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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 Munkaerıpiaci szervezı, elemzı Munkaerıpiaci szervezı, 

elemzı 
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1. Nagy István miután elveszítette a munkáját, megjelenik a munkaügyi kirendeltségen.  8 
általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Betanított munkásként dolgozott 3 évig. Nagy 
István nem talál munkát, Önnél jelentkezik tájékozódás céljából. Tájékoztassa, hogy milyen 
iratok szükségesek a regisztrációhoz! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztráció folyamata és az 

álláskeresıt megilletı támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
1. Nagy István miután elveszítette a munkáját, megjelenik a munkaügyi kirendeltségen.  8 
általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Betanított munkásként dolgozott 3 évig. Nagy 
István nem talál munkát, Önnél jelentkezik tájékozódás céljából. Tájékoztassa, hogy milyen 
iratok szükségesek a regisztrációhoz! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztráció folyamata és az 
álláskeresıt megilletı 
támogatások és szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 6  

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 4  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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2. Király Viktória 18 éves, gimnáziumban érettségizett. A sikertelen egyetemi felvételit 
követıen jelentkezik a munkaügyi központ kirendeltségén. Informálódni szeretne arról, hogy 
ha álláskeresıként regisztráltatja magát, akkor neki milyen ellátás és támogatás jár. 
Ön éppen az információs pultban dolgozik. Tájékoztassa Király Viktóriát a regisztrációról és 
a pályakezdık támogatási lehetıségeirıl! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztráció folyamata és az 

álláskeresıt megilletı támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
2. Király Viktória 18 éves, gimnáziumban érettségizett. A sikertelen egyetemi felvételit 
követıen jelentkezik a munkaügyi központ kirendeltségén. Informálódni szeretne arról, hogy 
ha álláskeresıként regisztráltatja magát, akkor neki milyen ellátás és támogatás jár. 
Ön éppen az információs pultban dolgozik. Tájékoztassa Király Viktóriát a regisztrációról és 
a pályakezdık támogatási lehetıségeirıl! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztráció folyamata és az 
álláskeresıt megilletı 
támogatások és szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 
8 
 

 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 8  
Figyelem-összpontosítás 4  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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3. Sipos Margit jelenleg 25 hónapos kisfiával otthon van, gyermekgondozási segélyben 
részesül. Férjével és 5 éves kislányával egy háztartásban él. Férje a közelmúltban veszítette el 
munkáját, jelenleg is állást keres. A családnak anyagi problémái vannak. 
Sipos Margit megjelenik a kirendeltségen, munkát keres. Tájékoztassa, hogy a gyesen lévı 
kismamák milyen feltételek mellett vállalhatnak munkát, ill. hogy álláskeresıként 
regisztrálható-e! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (Az álláskeresık regisztrációja, a 

gyesen lévıt megilletı támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
3. Sipos Margit jelenleg 25 hónapos kisfiával otthon van, gyermekgondozási segélyben 
részesül. Férjével és 5 éves kislányával egy háztartásban él. Férje a közelmúltban veszítette el 
munkáját, jelenleg is állást keres. A családnak anyagi problémái vannak. 
Sipos Margit megjelenik a kirendeltségen, munkát keres. Tájékoztassa, hogy a gyesen lévı 
kismamák milyen feltételek mellett vállalhatnak munkát, ill. hogy álláskeresıként 
regisztrálható-e! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(Az álláskeresık regisztrációja, a 
gyesen lévıt megilletı 
támogatások és szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 
6 
 

 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 4  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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4. Bán András 51 éves, korábban autószerelıként dolgozott. A gazdasági válság 
következtében munkáltatója csoportos létszámleépítés keretében elbocsátotta. Feleségével 
három gyermeket nevelnek, ezért nagyon fontos, hogy minél elıbb munkát találjon. 
Jelentkezik a munkaügyi kirendeltségen, regisztráltatni szeretné magát.  
Ismertesse Bán Andrással a regisztráció folyamatát, valamint azt, hogy az 50 év feletti 
regisztrált álláskeresık milyen kiemelt támogatási formában részesülhetnek! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztráció folyamata és a 50 év 

