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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 06 0100 52 01 Személyügyi ügyintézı Személyügyi gazdálkodó és 

fejlesztı 
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1. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak.   
Gondolja végig a felvételi elbeszélgetés menetét. Mit kérdezne elıször a jelölttıl? 
Ismertesse a kérdés célját és azt, hogy segítségével mit szeretne megtudni! 

 
Információtartalom vázlata 
 

- A felvételi elbeszélgetés megkomponálása 

- A kérdések megfogalmazása 

- A kérdések sorrendiségének meghatározása 

- Az elsı kérdés célja 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
1. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
Gondolja végig a felvételi elbeszélgetés menetét! Mit kérdezne elıször a jelölttıl? 
Ismertesse a kérdés célját és azt, hogy segítségével mit szeretne megtudni! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

A felvételi elbeszélgetés 
megkomponálása. 

30  

Kérdések 
megfogalmazása. 

20  

Az elsı kérdés célja. 20  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Önállóság 8  
Társas Hatékony kérdezés készsége 8  
Módszer Tervezés 4  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
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2. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

   
Érdeklıdjön a jelölt korábbi munkahelyeirıl, beosztásairól! Véleménye szerint milyen 
következtetéseket lehet levonni a jelölt életútjából? 

 
Információtartalom vázlata 
 

- Betöltött-e korábban azonos munkakört? 

- Mennyire volt eredményes? 

- Szakmai önéletrajza alapján hány munkahelyen dolgozott? 

- Következtetések megfogalmazása.  
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
 

2. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 
finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
Érdeklıdjön a jelölt korábbi munkahelyeirıl, beosztásairól! Véleménye szerint milyen 
következtetéseket lehet levonni a jelölt életútjából? 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Korábbi munkakörre, 
eredményekre vonatkozó 
kérdések. 

40  

Következtetések 
megfogalmazása. 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Önállóság 4  
Társas Kapcsolatteremtı készség 4  
Módszer Értékelés 12  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
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3. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
Hogyan kérdezné ki a jelöltet mostani munkájáról? Milyen jelzéseket kaphat a verbális és 
a metakommunikáció segítségével? 

 
Információtartalom vázlata 
 

- Kérdezés-technika 

- Elıadásmód figyelemmel kísérése 

- Metakommunikatív eszközök megfigyelése 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

 
Értékelı lap 

 
3. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
Hogyan kérdezné ki a jelöltet mostani munkájáról? Milyen jelzéseket kaphat a verbális és 
a metakommunikáció segítségével? 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Kérdezés-technika 
kiválasztása. 

30  

Megfigyelés. 40  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Szervezıkészség 4  
Társas Kapcsolatteremtı készség 4  
Módszer Ismeretek helyén való alkalmazása 12  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
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4. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt beszámol tudományos tevékenységérıl. A meghirdetett munkakör követelmény-
profilja szerint elısegíti-e a tudományos munka a munkakör betöltését? Hogyan tud 
párhuzamot vonni a tudományos elfoglaltság és a munkakör között? 

 
Információtartalom vázlata 
 

- A beszámoló meghallgatása, kérdésfeltevés 

- A tudományos munka és a munkaköri követelmények összevetése 

- Tudományos munka és a munkaköri feladatok vizsgálata 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
 

4. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 
finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt beszámol tudományos tevékenységérıl. A meghirdetett munkakör követelmény-
profilja szerint elısegíti-e a tudományos munka a munkakör betöltését? Hogyan tud 
párhuzamot vonni a tudományos elfoglaltság és a munkakör között? 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Beszámoló 
meghallgatása, 
kérdésfeltevés. 

20 
20 

 

Tudományos munka, 
munkaköri feladatok 
vizsgálata. 

