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Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 

0746-06 Munkaerı-piaci szakfeladatok 
 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 

0746-06/2 Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak 
kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes 
kiszőrése 
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Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc 
 
 
 
A 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 19. § 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai 
vizsga szóbeli tételeit a 2042/2009. számon kiadom. 
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Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
 

2/42 

 
 
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékrıl és az 
Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl alapján. 
 
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és 
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: 
 
54 345 03 0000 00 00 Munkaerı-piaci szervezı, 

elemzı 
Munkaerı-piaci szervezı, 
elemzı 

54 345 03 0000 00 00 Munkaerı-piaci szervezı, 
elemzı 

Munkaerı-piaci szervezı, 
elemzı 

 
 
Idegen nyelvi kompetenciák felmérése: 
 
Az egyes feladatok mellé segédanyagként annak tartalmához kötıdı mintegy 400-500 karakternyi 
idegen nyelvő szöveg(ek)et kell elhelyezni. A szöveg(ek)et a tételrészhez úgy kell hozzárendelni, 
hogy egy ilyen szöveg értelmezése, felhasználása mindenképpen része legyen a tételrész feladata 
megoldásának, illetve a szakmai megbeszélésnek.  
 
Vagy az idegen nyelv tanára rövid párbeszédet/„telefonos beszélgetést” folytat a vizsgázóval az 
egyes tételekben meghatározott témakörökkel kapcsolatban a tanult idegen nyelven. 
 
 
A vizsgázó részére - kérésére - át kell adni a tételhez tartozó idegen nyelvő szöveg magyar 
fordítását. Ebben az esetben az idegennyelv-használattal kapcsolatos kompetenciákra 0 pontot kell 
adni. 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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1. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Foglalja össze a pályázatok meghirdetésének jogi hátterét, a munkáltatók 
kötelezettségét! 
 
Az információtartalom vázlata 

- Az Mt. szabályozása a gyakorlatban egy példán keresztül 

- A közszférára vonatkozó kötelezettségek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
1. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Foglalja össze a pályázatok meghirdetésének jogi hátterét, a munkáltatók 
kötelezettségét! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

Egyéni pályaívek különbözısége 
a versenyszférában és a 
közszférában 

40  

B Munkajog (Mt. Kjt. Ktv.) 
Konkrét szabályok ismerete és 
azok alkalmazása 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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2. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Készítsen folyamatábrát és röviden foglalja össze a pályázatok elbírálásának 
menetét! 
 
Az információtartalom vázlata 

 
- Az ábra tartalmazza a jelölttel szembeni követelményeket, javaslatot a felvételre vagy 

elutasításra 

- A pályázatokat elbíráló bizottság munkájának bemutatása  

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
2. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Készítsen folyamatábrát, és röviden foglalja össze a pályázatok elbírálásának 
menetét! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

A pályázatok elbírálásának helyi 
szabályozása 

40  

B Munkaerıpiac 
A munkaköri követelményeknek 
való személyes megfeleltetés 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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3. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Miért fontos a munkaköri követelményprofil és a munkaköri leírás megléte a 
pályázati kiírás elkészítéséhez? Magyarázza meg a fınökének! 
 
Az információtartalom vázlata 

 
- A munkaköri követelmények és a munkaköri leírás kapcsolata 

- A személyiségjegyek szerepe a pályázati kiírásokban 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
3. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Miért fontos a munkaköri követelményprofil és a munkaköri leírás megléte a 
pályázati kiírás elkészítéséhez? Magyarázza meg a fınökének! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

A személyiségjegyek szerepe a 
pályázati kiírásokban 

40  

B Munkaerıpiac 
Munkaköri követelmények és a 
munkaköri leírás tartalmi 
elemeinek kapcsolata 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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4. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Mit értünk jogi predesztináció alatt? Egy konkrét esetpélda alapján 
magyarázza meg! 
 
Az információtartalom vázlata 

 
- A szükséges dokumentumok felülvizsgálata, értékelése 

- Egy (saját élményő) esetpélda bemutatása 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
4. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Mit értünk jogi predesztináció alatt? Egy konkrét esetpélda alapján 
magyarázza meg! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

Az önéletrajz és a mellékelt 
dokumentumok felülvizsgálata, 
értékelése  

40  

B Munkajog (Mt. Kjt. Ktv.) 
A munkakör betöltéséhez 
szükséges (szak)ismeretek, 
gyakorlat megléte  

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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5. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Milyen típusú önéletrajzokat ismer? Részletesen mutassa be a kronologikus 
önéletrajz tartalmi elemeit és szerkezetét! 
 
