

szakképesítés megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát és címét, továbbá a vizsga napjának a 

dátumát. Ha a vizsgázó a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét 

valamennyi lapon fel kell tüntetnie, és a lapokat sorszámmal kell ellátnia.  

Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, 

feladatlapját átadja a felügyelőnek, aki közvetlenül az átvételt követően ráírja a beadás 

időpontját és ellátja kézjegyével, továbbá az üresen hagyott helyeket és oldalakat – az 

utólagos kiegészítések lehetőségének kiküszöbölése érdekében – a vizsgázó által használttól 

eltérő színű tollal (javasolható a zöld), áthúzással érvényteleníti, az oldalak alját szignóval 

látja el. 

Ha az írásbeli vizsgatevékenység alatt a vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, 

engedélyt kér a felügyelőtől, és egyidejűleg részére átadja a dolgozatát. A vizsgázó 

távozásának és visszaérkezésének idejét rá kell vezetni a dolgozatra, és be kell írni az 

ülésrendet tartalmazó jegyzőkönyvbe. A vizsgázó távozása és visszaérkezése között eltelt idő 

beszámít a vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartamba. A vizsgázó a 

vizsgatermet csak rövid időre hagyhatja el (max. 5 perc), egyedi elbírálásra a vizsgabizottság 

jelenlévő tagjának van lehetősége. 

 

Nem lehet értékelő és vizsgafelügyelő az, akivel szemben fennáll összeférhetetlenség pl. 

hozzátartozó. 

 

A vizsgázó a vizsgafeladat megoldásához, elkészítéséhez tanácsot, segítséget nem kaphat. Ha 

a felügyelő/bizottsági tag a központi írásbeli vizsgatevékenység közben szabálytalanságot 
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észlel, felfüggeszti a vizsgázó vizsgatevékenységét, és elveszi a vizsgázó feladatlapját, ráírja 

az elvétel pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, és aláírja azt, majd ezt követően 

engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység folytatását. 

A felügyelő az írásbeli vizsgatevékenység befejezését követően haladéktalanul jelzi a 

szabálytalanságot az akkreditált vizsgaközpontnak, aki kivizsgálja és dönt a vizsgázó esetén a 

képesítő vizsga további folytathatóságáról. A szabálytalansággal kapcsolatban külön 

jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, 

amely lehetővé teszi a szabálytalanság tényének és körülményének megállapítását, az érintett 

vizsgázó és felügyelő/bizottsági tag nyilatkozatát, továbbá azt, hogy a vizsgázót tájékoztatták 

a szabálytalanság elbírálásával kapcsolatos eljárásról és a bebizonyított szabálytalanság 

következményeiről. A jegyzőkönyvet a felügyelő, a vizsgázó és a vizsgafelügyelő írja alá. A 

vizsgázó észrevételét – kérelmére – a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A szabálytalansággal 

összefüggésben felvett jegyzőkönyvet csatolni kell a vizsgajegyzőkönyvhöz. 

Szabálytalanságnak minősül a képesítő vizsgára vonatkozó szabályok megszegése, így 

különösen okoseszközök (pl. mobiltelefon) használata, fegyelmezetlenség, meg nem engedett 

segédeszközök használata, a terem engedély nélküli elhagyása stb. 

 

A központi írásbeli vizsgatevékenységnél a vizsgafelügyelőnek kell részt venni a vizsgán. A 

lebonyolítási rendben rögzítettek szerint a vizsgafelügyelőt a bizottság értékelő tagja 

helyettesítheti. Amennyiben a vizsgabizottság tagja a lebonyolítási rendben 

meghatározottaktól eltérően nem jelenik meg a vizsgán, vagy a vizsga befejezése előtt 

távozik a vizsga helyszínéről, annak tényét a jegyzőkönyvben (rendkívüli jegyzőkönyv) 

rögzíteni kell. 

 

A vizsgabizottság a vizsgázó személyazonosságát a vizsgatevékenység megkezdésekor 

ellenőrzi és az adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el. 

 

A központi írásbeli vizsgafeladat megoldását a központi javítási-értékelési útmutató alapján 

kell értékelni. A javítási-értékelési útmutatót az ágazatért felelős miniszter honlapjáról lehet 

letölteni a vizsgát követően legkésőbb a vizsga időpontját követő napon. 