20  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 10  

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Szorgalom, igyekezet 6  
Társas Hatékony kérdezés 6  
Módszer Értékelés 8  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
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5. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt ismertette korábbi munkájában elért eredményeit. Hogyan tudhatja meg, hogy az 
elért eredmények közül melyikre a legbüszkébb? Mire utalhat az eredmények 
rangsorolása? Milyen vezetıi készséget állapíthat meg ebbıl? 

 
Információtartalom vázlata 
 

- Kérdezés módjának megválasztása 

- Rangsor felállítása alatti viselkedés megfigyelése 

- Vezetıi készségek számbavétele, a jellemzı vezetıi készség megállapítása 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

 
Értékelı lap 

 
5. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt ismertette korábbi munkájában elért eredményeit. Hogyan tudhatja meg, hogy az 
elért eredmények közül melyikre a legbüszkébb? Mire utalhat az eredmények 
rangsorolása? Milyen vezetıi készséget állapíthat meg ebbıl? 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Kérdezés módjának 
megválasztása. 

20  

Vezetıi készségek 
számbavétele. 

20  

Jellemzı vezetıi készség 
megállapítása. 

20  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 10  

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Önállóság 5  
Társas Kapcsolatteremtı készség 8  
Módszer Ismeretek helyén való alkalmazása 7  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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6. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak.  

 
A vezetı kiválasztásánál fontos a személyes tulajdonságok vizsgálata. Hogyan közli a 
jelölttel a vizsgálatok formáját, módszerét? Ha megkérdezi, hogy a jelölt melyik személyes 
tulajdonságára a legbüszkébb, a válaszból milyen következtetéseket állapíthat meg? 

 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Személyes tulajdonságok vizsgálati módszereinek felsorolása 

- A felvételi eljárás során a vizsgálatok idejének, formájának meghatározása 

- Személyes tulajdonságok rangsorolása 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

 
Értékelı lap 

 
6. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

  
A vezetı kiválasztásánál fontos a személyes tulajdonságok vizsgálata. Hogyan közli a 
jelölttel a vizsgálatok formáját, módszerét? Ha megkérdezi, hogy a jelölt melyik személyes 
tulajdonságára a legbüszkébb, a válaszból milyen következtetéseket állapíthat meg? 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Vizsgálati módszerek 
felsorolása. 

20  

Vizsgálatok idejének, 
formájának 
megválasztása. 

20  

A személyes 
tulajdonságok 
rangsorolása. 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Önállóság 4  
Társas Kapcsolatteremtı készség 4  
Módszer Tervezés 12  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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7. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelöltnek jelenlegi beosztásában nyilván voltak olyan elképzelései, amit nem tett vagy 
nem tehetett meg. Kérdezzen rá erre, és ismertesse a levonható következtetéseket! 

 
Információtartalom vázlata 
 

- Az elmaradt elképzelések okai 

- Személyes okok, amikor megtehette volna, de nem tette meg az intézkedést 

- Következtetések 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
 
7. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelöltnek jelenlegi beosztásában nyilván voltak olyan elképzelései, amit nem tett vagy 
nem tehetett meg. Kérdezzen rá erre, és ismertesse a levonható következtetéseket! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Az elmaradt elképzelések 
okai. 

20  

D 
A vállalkozások mőködése, 
stratégia, üzleti terv, program 
végrehajtás 

Személyes okok. 20  

Következtetések. 30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Szorgalom, igyekezet 2  
Társas Hatékony kérdezés készsége 6  
Módszer Elemzés 12  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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8. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelöltnek valószínőleg fontos döntést kell hoznia a pályázat beadása elıtt. Kérdezze meg, 
miért akar munkahelyet változtatni! Gondolja végig a számba vehetı okokat! Ismertesse 
azokat és a jelölt válaszát! Ennek alapján hogyan ítéli meg a munkahely-változtatási 
szándékot? 