Az információtartalom vázlata 

 
- A legismertebb önéletrajztípusok szerkezetének és tartalmának rövid bemutatása 

- A kronologikus önéletrajz sajátosságai, tartalmának elemzése 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
5. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Milyen típusú önéletrajzokat ismer? Részletesen mutassa be a kronologikus 
önéletrajz tartalmi elemeit és szerkezetét! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

A legismertebb 
önéletrajztípusok szerkezete, 
tartalmi elemei 

40  

B Munkaerıpiac 
A kronologikus önéletrajz 
sajátosságai, tartalma, 
elkészítése  

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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6. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Foglalja össze a funkcionális önéletrajz tartalmi elemeit és szerkezetét! 
 

Az információtartalom vázlata 
 
- A funkcionális önéletrajz szerkezeti felépítése  

- Elemzés: a készségek, képességek mint fı motívumok 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
6. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Foglalja össze a funkcionális önéletrajz tartalmi elemeit és szerkezetét! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

A funkcionális önéletrajz 
szerkezeti felépítése, 
tartalmának elemzése 

40  

B Munkaerıpiac 

Készségek, képességek 
bemutatása különösen 
pályakezdık és -módosítók 
esetében különbözı 
munkakörökben 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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7. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Mi a különbség a kronologikus és a funkcionális önéletrajz között, mely 
esetekben használjuk az egyiket vagy a másikat? Önnek mi a véleménye? 
 
Az információtartalom vázlata 

 
- A két önéletrajz alaptípus kiemelt motívumainak szerepe az álláskeresés során 

- A pályázók életútjának összehasonlító elemzése, önálló véleményalkotás 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
7. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Mi a különbség a kronologikus és a funkcionális önéletrajz között, mely 
esetekben használjuk az egyiket vagy a másikat? Önnek mi a véleménye? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

A két önéletrajztípus kiemelt 
motívumainak szerepe az 
álláskeresésben 

40  

B Munkaerıpiac 
A pályázók életútjának 
összehasonlító elemzése 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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8. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Foglalja össze az Europass önéletrajz tartalmi elemeit és újdonságtartalmát! 
 
Az információtartalom vázlata 

 
- A szakmai tapasztalatok, tanulmányok, egyéni és társas kompetenciák, egyéb információk 

alapján készít elemzést 

- Az Európában egységes Europass dokumentumok sajátosságai 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
8. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Foglalja össze az Europass önéletrajz tartalmi elemeit és újdonságtartalmát! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

Pályakezdık és gyakorlattal 
rendelkezık részletes 
bemutatkozási lehetısége az 
Europass önéletrajz  

40  

B Munkaerıpiac 
Az Európában egységes Europass 
dokumentumok sajátosságai 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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9. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Készítse el az egyéni és társas kompetenciák vázlatát a fenti munkakörre 
vonatkozóan! 
 
Az információtartalom vázlata 
 

- A munkakörre vonatkozó szakmai és személyes kompetenciák ismertetése 

- A munkaköri követelményprofil és a kompetenciák összhangja alapján készítsen vázlatot! 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
9. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Készítse el az egyéni és társas kompetenciák vázlatát a fenti munkakörre 
vonatkozóan! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

A munkakörre vonatkozó 
szakmai és személyes 
kompetenciák ismerete 

40  

B Munkaerıpiac 
A munkaköri követelményprofil 
és a kompetenciák összhangja 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
 

21/42 

 
10. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Mi a fénykép szerepe az önéletrajzok elıszőrésében? Készítsen egy rövid 
elemzést arról, hogy mely munkakörök betöltésénél nagyon fontos a jelölt fényképének 
megléte! 
 
Az információtartalom vázlata 

 
- A jelentkezı bemutatkozásának kellékei, a döntéshozók elsı benyomása 

- A munkakörök különbözısége, rövid elemzés készítése, saját vélemény kialakítása 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
10. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Mi a fénykép szerepe az önéletrajzok elıszőrésében? Készítsen egy rövid 
elemzést arról, hogy mely munkakörök betöltésénél nagyon fontos a jelölt fényképének 
megléte! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

A pályázó jelentkezése, 
bemutatkozásának kellékei az 
önéletrajzban 

40  

B Munkaerıpiac 
A fénykép meglétének szükségessége 
az elsı szőrésnél 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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11. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. A motivációs levél általában a pályázati csomag részét képezi. Ön szerint 
milyen kritériumai vannak a jó motivációs levélnek, és mi a szerepe a kiválasztás 
folyamatában? 
 