 

A kijavított írásbeli feladatlapokat az eredeti írásbeli tétel cenzori példányát, továbbá a 

javítási-értékelési útmutatókat a projektfeladat megkezdése előtt legalább hét nappal el kell 

juttatni az értékelőhöz, aki minősíti azokat. 

 

A vizsgabizottság mérő tagja a vizsgázó dolgozatát a javítási-értékelési útmutató alapján 

javítja, az értékelő a javítást követően a dolgozatokat áttekinti és minősíti.  

A vizsgafeladatok megoldására javasolt eredményt legkésőbb a vizsga lezárása előtt a 

vizsgázó tudomására kell hozni.  

A vizsgázó a kijavított és értékelt dolgozatot valamint az értékelési útmutatót a lebonyolítási 

szabályzatban meghatározott módon és időben megtekintheti. A megtekintésre úgy kell időt 

biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a projektfeladat megkezdése előtt írásban 

leadhassa a vizsgaközpont képviselőjének. Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban 

foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. A vizsgázónak 

a kijavított és értékelt dolgozatra tett észrevételeit illetően a vizsgabizottság véleményének 

kikérése alapján a vizsgaközpont határoz. 
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Projektfeladat 

A projektfeladat A) Bérszámfejtés és B) A munkaerőgazdálkodás elméleti kérdései 

vizsgarészeket az kezdheti meg, aki az írásbeli vizsgatevékenységet eredményesen, legalább 

50%-os szinten teljesítette. 

 

A projektfeladat lebonyolítását az írásbeli vizsgát követően, 30 napon belül kell 

megszervezni. 

 

A vizsgaközpont által kijelölt felügyelő a vizsga megkezdését megelőzően a vizsgázók 

részére tájékoztatást ad a munka-, tűz- és egészségvédelmi szabályokról, a vizsga 

lebonyolításának rendjéről, az alkalmazható segédeszközökről, továbbá a vizsgán elkövetett 

szabálytalanságok következményeiről. 

 

A vizsgabizottság a vizsgázó személyazonosságát a vizsgatevékenység megkezdésekor 

ellenőrzi az adatvédelmi szabályoknak megfelelően. 

 

Nem számítható be a projektfeladat végrehajtására rendelkezésre álló időtartamba a 

vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. 

 

A) Bérszámfejtés 

A projektfeladat kidolgozása számítógépes környezetben történik. A számítógépről, 

tartozékairól, a programok feltöltéséről, internet biztosításáról a vizsgaközpont gondoskodik.  

 

A vizsgaközpontnak gondoskodni kell a technikai feltételek folyamatos meglétéről 

tartalékszámítógép és személyi feltételek biztosításával (technikai feltételek biztosításáért 

felelős készenléti személy). 

 

A projektfeladat megkezdése előtt a vizsgázót tájékoztatni kell a projektfeladat elkészítésével 

kapcsolatos tudnivalókról, vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi 

előírásokról. 

 

A vizsgaközpont a projektfeladat lebonyolításához projektútmutatót készít, melyben a 

vizsgázó számítógépes beazonosítása, a kiadott feladat elérési útja, a mentés módja stb. kerül 

rögzítésre és tartalmát ismertetni kell a vizsgázóval. 

A felügyelő a vizsgázók számára tájékoztatást ad projektfeladat lebonyolításának 

szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, továbbá az elkövetett szabálytalanságok 

következményeiről, elkészíti a vizsgázók ülésrendjét tartalmazó jegyzőkönyvet, és 

gondoskodik a mérés alatti rend betartásáról. 

 

A projektfeladatot a vizsgázó a képző által a projektfeladathoz kapcsolódóan meghatározott 

segédanyagok használata mellett végzi. 

A projektfeladat lebonyolítása során rögzíteni kell a tevékenység kezdésének és 

befejezésének időpontját. Ha a vizsgázónak el kell hagynia a termet, biztosítani kell 

távozásának és visszaérkezésének idejét. A távozás és visszaérkezés között eltelt idő 

beszámít a kidolgozásra rendelkezésre álló időtartamba. 

 

A projektfeladat eredményét utólag nem módosítható formában kell tárolni. 

A projektfeladat megoldására rendelkezésre álló időtartamba nem számítható be a 

vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő pl. valamely hiba miatt a vizsgázó munkája 
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akadályozott, a hibát a jegyzőkönyvben kell rögzíteni és a hiba miatti kieső idővel 

kidolgozási idejét meg kell növelni. 