 
Információtartalom vázlata 
 

- Munkahelyváltoztatás okai 

- A jelölt válasza 

- Munkahely-változtatási szándék megítélése 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

 
Értékelı lap 

 
8. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelöltnek valószínőleg fontos döntést kell hoznia a pályázat beadása elıtt. Kérdezze meg, 
miért akar munkahelyet változtatni! Gondolja végig a számba vehetı okokat! Ismertesse 
azokat és a jelölt válaszát! Ennek alapján hogyan ítéli meg a munkahely-változtatási 
szándékot? 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Munkahelyváltoztatás 
okai. 

20  

A jelölt válasza. 20  

A szándék megítélése. 20  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 10  

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Önállóság 10  
Társas Kapcsolatteremtı készség 5  
Módszer Ismeretek helyén való alkalmazása 5  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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9. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
Amennyiben a jelölt vezetıi beosztása alacsonyabb, mint a pályázatban szereplı 
munkaköré, felmerül a kérdés, hogy miért akar egy nagyobb felelısséggel járó feladatot, 
beosztást elfogadni. 

 
Tervezze meg azon kérdések sorát, amelyek feltevésével választ kaphat a miértekre! 

 
Információtartalom vázlata 
 

- Jelenlegi beosztásról való meggyızıdés 

- Kérdéssorozat összeállítása 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
 
9. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
Amennyiben a jelölt vezetıi beosztása alacsonyabb, mint a pályázatban szereplı 
munkaköré, felmerül a kérdés, hogy miért akar egy nagyobb felelısséggel járó feladatot, 
beosztást elfogadni. 

 
Tervezze meg azon kérdések sorát, amelyek feltevésével választ kaphat a miértekre! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Jelenlegi beosztásról való 
meggyızıdés. 

20  

Kérdéssorozat 
összeállítása. 

40  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 10  

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Szorgalom, igyekezet 3  
Társas Hatékony kérdezés készsége 3  
Módszer Ismeretek helyén való alkalmazása 14  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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10. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A pályázati kiírásban szerepel, hogy a pályázó ismertesse fejlesztési elképzeléseit a 
betöltendı munkakörrel kapcsolatban. 

 
Hogyan gyızıdik meg arról, hogy az elképzelések reálisak? Milyen kérdéseket tesz fel 
ezzel kapcsolatban? Kiket von be az interjú megtartására? 

 
Információtartalom vázlata 
 

- Szakmai elképzelések megismerése 

- A szakmai elképzelésekkel kapcsolatos szakértı kijelölése, felkérése 

- A kérdéssorozat megtervezése 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
 

22/42 

 
A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
 

10. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 
finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A pályázati kiírásban szerepel, hogy a pályázó ismertesse fejlesztési elképzeléseit a 
betöltendı munkakörrel kapcsolatban. 

 
Hogyan gyızıdik meg arról, hogy az elképzelések reálisak? Milyen kérdéseket tesz fel 
ezzel kapcsolatban? Kiket von be az interjú megtartására? 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Szakmai elképzelések 
megismerése. 

20  

Szakértı kijelölése, 
felkérése. 

10  

A kérdéssorozat 
megtervezése. 

40  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Önállóság 4  
Társas Kapcsolatteremtı készsége 4  
Módszer Tervezés 12  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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11. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
Kérje meg a jelöltet, hogy beszéljen önmagáról! Mit tekint erısségének, gyengéinek? 

 
A jelölt válasza alapján milyen vezetıi kompetenciáit tartja megfelelınek, melyiket 
fejlesztendınek? 

 
Információtartalom vázlata 
 

- Emberi erısségek és gyengeségek számbavétele 

- Vezetıi kompetenciák 

- Fejlesztıi igények 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
 
11. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
Kérje meg a jelöltet, hogy beszéljen önmagáról! Mit tekint erısségének, gyengéinek? 

 
A jelölt válasza alapján milyen vezetıi kompetenciáit tartja megfelelınek, melyiket 
fejlesztendınek? 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Az emberi erısségek és 
gyengeségek 
számbavétele. 