feletti álláskeresıt megilletı támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
4. Bán András 51 éves, korábban autószerelıként dolgozott. A gazdasági helyzet 
következtében munkáltatója csoportos létszámleépítés keretében elbocsátotta. Feleségével 
három gyermeket nevelnek, ezért nagyon fontos, hogy minél elıbb munkát találjon. 
Jelentkezik a munkaügyi kirendeltségen, regisztráltatni szeretné magát.  
Ismertesse Bán Andrással a regisztráció folyamatát, valamint azt, hogy az 50 év feletti 
regisztrált álláskeresık milyen kiemelt támogatási formában részesülhetnek! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztráció folyamata és a 50 
év feletti álláskeresıt megilletı 
támogatások és szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 6 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 4  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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5. Szerémi András az elmúlt 3 évben egy betéti társaságban, beltagként tevékenykedett. Mivel 
a vállalkozás évrıl évre egyre kevesebb hasznot termelt, kilépett a vállalkozásból, eladta az 
üzletrészét. Ezt követıen megjelent a munkaügyi kirendeltségen, regisztrálás céljából. 
Ismertesse Szerémi Andrással a regisztráció folyamatát és az igénybe vehetı ellátási és 
támogatási formákat! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztráció folyamata és a 

regisztrált álláskeresıt megilletı támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
5. Szerémi András az elmúlt 3 évben egy betéti társaságban, beltagként tevékenykedett. Mivel 
a vállalkozás évrıl évre egyre kevesebb hasznot termelt, kilépett a vállalkozásból, eladta az 
üzletrészét. Ezt követıen megjelent a munkaügyi kirendeltségen, regisztrálás céljából. 
Ismertesse Szerémi Andrással a regisztráció folyamatát és az igénybe vehetı ellátási és 
támogatási formákat! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztráció folyamata és a 
regisztrált álláskeresıt megilletı 
támogatások és szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 5 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 5  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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6. Horváth Imre 2 hónapja regisztrált álláskeresı. Az eltelt idıszakban több pozícióra is 
pályázott, eddig sikertelenül. Ma megjelent a munkaügyi kirendeltségen. Ön a beérkezett 
munkaerıigények alapján felajánl egy álláslehetıséget neki. Tájékoztassa Horváth Imrét 
arról, hogy a felajánlott állásajánlatot köteles-e elfogadni! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztráció folyamata és a 

regisztrált álláskeresı kötelezettségei) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Regisztrált álláskeresı tájékoztatása a regisztrációs kötelmeirıl 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
6. Horváth Imre 2 hónapja regisztrált álláskeresı. Az eltelt idıszakban több pozícióra is 
pályázott, eddig sikertelenül. Ma megjelent a munkaügyi kirendeltségen. Ön a beérkezett 
munkaerıigények alapján felajánl egy álláslehetıséget neki. Tájékoztassa Horváth Imrét 
arról, hogy a felajánlott állásajánlatot köteles-e elfogadni! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztráció folyamata és a 
regisztrált álláskeresı 
kötelezettségei) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 6 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 8  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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7. Széles Imre munkaviszonya három héten belül meg fog szőnni, munkáltatója csoportos 
létszámleépítés keretében fogja elbocsátani. Folyamatosan munkát keres, de úgy gondolja, 
hogy addig is – amíg munkát talál – regisztráltatja magát a munkaügyi kirendeltségen. 
Telefonon jelentkezik Önnél. Tájékoztassa Széles Imrét arról, hogy milyen feltételek mellett 
állapítható meg álláskeresési támogatás, valamint arról is, hogy mennyi az álláskeresési 
támogatás maximum összege! 
 

Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A támogatás megállapításának 

feltételei, és a regisztrált álláskeresıt megilletı támogatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
7. Széles Imre munkaviszonya három héten belül meg fog szőnni, munkáltatója csoportos 
létszámleépítés keretében fogja elbocsátani. Folyamatosan munkát keres, de úgy gondolja, 
hogy addig is – amíg munkát talál – regisztráltatja magát a munkaügyi kirendeltségen. 
Telefonon jelentkezik Önnél. Tájékoztassa Széles Imrét arról, hogy milyen feltételek mellett 
állapítható meg álláskeresési támogatás, valamint arról is, hogy mennyi az álláskeresési 
támogatás maximum összege! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A támogatás megállapításának 
feltételei, és a regisztrált 
álláskeresıt megilletı 
támogatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 6 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 4  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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8. Víg Barbara regisztrált álláskeresı. A meghatározott idıpontban Önnél jelentkezik a 
munkaügyi kirendeltségen. Tudni szeretné, hogy mit jelent az együttmőködési kötelezettség, 
illetve milyen szankciók várhatók annak megszegése esetén. 
Foglalja össze Víg Barbarának az együttmőködési kötelezettség mibenlétét, valamint a 
kötelezettség megszegése esetén a várható szankciókat! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztrált álláskeresı 

kötelezettségei, annak elmulasztása esetén a szankcionálás) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
8. Víg Barbara regisztrált álláskeresı. A meghatározott idıpontban Önnél jelentkezik a 
munkaügyi kirendeltségen. Tudni szeretné, hogy mit jelent az együttmőködési kötelezettség, 
illetve milyen szankciók várhatók annak megszegése esetén. 
Foglalja össze Víg Barbarának az együttmőködési kötelezettség mibenlétét, valamint a 
kötelezettség megszegése esetén a várható szankciókat! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztrált álláskeresı 
kötelezettségei, annak 
elmulasztása esetén a 
szankcionálás) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 6 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 4  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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9. Major Miklós regisztrált álláskeresı. A következı, kiskönyvben rögzített idıpontban – 
betegség miatt – nem tudott megjelenni a munkaügyi kirendeltségen. Barátjától úgy hallotta, 
hogy emiatt meg fogják szüntetni az álláskeresési támogatás folyósítását. Telefonon 
jelentkezik Önnél. 
Tájékoztassa Major Miklóst, hogy mely esetekben szüntetik meg az álláskeresési támogatás 
folyósítását!  
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztrált álláskeresı 

kötelezettségei, annak elmulasztása esetén a szankcionálás) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
9. Major Miklós regisztrált álláskeresı. A következı, kiskönyvben rögzített idıpontban – 
betegség miatt – nem tudott megjelenni a munkaügyi kirendeltségen. Barátjától úgy hallotta, 
hogy emiatt meg fogják szüntetni az álláskeresési támogatás folyósítását. Telefonon 
jelentkezik Önnél. 
Tájékoztassa Major Miklóst, hogy mely esetekben szüntetik meg az álláskeresési támogatás 
folyósítását!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztrált álláskeresı 
kötelezettségei, annak 
elmulasztása esetén a 
szankcionálás) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 5 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 5  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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10. Zsigmond Réka 21 éves, gimnáziumi érettségivel rendelkezik. Két hónapja keres önállóan 
állást, mindeddig sikertelenül. A nagynénje virágboltjában állást tudna vállalni, hogyha 
virágkötıi képesítése lenne.  Öntıl kér tanácsot, hogyan tanulhatná ki ezt a szakmát. 
Tájékoztassa Zsigmond Ritát arról, hogy milyen feltételekkel regisztráltathatja magát, és 
milyen feltételekkel részesülhet képzési támogatásban!  
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztrált álláskeresıt megilletı 

támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
10. Zsigmond Réka 21 éves, gimnáziumi érettségivel rendelkezik. Két hónapja keres önállóan 
állást, mindeddig sikertelenül. A nagynénje virágboltjában állást tudna vállalni, hogyha 
virágkötıi képesítése lenne. Öntıl kér tanácsot, hogyan tanulhatná ki ezt a szakmát. 
Tájékoztassa Zsigmond Ritát arról, hogy milyen feltételekkel regisztráltathatja magát, és 
milyen feltételekkel részesülhet képzési támogatásban!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztrált álláskeresıt 
megilletı támogatások és 
szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 6 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 4  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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11. Fazekas Imre egyéni vállalkozóként tevékenykedett az elmúlt 3 évben, ezt megelızıen 
alkalmazott volt egy cégnél. Vállalkozását megszüntette. Regisztráltatni szeretné magát, ezért 
telefonon érdeklıdik Önnél. 
Tájékoztassa Fazekas Imrét a regisztráció folyamatáról és arról, hogy milyen támogatást 
vehet igénybe! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztrált álláskeresıt megilletı 

támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
11. Fazekas Imre egyéni vállalkozóként tevékenykedett az elmúlt 3 évben, ezt megelızıen 
alkalmazott volt egy cégnél. Vállalkozását megszüntette. Regisztráltatni szeretné magát, ezért 
telefonon érdeklıdik Önnél.  
Tájékoztassa Fazekas Imrét a regisztráció folyamatáról és arról, hogy milyen támogatást 
vehet igénybe! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztrált álláskeresıt 
megilletı támogatások és 
szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 5 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 5  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Regisztrált álláskeresı tájékoztatása a regisztrációs kötelmeirıl 
 

25/42 

 
12. Kovács Orsolya nappali tagozatos egyetemi hallgató. A diploma megszerzéséhez angol 
nyelvbıl középfokú nyelvvizsgát kell tennie. Személyesen megjelent a kirendeltségen, azt 
szeretné tudni, hogy támogatható-e a nyelvtanfolyam számára. 
Tájékoztassa Kovács Orsolyát a regisztráció feltételeirıl, ill. a képzési támogatás 
igénybevételérıl! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztrált álláskeresıt megilletı 

támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Regisztrált álláskeresı tájékoztatása a regisztrációs kötelmeirıl 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
12. Kovács Orsolya nappali tagozatos egyetemi hallgató. A diploma megszerzéséhez angol 
nyelvbıl középfokú nyelvvizsgát kell tennie. Személyesen megjelent a kirendeltségen, azt 
szeretné tudni, hogy támogatható-e a nyelvtanfolyam számára. 
Tájékoztassa Kovács Orsolyát a regisztráció feltételeirıl, ill. a képzési támogatás 
igénybevételérıl! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztrált álláskeresıt 
megilletı támogatások és 
szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 6 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 4  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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13. Balogh Tihamér levelezı tagozatos fıiskolai hallgató. Anyagi problémái miatt nem tudja 
tovább finanszírozni a tanulmányait. Minél elıbb munkát szeretne vállalni, fıállású 
munkaviszony keretében. Jelentkezik a munkaügyi kirendeltségen. 
Tájékoztassa Balogh Tihamért a regisztráció feltételeirıl és az igénybe vehetı 
szolgáltatásokról (pl. munkaközvetítés, munkatanácsadás)! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztrált álláskeresıt megilletı 

támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Regisztrált álláskeresı tájékoztatása a regisztrációs kötelmeirıl 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
13. Balogh Tihamér levelezı tagozatos fıiskolai hallgató. Anyagi problémái miatt nem tudja 
tovább finanszírozni a tanulmányait. Minél elıbb munkát szeretne vállalni, fıállású 
munkaviszony keretében. Jelentkezik a munkaügyi kirendeltségen. 
Tájékoztassa Balogh Tihamért a regisztráció feltételeirıl és az igénybe vehetı 
szolgáltatásokról (pl. munkaközvetítés, munkatanácsadás)! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztrált álláskeresıt 
megilletı támogatások és 
szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 6 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 4  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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14. Kovács Krisztina az elmúlt 3 évben kizárólag alkalmi munkavállalói könyvvel dolgozott, 
fıállása nem volt. Ez idı alatt kb. 250 nap munkaviszonya keletkezett. Öntıl kér tanácsot, 
hogy milyen ellátást kaphatna a munkaügyi központtól. 
Tájékoztassa Kovács Krisztinát a regisztráció folyamatáról, annak kötelmeirıl és az adható 
támogatásokról! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztrált álláskeresıt megilletı 

támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
14. Kovács Krisztina az elmúlt 3 évben kizárólag alkalmi munkavállalói könyvvel dolgozott, 
fıállása nem volt. Ez idı alatt kb. 250 nap munkaviszonya keletkezett. Öntıl kér tanácsot, 
hogy milyen ellátást kaphatna a munkaügyi központtól. 
Tájékoztassa Kovács Krisztinát a regisztráció folyamatáról, annak kötelmeirıl és az adható 
támogatásokról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztrált álláskeresıt 
megilletı támogatások és 
szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 5 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 9  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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15. Balatoni Katalin pályakezdı regisztrált álláskeresı, aki kiadványszerkesztı képzésen 
szeretne részt venni, de családi körülményei nem teszik lehetıvé az anyagi támogatást. Úgy 
hallotta, hogy a képzés idıtartama alatt valamilyen támogatásra is jogosult lehet. 
Tájékoztassa Balatoni Katalint a képzési támogatás igénybevételérıl, ill. az adható támogatási 
formákról! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztrált álláskeresıt megilletı 

támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
15. Balatoni Katalin pályakezdı regisztrált álláskeresı, aki kiadványszerkesztı képzésen 
szeretne részt venni, de családi körülményei nem teszik lehetıvé az anyagi támogatást. Úgy 
hallotta, hogy a képzés idıtartama alatt valamilyen támogatásra is jogosult lehet. 
Tájékoztassa Balatoni Katalint a képzési támogatás igénybevételérıl, ill. az adható támogatási 
formákról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztrált álláskeresıt 
megilletı támogatások és 
szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 6 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 4  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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16. Turi Jánosnak megszőnt a munkaviszonya. Örökölt egy vidéki ingatlant, melyet 
idegenforgalmi, vendéglátói tevékenységre szeretne kialakítani. Úgy tudja, hogy a kezdı 
vállalkozókat támogatja a munkaügyi központ. Turi János Önnél jelentkezik.  
Tájékoztassa İt a regisztrációról és az álláskeresık által igényelhetı támogatási formákról 
(vállalkozóvá válás támogatása)! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztrált álláskeresıt megilletı 

támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 

16. Turi Jánosnak megszőnt a munkaviszonya. Örökölt egy vidéki ingatlant, melyet 
idegenforgalmi, vendéglátói tevékenységre szeretne kialakítani. Úgy tudja, hogy a kezdı 
vállalkozókat támogatja a munkaügyi központ. Turi János Önnél jelentkezik.  
Tájékoztassa İt a regisztrációról és az álláskeresık által igényelhetı támogatási formákról 
(vállalkozóvá válás támogatása)! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztrált álláskeresıt 
megilletı támogatások és 
szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 6 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 8  
Figyelem-összpontosítás 6  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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17. Soós Andrea fél éve keres állást önállóan, de eredménytelenül. Eddig nem regisztráltatta 
magát a munkaügyi kirendeltségen, mert korábban nem bejelentett munkahelyen dolgozott, 
így ellátásra sem volt jogosult. Ismerısétıl hallott az álláskeresı klubról, és szeretné igénybe 
venni annak szolgáltatásait. 
Tájékoztassa Soós Andreát az igényelhetı szolgáltatásokról és annak igénybevételi 
lehetıségérıl! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztrált álláskeresıt megilletı 

támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
17. Soós Andrea fél éve keres állást önállóan, de eredménytelenül. Eddig nem regisztráltatta 
magát a munkaügyi kirendeltségen, mert korábban nem bejelentett munkahelyen dolgozott, 
így ellátásra sem volt jogosult. Ismerısétıl hallott az álláskeresı klubról, és szeretné igénybe 
venni annak szolgáltatásait. 
Tájékoztassa Soós Andreát az igényelhetı szolgáltatásokról és annak igénybevételi 
lehetıségérıl! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztrált álláskeresıt 
megilletı támogatások és 
szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 6 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 4  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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18. Pál Márta 45 éves, szövınıként dolgozott korábban. Ezt követıen betanított munkát 
végzett egy kft.-nél, munkáltatója négy hónapja elbocsátotta. Nem talál munkát. Úgy 
gondolja, hogy egy új szakmával könnyebben el tudna helyezkedni, de bizonytalan a 
választható szakmák tekintetében. Öntıl kér tanácsot, hogy mit tegyen. 
Tájékoztassa Pál Mártát a regisztráció folyamatáról és az igénybe vehetı tanácsadási és 
átképzési lehetıségekrıl! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztrált álláskeresıt megilletı 

támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Regisztrált álláskeresı tájékoztatása a regisztrációs kötelmeirıl 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
18. Pál Márta 45 éves, szövınıként dolgozott korábban. Ezt követıen betanított munkát 
végzett egy kft.-nél, munkáltatója négy hónapja elbocsátotta. Nem talál munkát. Úgy 
gondolja, hogy egy új szakmával könnyebben el tudna helyezkedni, de bizonytalan a 
választható szakmák tekintetében. Öntıl kér tanácsot, hogy mit tegyen. 
Tájékoztassa Pál Mártát a regisztráció folyamatáról és az igénybe vehetı tanácsadási és 
átképzési lehetıségekrıl! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztrált álláskeresıt 
megilletı támogatások és 
szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 5 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 5  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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19. Csáki Zoltán 20 éves munkaviszonnyal rendelkezik, korábban egy nagyvállalatnál volt 
középvezetı. Ez volt az elsı munkahelye. Sajnos a cég létszámleépítés miatt elbocsátotta ıt. 
Talált néhány állásajánlatot, de nem tudja, hogyan kell elkészíteni az álláspályázatot. 
Megjelenik a kirendeltségen, az Ön segítségét kéri. 
Tájékoztassa Csáki Zoltánt a regisztráció folyamatáról, ill. az igénybe vehetı 
humánszolgáltatásokról! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztrált álláskeresıt megilletı 

támogatások és szolgáltatások) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Regisztrált álláskeresı tájékoztatása a regisztrációs kötelmeirıl 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
19. Csáki Zoltán 20 éves munkaviszonnyal rendelkezik, korábban egy nagyvállalatnál volt 
középvezetı. Ez volt az elsı munkahelye. Sajnos a cég létszámleépítés miatt elbocsátotta ıt. 
Talált néhány állásajánlatot, de nem tudja, hogyan kell elkészíteni az álláspályázatot. 
Megjelenik a kirendeltségen, az Ön segítségét kéri. 
Tájékoztassa Csáki Zoltánt a regisztráció folyamatáról, ill. az igénybe vehetı 
humánszolgáltatásokról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztrált álláskeresıt 
megilletı támogatások és 
szolgáltatások) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 6 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 4  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
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20. Vincze Violetta 48 éves, korábban édesapját ápolta, ápolási díjban részesült. Jelenleg 
munkát keres. Hallott a START-kártya programról, errıl szeretne informálódni. Önnél 
jelentkezik a kirendeltségen. 
Tájékoztassa Vincze Violettát a nyilvántartásba vételrıl és a START-kártya elınyeirıl! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- A kliensekhez kötıdı konkrét ügyben felhasználja az NFT-k OP-ból származó 

foglalkoztatásélénkítı intézkedéseinek rendszerét (A regisztrált álláskeresıt megilletı 

támogatások és szolgáltatások, START-kártya) 

- Közremőködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0746-06 Munkaerıpiaci szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Regisztrált álláskeresı tájékoztatása a regisztrációs kötelmeirıl 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
20. Vincze Violetta 48 éves, korábban édesapját ápolta, ápolási díjban részesült. Jelenleg 
munkát keres. Hallott a START-kártya programról, errıl szeretne informálódni. Önnél 
jelentkezik a kirendeltségen. 
Tájékoztassa Vincze Violettát a nyilvántartásba vételrıl és a START-kártya elınyeirıl! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B 
Uniós foglalkoztatás, jog, 
közigazgatás 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
(A regisztrált álláskeresıt 
megilletı támogatások és 
szolgáltatások, START-kártya) 

40  

B Munkaerıpiac 

A kliensekhez kötıdı 
konkrét ügyben felhasználja 
az NFT-k OP-ból származó 
foglalkoztatásélénkítı 
intézkedéseinek rendszerét 
Közremőködik a stratégiai és 
üzleti terv kidolgozásában 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5  
4 Folyamatábrák olvasása, értelmezése 5  

Összesen 80  
 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes Döntésképesség 6 
 

Módszer 
Problémaelemzés, -feltárás 10  
Figyelem-összpontosítás 4  

Összesen 20  
Mindösszesen 100  
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 
 