 

A vizsgázó a projektfeladat megoldásához, elkészítéséhez tanácsot, segítséget nem kérhet és 

nem kaphat. 

 

Ha a felügyelő/bizottsági tag a projektfeladat kidolgozása alatt szabálytalanságot észlel, 

felfüggeszti a vizsgázó tevékenységét, írásban rögzíti ennek tényét, továbbá a felfüggesztés 

pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, és aláírja azt, majd ezt követően engedélyezi a 

vizsgázónak a tevékenység folytatását.  

A felügyelő a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti a vizsgaközpont 

vezetőjének, aki a projekttevékenység befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a 

szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes 

jegyzőkönyvbe foglalja (rendkívüli jegyzőkönyv), amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a 

jelen lévő felügyelő/bizottsági tag nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan 

tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének 

kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a jelen lévő felügyelő/bizottsági tag, a képző intézmény 

vezetője és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rá kell vezetni.  

A rendkívüli jegyzőkönyvet a kidolgozási idő leteltével lezárják, a dokumentum a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

A vizsgaközpont és a bizottság együttesen hozza meg döntését, melyet határozatba foglalnak. 

A döntés vonatkozhat a következőkre: 

a) a feladat megoldása részben vagy egészben érvénytelen, ha részben érvénytelen, annak 

figyelmen kívül hagyásával történik az értékelés,  

b) a vizsgázónak újból a mérést meg kell ismételnie.  

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 

foglalni. 

 

Felszereltség 

- Számítógép, illetve mobil IT eszközök 

- Internet hozzáférés, wi-fi  

- számológép 

- bérszámfejtés program 

 

A vizsgaközpont feladata a vizsga előkészítése során 

a Bérszámfejtési vizsgafeladatrész lebonyolításához minden vizsgázó részére biztosítani kell: 

- a vizsgaközpont elkészíti a saját vizsgahelyi útmutatóját, mely figyelembe veszi a 

helyi körülményeket, de sehol sem lehet ellentétes a jelen Útmutatóval,  

- számítógépet, 

- biztosítja a számítógépek vírusmentes állapotát,  

- a bérszámfejtés végzésére alkalmas analitikus bérprogramot,  

- telepíti a NAV keretprogramját és szükséges bevallási nyomtatványokkal, 

- Office programcsomagot az esetlegesen kért adatszolgáltatáshoz, 

- termenként legalább egy hálózati nyomtatót biztosít (csak a vizsgaszervezés 

részére a vizsga befejezése utáni dokumentálás céljára), 

- az elhelyezéssel és a vizsgafelügyelettel biztosítja a vizsgázók önálló 

munkavégzését, 

- a bérprogramot a vizsgákra úgy kell előkészíteni, hogy 

= a januári- és a februári vizsgán a naptári évet megelőző évre, 

= a többi vizsgán a naptári évre történhessen a bérszámfejtés, 
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- a törzsadatokat a bérprogramba rögzíteni kell, ezt az 1. számú melléklet 

tartalmazza, 

- javító-, vagy pótló vizsga esetén is biztosítja a vizsgázó által tanult, begyakorolt 

bérprogram törzsadatokkal feltöltött telepítését, a vizsgázó általa nem ismert 

bérprogrammal nem vizsgázhat, 

- eltávolítja a gyakorlásként elkészített bérszámfejtéseket, dolgozói adatbeviteleket. 

 

A vizsgázó feladata 

- a kiadott feladatnak megfelelően rögzíti a dolgozókkal kapcsolatos állandó- és 

változó adatokat, munkaidő, szabadság és béradatokat, ezután elvégzi, futtatja az 

utasítás szerinti bérszámfejtést, 

- a feladat utasítása szerinti listát (fizetési jegyzék, bérkarton, stb.) elkészíti és a 

vizsgaszervezés vagy a vizsgafeladat által meghatározott könyvtárba elmenti, 

- a feladatban feltett kérdésekre válaszol, 

- az utolsónak elkészített feladatrészt is elmenti, de a programot nem csukja be, a 

gépét bekapcsolva hagyja. Munkája végeztével, de legkésőbb a gyakorlati vizsga 

idejének lejártával (60 perc) elhagyja a vizsgatermet. 