20  

D 
A vállalkozások mőködése, 
stratégia, üzleti terv, program 
végrehajtás 

Vezetıi kompetenciák. 30  

Fejlesztési igények. 20  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Szorgalom, igyekezet 5  
Társas Hatékony kérdezés készsége 5  
Módszer Ismeretek helyén való alkalmazása 10  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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12. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt vezetıként valamilyen nagyságú csapattal dolgozott. Kérdezze meg, hogy a 
vezetett csapat a csapatépítés melyik fázisába tartott. Elemezze a szakmai önéletrajz 
/munkakör, munkakör betöltésének ideje/ és a jelölt válaszai alapján, hogy a vezetett 
csapat életkorának megfelelı fejlıdési fázisban volt-e! 

 
Információtartalom vázlata 
 

- A csapatépítés szakaszainak áttekintése 

- A jelölt válaszainak figyelemmel kísérése 

- Elemzés 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
 
12. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt vezetıként valamilyen nagyságú csapattal dolgozott. Kérdezze meg, hogy a 
vezetett csapat a csapatépítés melyik fázisába tartott. Elemezze a szakmai önéletrajz 
/munkakör, munkakör betöltésének ideje/ és a jelölt válaszai alapján, hogy a vezetett 
csapat életkorának megfelelı fejlıdési fázisban volt-e! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

A csapatépítés 
szakaszainak áttekintése. 

20  

A jelölt válaszainak 
figyelemmel kísérése. 

20  

Elemzés. 30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Önállóság 4  
Társas Kapcsolatteremtı készsége 4  
Módszer Értékelés 12  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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13. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt szakmai önéletrajza alapján valószínőleg többször került konfliktusos helyzetbe. 
Kérdezzen rá, milyen a konfliktustőrı képessége! Mit tapasztalt az interjú során, a jelölt 
hogyan reagált a váratlan helyzetekre, kérdésekre? Elmondása és az interjú során 
tapasztaltak alapján következtessen arra, hogyan tudná elviselni a beosztással járó 
konfliktusokat! 

 
Információtartalom vázlata 
 

- Szakmai önéletrajz alapján valószínősíthetı konfliktusos helyzetek 

- A jelölt elmondása 

- A jelölt viselkedése az interjú során 

- Megállapítások, következtetések 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
 

28/42 

 
A vizsgázó neve:………………………………….. 

 
Értékelı lap 

 
 
13. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt szakmai önéletrajza alapján valószínőleg többször került konfliktusos helyzetbe. 
Kérdezzen rá, milyen a konfliktustőrı képessége! Mit tapasztalt az interjú során, a jelölt 
hogyan reagált a váratlan helyzetekre, kérdésekre? Elmondása és az interjú során 
tapasztaltak alapján következtessen arra, hogyan tudná elviselni a beosztással járó 
konfliktusokat! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Valószínősíthetı 
konfliktusos helyzetek. 

20  

A jelölt viselkedése az 
interjú során. 

20  

Megállapítások, 
következtetések. 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Szorgalom, igyekezet 5  
Társas Hatékony kérdezés készsége 5  
Módszer Értékelés 10  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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14. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt szakmai önéletrajzában szereplı vezetıi munkáján kívül tudományos 
tevékenységet is végez. Tudakolja meg, hogyan osztja be az idejét, hogy magánéletére is 
jusson! 

 
Információtartalom vázlata 
 

- Idıgazdálkodási fogalmak 

- Idıgazdálkodási módszerek 

- A jelölt válaszai 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
 
14. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt szakmai önéletrajzában szereplı vezetıi munkáján kívül tudományos 
tevékenységet is végez. Tudakolja meg, hogyan osztja be az idejét, hogy magánéletére is 
jusson! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Idıgazdálkodási 
fogalmak. 

25  

Idıgazdálkodási 
módszerek. 

