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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: 
 
54 343 05 0000 00 00 Társadalombiztosítási és bérügyi 

szakelıadó 
Társadalombiztosítási és 
bérügyi szakelıadó 

54 343 05 0100 52 02 Társadalombiztosítási ügyintézı Társadalombiztosítási és 
bérügyi szakelıadó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tételsor a 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye alapján készült. 
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1. Klein József fogyatékosság támogatás megállapítás iránti kérelmet nyújtott be, s erre 
tekintettel kérte továbbá, két gyermeke után járó családi pótlék összegének felülvizsgálatát. 
Bírálja el az elıterjesztett kérelmeket! 
 

Információtartalom vázlata: 
 

Ki tekinthetı fogyatékkal élınek? 

az elbírálásban közremőködı szervek 

jogorvoslati lehetıségek 

nyomtatványok 

igazolások 

a családi pótlék összege 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
1. Klein József fogyatékosság támogatás megállapítás iránti kérelmet nyújtott be, s erre 
tekintettel kérte továbbá, két gyermeke után járó családi pótlék összegének felülvizsgálatát. 
Bírálja el az elıterjesztett kérelmeket! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
Családtámogatási ellátások 
folyósítása 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 20  

C 
A súlyos fogyatékos 
személyeket érintı 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 15  

B Szükséges nyomtatványok 
A támogatás-
igénylılapok 
kitöltésének ismerete 

15  

C Államigazgatás  

Az eljáró központi 
közigazgatási szervek, s 
azok eljárási rendjének 
ismerete 

20  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

3 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
értelmezése 

10 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 

Az eljáró szerveket 
pontos néven nevezése, 
szakkifejezések pontos 
alkalmazása 

20 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
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2. Irattáruk rendezése során az irattáros a postabontó munkatársát, Nagy Istvánt kérte meg, 
legyen a segítségére. A polcok lepakolása közben találtak 2 dl pálinkát, amelyet jóízően 
elfogyasztottak. Ezután tovább folytatták a rendezést, a polcok mozgatását, amikor Nagy 
István megbotlott egy iratkötegben, elesett, és a vaspolcba verte a fejét. Elvesztette az 
eszméletét, ezért kórházba szállították. Vizsgálja ki a bekövetkezett balesetet, és az 
eredményét részletesen ismertesse! 
 

Információtartalom vázlata: 
 

munkabaleset 

üzemi baleset 

baleseti jegyzıkönyv 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
2. Irattáruk rendezése során az irattáros a postabontó munkatársát, Nagy Istvánt kérte meg, 
legyen a segítségére. A polcok lepakolása közben találtak 2 dl pálinkát, amelyet jóízően 
elfogyasztottak. Ezután tovább folytatták a rendezést, a polcok mozgatását, amikor Nagy 
István megbotlott egy iratkötegben, elesett, és a vaspolcba verte a fejét. Elvesztette az 
eszméletét, ezért kórházba szállították. Vizsgálja ki a bekövetkezett balesetet, és az 
eredményét részletesen ismertesse! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A kötelezı 
egészségbiztosításról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése (üzemi 
baleset) 

20  

C Egyéb aktuális jogszabályok 
A hatályos jogszabályok 
értelmezése 
(munkabeleset) 

15  

C Munkavédelem 
Munkabalesetek 
kivizsgálása 15  

C Államigazgatás  

Az eljáró központi 
közigazgatási szervek, s 
azok eljárási rendjének 
ismerete 

20  

Szint Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 Maximum Elért 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

A feladathoz kapcsolódó 
tájékoztatások 
értelmezése 

20 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
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3. Munkatársa, Kiss Béla felesége váratlanul elhalálozott, akivel két kiskorú gyermeket 
neveltek. Öntıl kérdezi, milyen ellátásra szerezhet jogosultságot. Tájékoztassa Kiss Bélát a 
hozzátartozói nyugellátásokról! Ismertesse továbbá ezen ellátások megállapíthatóságának 
feltételeit, igénylésük módját! 
 