Az információtartalom vázlata 

 
- Az egyéni karriercélok és a vállalkozás céljainak összehangolását segítı figyelemfelkeltés 

- A cél eléréséhez, az állás elnyeréséhez való hozzájutás biztosítása  

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
11. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. A motivációs levél általában a pályázati csomag részét képezi. Ön szerint 
milyen kritériumai vannak a jó motivációs levélnek, és mi a szerepe a kiválasztás 
folyamatában? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

A cél eléréséhez, az állás 
elnyeréséhez való egyéni, 
személyes hozzáadott érték 

40  

B Munkaerıpiac 
A vállalkozás céljainak és az 
egyén karriercéljának 
összehangolása 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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12. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Milyen hiányosságokat talált a pályázatra beérkezett önéletrajzokban? 
 
Az információtartalom vázlata 

 
- A pályázati csomag részei, az önéletrajzok formai elemeinek hiánya, pótolhatósága 

- Az önéletrajzok tartalmának felülvizsgálatával kiszőrhetı elemek hiányosságai, 

pontatlanságok 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
12. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Milyen hiányosságokat talált a pályázatra beérkezett önéletrajzokban? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

A pályázatok tartalmi és formai 
követelményeinek való 
megfelelés  

40  

B Munkaerıpiac 
FIT tanácsadók szakmai segítsége 
az álláskeresık számára 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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13. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Milyen elvek alapján rendszerezte azokat az önéletrajzokat, amelyeknél 
hiányosságokat talált? 
 
Az információtartalom vázlata 

 
- A munkaköri követelményprofil alapján megállapítható kompetenciahiányok részletezése  

- A megkívánt formai megoldások hiányának rangsora 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
13. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Milyen elvek alapján rendszerezte azokat az önéletrajzokat, amelyeknél 
hiányosságokat talált? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

A munkaköri követelményekre 
vonatkozó kompetenciák hiányai 

40  

B Munkaerıpiac 
Önéletrajzok formai hibáinak 
pótlása  

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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14. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Mi az Ön további teendıje azokkal a jelentkezıkkel, akik nem mindenben 
felelnek meg a pályázati kiírásban foglaltaknak? 
 
Az információtartalom vázlata 
 

- Személyzetbiztosítási adatbank létrehozása 

- További, megüresedı álláshelyek betöltésének lehetıségei 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
14. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Mi az Ön további teendıje azokkal a jelentkezıkkel, akik nem mindenben 
felelnek meg a pályázati kiírásban foglaltaknak? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

Belsı adatbank létrehozása 
személyzetbiztosítás céljából 

40  

B Munkaerıpiac 
Üres álláshelyek betöltésének 
lehetıségei saját adatbankból 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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15. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. A pályázati felhívásra jelentkezett 6 fı pályakezdı is, akik rendelkeznek 
ugyan az elvárt szakmai végzettséggel, de gyakorlatuk nincs. Velük kapcsolatban mit fog 
javasolni a fınökének? 
 

Az információtartalom vázlata 

 
- A pályakezdıkkel való kapcsolattartási formák ismerete, gyakorlása 

- Az Ön véleményére kíváncsi a fınöke 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
15. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. A pályázati felhívásra jelentkezett 6 fı pályakezdı is, akik rendelkeznek 
ugyan az elvárt szakmai végzettséggel, de gyakorlatuk nincs. Velük kapcsolatban mit fog 
javasolni a fınökének? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

A pályakezdıkkel való 
kapcsolattartás eszközeinek és 
módszereinek ismerete és 
használata 

40  

B Munkaerıpiac 
A pályakezdık részvétele a FIT 
irodák humán-szolgáltatásaiban 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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16. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. A német nyelv ismerete és folyamatos használata alapkövetelmény a pozíció 
betöltéséhez. A beadott önéletrajzokban szereplı önértékelés alapján nem tudja eldönteni, 
hogy ki lehet a legjobb a jelöltek közül. Hogyan oldja meg a problémát? 
 