25  

A jelölt válaszai. 20  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Önállóság 3  
Társas Kapcsolatteremtés készsége 7  
Módszer Ismeretek helyén való alkalmazása 10  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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15. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt szakmai önéletrajzában nem tüntette fel, hogy mivel tölti a szabadidejét. 
Kérdezzen rá úgy, hogy esetleges káros szenvedélyeit is megtudja! Állítsa össze az ehhez 
szükséges kérdéssort! 

 
Információtartalom vázlata 
  

- Káros szenvedélyek áttekintése 

- Kérdéssor összeállítása 

- A jelölt válaszai 

- A válaszok alapján következtetés a káros szenvedélyekre 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
15. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt szakmai önéletrajzában nem tüntette fel, hogy mivel tölti a szabadidejét. 
Kérdezzen rá úgy, hogy esetleges káros szenvedélyeit is megtudja! Állítsa össze az ehhez 
szükséges kérdéssort! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Káros szenvedélyek 
áttekintése. 

20  

Kérdések, válaszok. 20  

Következtetések. 20  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 10  

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Szervezıkészség 2  
Társas Hatékony kérdezés készsége 10  
Módszer Értékelés 8  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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16. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
Az interjú alapján arra a következtetésre jutott, hogy a jelölt bizonyos kompetenciái 
fejlesztésre szorulnak. Kérdezzen rá, hogy továbbképzésen részt venne-e? A válaszok 
alapján vázolja a jelölt karrier-tervét (leendı életpályáját a vállalatnál)! 

 
Információtartalom vázlata 
 

- Fejlesztendı kompetenciák kijelölése 

- Továbbképzési lehetıségek ismertetése 

- Életpálya-terv elkészítése 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
 
16. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

  
Az interjú alapján arra a következtetésre jutott, hogy a jelölt bizonyos kompetenciái 
fejlesztésre szorulnak. Kérdezzen rá, hogy továbbképzésen részt venne-e? A válaszok 
alapján vázolja a jelölt karrier-tervét (leendı életpályáját a vállalatnál)! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Fejlesztendı 
kompetenciák kijelölése. 

20  

D 
A vállalkozások mőködése, 
stratégia, üzleti terv, program 
végrehajtás 

Továbbképzési 
lehetıségek. 

20  

Életpálya-terv 
elkészítése. 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Önállóság 4  
Társas Kapcsolatteremtés készsége 4  
Módszer Tervezés 12  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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17. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt szakmai önéletrajzában nem jelölte meg fizetési igényét, csak tájékoztatást adott 
jelenlegi javadalmazásáról. Tájékoztassa a jelöltet a zrt. fizetési lehetıségérıl, bónusz és 
caffetéria-rendszerérıl! 

 
Tudakolja meg, hogy a felkínált javadalmazás megfelelı-e! 

 
Információtartalom vázlata 
 

- A zrt. teljesítményhez kötött bérezési rendszere 

- A zrt. bónusz rendszere 

- A zrt. caffetéria rendszere 

- A jelölt válaszai 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
 

17. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 
finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt szakmai önéletrajzában nem jelölte meg fizetési igényét, csak tájékoztatást adott 
jelenlegi javadalmazásáról. Tájékoztassa a jelöltet a zrt. fizetési lehetıségérıl, bónusz és 
caffetéria-rendszerérıl! 

 
Tudakolja meg, hogy a felkínált javadalmazás megfelelı-e! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A gazdaság mőködésének 
erıforrásai 

A zrt. teljesítményhez 
kötött bérezési rendszere. 

30  

A zrt. caffetéria-
rendszere. 

30  

A jelölt válaszai. 10  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Szorgalom, igyekezet 6  
Társas Kapcsolatteremtés készsége 6  
Módszer Ismeretek helyén való alkalmazása 8  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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18. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt házasságban él, nagy gyermekei vannak. Érdeklıdje meg, hogy gyermekei, 
házastársa hogyan vélekednek a munkahely-változtatásról!  
 