Információtartalom vázlata: 
 

kapcsolat a saját jogú nyugellátással 

feléledési idı 

méltányosság lehetısége 

illetékesség 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
3. Munkatársa, Kiss Béla felesége váratlanul elhalálozott, akivel két kiskorú gyermeket 
neveltek. Öntıl kérdezi, milyen ellátásra szerezhet jogosultságot. Tájékoztassa Kiss Bélát a 
hozzátartozói nyugellátásokról! Ismertesse továbbá ezen ellátások megállapíthatóságának 
feltételeit, igénylésük módját! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
Társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló jogszabály 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 30  

B Szükséges nyomtatványok 
Az ellátás-igénylılapok 
kitöltésének ismerete 15  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett 
személyek adatainak 
kezelése, nyilvántartása 

15  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

3 Információk kezelése 
Írásban beérkezett 
megkeresések értékelése 
az eljárás során 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

Ügyfél által benyújtott 
információk értelmezése 10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 

Kommunikáció 
képessége a jogban nem 
jártas állampolgárokkal 

20 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
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4. Pákozdiné Kovács Ibolya munkatársa, iskolái befejezése után 2009. július 15-tıl 2010. 
január 31-ig dolgozott szerzıdéses munkaviszonyban. Kilenc hónapig nem dolgozott, majd 
2010. október 1. napjától újra foglalkoztatják. 2011. február 22. napján iker-gyermekeknek 
adott életet. A napokban írásbeli kérelmet terjesztett elı a terhességi-gyermekágyi segély és 
a gyes megállapítása iránt. Bírálja el kérelmét (tgyás, gyed jogosultsági feltételei, a 
támogatások igénylésének rendje, az ellátások összege stb.)! 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 

4. Pákozdiné Kovács Ibolya munkatársa, iskolái befejezése után 2009. július 15-tıl 2010. 
január 31-ig dolgozott szerzıdéses munkaviszonyban. Kilenc hónapig nem dolgozott, majd 
2010. október 1. napjától újra foglalkoztatják. 2011. február 22. napján iker-gyermekeknek 
adott életet. A napokban írásbeli kérelmet terjesztett elı a terhességi-gyermekágyi segély és 
a gyes megállapítása iránt. Bírálja el kérelmét (tgyás, gyed jogosultsági feltételei, a 
támogatások igénylésének rendje, az ellátások összege stb.)! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A kötelezı 
egészségbiztosításról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 20  

B Szükséges nyomtatványok 
A nyomtatványok 
kitöltésének ismerete  15  

B Adatkezelés 
Személyes adatok 
kezelése  15  

C Államigazgatás  

Az eljáró központi 
közigazgatási szervek, s 
azok eljárási rendjének 
ismerete 

20  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

A feladathoz kapcsolódó 
tájékoztatások 
értelmezése 

20 

 

Mindösszesen  100  
 
  
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
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5. Nagy Anikó 2010. november 1-jén helyezkedett el az Ön cégénél 200.000,- Ft-os bruttó havi 
jövedelemmel. Keresıképtelen lett december 29-én, majd 2011. február 13-án gyermeket 
szült. Határozza meg, jogosult lehetett-e táppénzre, jogosult-e terhességi-gyermekágyi 
segélyre! Ha igen, jelölje meg annak mértékét, a napi táppénz összegét! Amennyiben nem 
jogosult, adja meg az elutasítás okát (táppénz-megállapítás szabályai)! 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
5. Nagy Anikó 2010. november 1-jén helyezkedett el az Ön cégénél 200.000,- Ft-os bruttó havi 
jövedelemmel. Keresıképtelen lett december 29-én, majd 2011. február 13-án gyermeket 
szült. Határozza meg, jogosult lehetett-e táppénzre, jogosult-e terhességi-gyermekágyi 
segélyre! Ha igen, jelölje meg annak mértékét, a napi táppénz összegét! Amennyiben nem 
jogosult, adja meg az elutasítás okát (táppénz-megállapítás szabályai)! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A kötelezı 
egészségbiztosításról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 