 

A vizsgaközpont feladata a vizsga befejezése után 

- a vizsgázók munkáját név szerint archiválja (fájl-név szerint), vizsgázónként a 

vizsgázó nevére szóló könyvtárba és emellett egyéb adathordozóra (DVD/CD, 

pendrive) is elmenti, 

- az elkészült feladatmegoldás(oka)t vizsgázónként kinyomtatja (csak a feladatban 

meghatározott listákat), melynek minden oldalát a lap alján a jelenlévő 

vizsgabizottsági tag szignóval hitelesít, 

- a vizsgázó, és más szakember (rendszergazda) egyidejű készenlétével, 

irányításával biztosítja, hogy a nyomtatást, archiválást teljes körűen elvégezzék, 

- vizsgázó a nyomtatás, archiválás idején a teremben nem tartózkodhat, abban nem 

segédkezhet, 

- biztosítja, hogy szükség esetén a mérő, az értékelő, vagy a vizsgafelügyelő, a 

vizsgázó, vagy egy kijelölt szakértő egy géptermen kívüli számítógépen bármely 

vizsgázó munkáját a bérprogrammal megtekinthesse, 

- a vizsgafelügyelőnek eljuttatja a papírra kinyomtatott (azon értékelt, kijavított) 

feladatmegoldásokat és a vizsgadolgozatokat. 

 

Technikai problémák és elhárításuk 

- ha a vizsgán a vizsgázót munkájában valamilyen technikai probléma 

akadályozza, akkor igénybe kell venni a készenlétben álló rendszergazda, és/vagy 

szaktanár segítségét, 

- a probléma részleteit (időpont, esetleírás stb.) rendkívüli jegyzőkönyvre fel kell 

vezetni, 

- a vizsga helyszínén felmerülő a technikai problémát a minisztérium 

szakképzésért felelős személyének – a tételt adó személynek - haladéktalanul 

telefonon is jelezni kell 

- a hiba elhárítása után a vizsgázót annyi pótidő illeti meg, amennyit igénybe vett a 

hiba elhárítása, 

- szükség szerint a vizsgázó a 60 perc leteltével, - felügyelet mellett - tovább 

dolgozik a pótidő lejártáig. 
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Készenléti ügyelet 

A vizsga lebonyolítása alatt folyamatosan álljon készenlétben – a vizsgatermen kívül -

vizsgahelyszínenként: 

- rendszergazda, és  

- a bérszámfejtő program kezelését, működését jól ismerő szakember, szaktanár. 

 

B) A munkaerőgazdálkodás elméleti kérdései 

A B) projektfeladat mérésénél a teljes vizsgabizottságnak részt kell vennie a vizsgán.  

A vizsga központi tételsorát az ágazatért felelős miniszter biztosítja, melyet a képesítő vizsga 

megkezdése előtt legalább 30 nappal közzé kell tenni. Minden vizsgaközpontnak 

rendelkeznie kell szakképesítésenként egy példány hitelesített tételsorral, amelyeknek 

sokszorosított változatát biztosítja a vizsgára. 

 

A projektfeladatot a vizsgázó a vizsgaközpont által a projektfeladathoz kapcsolódóan 

meghatározott segédanyagok használata mellett végzi. 

 

A vizsgázó a projektfeladat megkezdését megelőzően a központilag meghatározott 

tételsorból – mely gyakorlati esetfeldolgozásokat tartalmaz – húz egy tételt. 

 

A vizsgázó a feladatát csak a tétel kiválasztása után és a tétel sorszámának az osztályozóíven 

való rögzítése után ismerheti meg.  

A vizsgázó a vizsgafelelet vázlatát a vizsgaközpont által biztosított és bélyegzőjével ellátott 

papíron rögzítheti. A vizsgázó a kidolgozáshoz használt bélyegzővel ellátott lap első oldalán 

feltünteti a nevét, továbbá a vizsga napjának a dátumát, valamint a tétel sorszámát. 

Ha a vizsgázó a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi 

lapon fel kell tüntetnie, és a lapokat sorszámmal kell ellátnia. 

 

A vizsgázó a tétel jellegének megfelelően önállóan felel, vagy szakmai megbeszélést folytat. 

Az önálló ismertetés csak akkor szakítható meg, ha a vizsgázó nyilvánvalóan és súlyosan 

téved, vagy a kifejtésben elakad. 

 