Az információtartalom vázlata 

 
- Idegen nyelvő kommunikáció kezdeményezésének különbözı lehetıségei 

- Nyelvtudás megítélése szintfelmérés segítségével, személyi és tárgyi feltételek 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
16. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. A német nyelv ismerete és folyamatos használata alapkövetelmény a pozíció 
betöltéséhez. A beadott önéletrajzokban szereplı önértékelés alapján nem tudja eldönteni, 
hogy ki lehet a legjobb a jelöltek közül. Hogyan oldja meg a problémát? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

Az idegen nyelvtudás 
objektív értékelése, a nem 
megfelelı szinten teljesítık 
kiszőrése  

40  

B Munkaerıpiac 
A munkakör vonatkozásában 
elvárt szintő idegen 
nyelvtudás felmérése  

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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17. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Sok pályázó eddig a közszférában dolgozott, a versenyszférát kevéssé ismerik. 
Felkészültségük megfelelı, szakmai tapasztalatokat hasonló munkakörben szereztek. Ön mit 
javasol az ı esetükben? 
 
Az információtartalom vázlata 

 
- Személyre szabott pályamódosítási terv készítése  

- A versenyszférában nélkülözhetetlen ismeretek megszerzése 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
17. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Sok pályázó eddig a közszférában dolgozott, a versenyszférát kevéssé ismerik. 
Felkészültségük megfelelı, szakmai tapasztalatokat hasonló munkakörben szereztek. Ön mit 
javasol az ı esetükben? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

Személyre szabott pályamódosítási 
terv készítése 

40  

B Munkaerıpiac 

A közszférában foglalkoztatottak 
speciális képzésének 
megszervezése, a versenyszféra 
jellemzıinek ismerete, mobilitás  

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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18. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Mutassa be fınökének a jelöltek pályázatának részeként benyújtott iratokat, 
dokumentumokat, és gyızze meg ıt arról, hogy miért szükséges ötféle melléklet! 
 

Az információtartalom vázlata 
 
- Ismertesse a pályázati csomag dokumentumait 

- Ön írta meg a pályázatot, kérte be az iratokat; szakmai érvekkel gyızze meg fınökét az 

eljárás helyességérıl 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
18. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Mutassa be fınökének a jelöltek pályázatának részeként benyújtott iratokat, 
dokumentumokat, és gyızze meg ıt arról, hogy miért szükséges ötféle melléklet! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

A pályázati dokumentáció 
összeállításának kritériumai 40  

B Munkajog (Mt. Kjt. Ktv.) 
A jogszabályi kötelezettségek 
betartásának szabályai 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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19. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Hogyan gyızıdik meg arról, hogy az önéletrajzokban leírtak megfelelnek a 
valóságnak? 
 
Az információtartalom vázlata 
 

- A pályázóval történı személyes kapcsolatfelvétel módszerei és eszközei 

- Információs csatornák, referenciaszemélyek szerepe a kiválasztás folyamatában 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
19. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Hogyan gyızıdik meg arról, hogy az önéletrajzokban leírtak megfelelnek a 
valóságnak? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

A pályázóval történı személyes 
kapcsolatfelvétel módszerei és 
eszközei 

40  

B Munkaerıpiac 
Referenciahelyek és személyek 
szerepe a kiválasztási folyamatban 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
 

41/42 

 
20. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Egyeztesse a fınökével a munkakör szempontjából nélkülözhetetlen 
készségeket és képességeket! 
 
Az információtartalom vázlata 
 

- A szakmai kompetenciák egyértelmő megfogalmazása a munkaköri feladatok ellátásához 

- A személyes és társas kompetenciák rangsorának összeállítása a pályázatok elbírálásához 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása, tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezık elızetes kiszőrése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
20. Ön egy magán-munkaközvetítıi tevékenységet folytató társaságnál dolgozik, ahol 
munkaerı-piaci feladatainak nagy részét különféle munkakörök betöltésére pályázatok 
megírása és a jelentkezık pályázati anyagának elıszőrése jelenti. Jelenleg egy nemzetközi 
élelmiszer-kereskedelmi hálózat keres értékesítési vezetıket budapesti munkavégzésre. A 
pályázók önéletrajzának elemzése az Ön feladata. Mivel még a próbaidejét tölti, vezetıje 
különféle kérdéseket tesz fel Önnek, hogy megbizonyosodjék tudásáról, szakmai 
hozzáértésérıl. Egyeztesse a fınökével a munkakör szempontjából nélkülözhetetlen 
készségeket és képességeket! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Karrier-, pályatanácsadás, 
gondozás 

Szakmai kompetenciák 
megfogalmazása és helyi 
egyeztetése a különbözı 
munkafolyamatok ellátásához 

40  

B Munkaerıpiac 
Kompetenciatérképek készítése 
és használata a pályázatok 
elbírálásához 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 8  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 6  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 