25  

B Adatkezelés 
Személyes adatok 
kezelése  

15  

C Államigazgatás  

Az eljáró központi 
közigazgatási szervek, s 
azok eljárási rendjének 
ismerete 

20  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

2 Bér- és tb. szoftverek 
 
Szoftverek kezelése 10 

 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

A feladathoz kapcsolódó 
tájékoztatások 
értelmezése 

20 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
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6. Kalmár István 2010. október 1-jétıl dolgozik az Ön foglalkoztatójánál. A decemberi 
bérfizetési és banki átutalási napot követıen elmondta: két gyermeket nevel, akik után nem 
kapta meg a családi pótlékot, és az Ön segítségét kéri. Foglalja össze, milyen tanácsot ad 
annak érdekében, hogy Kalmár István az elmaradt családi pótlékot, illetve a mindenkori 
esedékes családi pótlékot megkaphassa!  
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
6. Kalmár István 2010. október 1-jétıl dolgozik az Ön foglalkoztatójánál. A decemberi 
bérfizetési és banki átutalási napot követıen elmondta: két gyermeket nevel, akik után nem 
kapta meg a családi pótlékot, és az Ön segítségét kéri. Foglalja össze, milyen tanácsot ad 
annak érdekében, hogy Kalmár István az elmaradt családi pótlékot, illetve a mindenkori 
esedékes családi pótlékot megkaphassa!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A családok támogatásáról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 25  

B Adatkezelés 
Személyes adatok 
kezelése  15  

C Államigazgatás  

Az eljáró központi 
közigazgatási szervek, s 
azok eljárási rendjének 
ismerete 

20  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
 
Kapcsolatfelvétel  10 

 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

A feladathoz kapcsolódó 
tájékoztatások 
értelmezése 

20 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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7. Kiss Éva középiskolai tanulmányait 2010. nyarán fejezte be, majd október 15-tıl 
elhelyezkedett. Milyen mértékő járulékokat kell foglalkoztatójának levonnia, a 
nyugdíjjárulék-levonás milyen ellátások, juttatások fedezetéül szolgálhat a jövıben? 
Nyugdíjas éveire milyen megtakarítási formát tud számára ajánlani? 
 

  

 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
7. Kiss Éva középiskolai tanulmányait 2010. nyarán fejezte be, majd október 15-tıl 
elhelyezkedett. Milyen mértékő járulékokat kell foglalkoztatójának levonnia, a 
nyugdíjjárulék-levonás milyen ellátások, juttatások fedezetéül szolgálhat a jövıben? 
Nyugdíjas éveire milyen megtakarítási formát tud számára ajánlani? 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A magánnyugdíjról és a 
magánnyugdíjpénztárakról 
szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 

25  

B Adatkezelés 
Személyes adatok 
kezelése  

15  

C Közigazgatási eljárásjog 
Az eljárási jogszabály 
ismerete  

20  

Szint Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 Maximum Elért 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
 
Kapcsolatfelvétel  10 

 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 Köznyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
tájékoztatások adása 

20 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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8. 53 és 56 éves munkatársai, akik korábban különbözı felszámolt cégeknél dolgoztak, kérték, 
legyen segítségükre szolgálati idejük megállapításában. Egy korábban megrokkant 
munkatársuk szolgálati ideje tényleges foglalkoztatásánál kevesebb volt, tartanak tıle, hogy 
hasonlóan járhatnak. Adjon tanácsot, és segítsen munkatársainak! 
 

Információtartalom vázlata: 
 

szolgálati idı megállapítása 

igazolása 

eljáró igazgatási szervek 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
8. 53 és 56 éves munkatársai, akik korábban különbözı felszámolt cégeknél dolgoztak, kérték, 
legyen segítségükre szolgálati idejük megállapításában. Egy korábban megrokkant 
munkatársuk szolgálati ideje tényleges foglalkoztatásánál kevesebb volt, tartanak tıle, hogy 
hasonlóan járhatnak. Adjon tanácsot, és segítsen munkatársainak! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A társadalombiztosítás 
nyugellátásról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 25  

B Adatkezelés 
Személyes adatok 
kezelése  15  

C Államigazgatás 
Az eljáró központi 
közigazgatási szervek 
ismerete  

20  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
 
Kapcsolatfelvétel  10 

 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 Köznyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
tájékoztatások adása 

20 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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9. Kovács Gizella munkatársa volt élettársától 2011. február 15-én ikergyermekeket szült, 
akik közül az egyik betegen született és állandó gondozást, ápolást igényel. Megkérte Önt, 
töltse ki nevében a gyermekek után járó ellátásokhoz szükséges igénybejelentıt. Hová kell 
benyújtania az igénybejelentıt, milyen idıpontban? Mely ellátások milyen összegben illetik 
meg munkatársát?   
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
9. Kovács Gizella munkatársa volt élettársától 2011. február 15-én ikergyermekeket szült, 
akik közül az egyik betegen született és állandó gondozást, ápolást igényel. Megkérte Önt, 
töltse ki nevében a gyermekek után járó ellátásokhoz szükséges igénybejelentıt. Hová kell 
benyújtania az igénybejelentıt, milyen idıpontban? Mely ellátások milyen összegben illetik 
meg munkatársát?   
 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A családok támogatásáról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 