A válasz alapján ismertesse, hogy milyen vezetıi kompetenciára következtetett!  

 
Információtartalom vázlata 
 

- Vezetıi kompetenciák felsorolása 

- A jelölt válasza 

- Következtetések 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
18. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
A jelölt házasságban él, nagy gyermekei vannak. Érdeklıdje meg, hogy gyermekei, 
házastársa hogyan vélekednek a munkahely-változtatásról!  
 
A válasz alapján ismertesse, hogy milyen vezetıi kompetenciára következtetett!  

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

A vezetıi kompetenciák 
felsorolása. 

30  

A jelölt válasza. 20  

Következtetések. 20  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Önállóság 2  
Társas Kapcsolatteremtés készsége 6  
Módszer Értékelés 12  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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19. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
Ismertesse a jelölttel, hogy a felvételi eljárás során a második szőrınél assessment center 
(értékelı központ) vizsgálatot terveznek végezni! 

 
Tudakolja meg, hogy az eljárás keretében aláveti-e magát képességvizsgálatnak! 

 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Assessment center eljárás ismertetése 

- A jelölt válasza 

- A levont következtetések 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
 

40/42 

 
A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
 
19. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
Ismertesse a jelölttel, hogy a felvételi eljárás során a második szőrınél assessment center 
(értékelı központ) vizsgálatot terveznek végezni! 

 
Tudakolja meg, hogy az eljárás keretében aláveti-e magát képességvizsgálatnak! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

Assessment center eljárás 
ismertetése. 

40  

A jelölt válasza. 10  

A levont következtetések. 10  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 10  

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Szorgalom, igyekezet 6  
Társas Kapcsolatteremtı készség 4  
Módszer Ismeretek helyén való alkalmazása 10  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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20. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
Kérdezze meg a felvételi elbeszélgetésen megjelent pályázót, hogy van-e akadálya annak, 
hogy információt kérjenek korábbi munkahelyérıl (munkahelyeirıl). Ha nincs, kérdezzen 
rá a kontakt-személyekre! 

 
Ismertesse az információkérés lehetséges formáit! 

 
Információtartalom vázlata 
 

- A kérdésfeltevés megválasztása 

- A jelölt válaszának értékelése 

- Az információkérés lehetséges formái 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi tevékenységek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
3. vizsgafeladat 
Kérdések összeállítása álláskeresıvel, illetve lehetséges munkavállalóval történı interjúhoz 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
 
20. Ön egy zártkörően mőködı részvénytársaság HR-asszisztense. A zrt. pályázatot hirdetett 

finomvegyszer üzletágában a kísérleti labor vezetésére. A pályázati kiírás szerint 
szakirányú egyetemi végzettséget, 10 éves szakmai és 5 éves vezetıi gyakorlatot követelnek 
meg. A pályázatra 25-en jelentkeztek, mindegyikük megfelel a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. Elsı szőrıként felvételi elbeszélgetést tartanak. 

 
Kérdezze meg a felvételi elbeszélgetésen megjelent pályázót, hogy van-e akadálya annak, 
hogy információt kérjenek korábbi munkahelyérıl (munkahelyeirıl). Ha nincs, kérdezzen 
rá a kontakt-személyekre! 

 
Ismertesse az információkérés lehetséges formáit! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért  

D 
A vállalkozások vezetési 
koncepciói és azok érvényesítése 

A kérdésfeltevés 
megtervezése. 

10  

A jelölt válaszának 
értékelése. 

10  

Az információkérés 
lehetséges formái. 

40  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

3 Szakmai nyelvő hallott szöveg megértése 10  

4 Köznyelvi beszédkészség 10  
Összesen 80  

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért  

Személyes Szervezıkészség 10  
Társas Kapcsolatteremtı készség 5  
Módszer Ismeretek helyén való alkalmazása 5  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

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