25  

B Adatkezelés 
Személyes adatok 
kezelése  

15  

B Szükséges nyomtatványok  
Igénylı nyomtatványok 
tartalmának, kitöltésének 
ismerete 

20  

Szint Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 Maximum Elért 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
 
Kapcsolatfelvétel  10 

 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 Köznyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
tájékoztatások adása 

20 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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10. Nagy Izabella harmadik gyermeke a napokban született meg, sajnos fogyatékosan. 
Írásban kérte gyermeke után a családi pótlék megállapítását. Hozzon határozatot a benyújtott 
kérelem elbírálásáról! Ismertesse a határozathozatal eljárási rendjét, valamint a megállapított 
ellátás folyósításának szabályait! 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
10. Nagy Izabella harmadik gyermeke a napokban született meg, sajnos fogyatékosan. 
Írásban kérte gyermeke után a családi pótlék megállapítását. Hozzon határozatot a benyújtott 
kérelem elbírálásáról! Ismertesse a határozathozatal eljárási rendjét, valamint a megállapított 
ellátás folyósításának szabályait! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A családok támogatásáról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 25  

B Adatkezelés 
Személyes adatok 
kezelése  15  

B Szükséges nyomtatványok  
Igénylı nyomtatványok 
tartalmának, kitöltésének 
ismerete 

20  

Szint Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 Maximum Elért 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
 
Kapcsolatfelvétel  10 

 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 Köznyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
tájékoztatások adása 

20 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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11. Hollós Jenı, nyugdíjba készülı munkatársa korábban több országban dolgozott 
külföldön. Ezek közül többen ma már az Európai Unió tagjai, egy ország azonban még nem. 
Ismertesse, hogyan számolják ki a nyugdíjakat azoknál, akik több országban szereztek 
jogosultságot! Van-e különbség az EU-s országok és a nem tagországok között a nyugdíjak 
megállapításánál? 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
11. Hollós Jenı, nyugdíjba készülı munkatársa korábban több országban dolgozott 
külföldön. Ezek közül többen ma már az Európai Unió tagjai, egy ország azonban még nem. 
Ismertesse, hogyan számolják ki a nyugdíjakat azoknál, akik több országban szereztek 
jogosultságot! Van-e különbség az EU-s országok és a nem tagországok között a nyugdíjak 
megállapításánál? 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 25  

B Adatkezelés 
Személyes adatok 
kezelése  15  

B Szükséges nyomtatványok  
Igénylı nyomtatványok 
tartalmának, kitöltésének 
ismerete 

20  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
 
Kapcsolatfelvétel  10 

 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 Köznyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
tájékoztatások adása 

20 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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12. Munkatársa, Horváth András foglalkozási megbetegedése következtében 

egészségkárosodásának mértéke 50%-os. Jelenleg 50 éves, de nincs meg a rokkantsági 
nyugdíjhoz szükséges szolgálati ideje, ezért attól tart, hogy csak segélyre lesz jogosult, ami 
létfenntartását veszélyeztetné. Adjon tanácsot neki, s tájékoztassa, milyen ellátásra 
szerezhet jogosultságot!  

 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
12. Munkatársa, Horváth András foglalkozási megbetegedése következtében 
egészségkárosodásának mértéke 50%-os. Jelenleg 50 éves, de nincs meg a rokkantsági 
nyugdíjhoz szükséges szolgálati ideje, ezért attól tart, hogy csak segélyre lesz jogosult, ami 
létfenntartását veszélyeztetné. Adjon tanácsot neki, s tájékoztassa, milyen ellátásra szerezhet 
jogosultságot! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 30  

B Munkavédelem 
A hatályos jogszabályok 
értelmezése 20  

B Szükséges nyomtatványok  
Igénylı nyomtatványok 
tartalmának, kitöltésének 
ismerete 

20  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 Köznyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
tájékoztatások adása 

20 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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13. Két munkatársa élettársi kapcsolatot létesített, akik közül az egyik 2 gyermeket, a másik 1 
gyermeket vitt a kapcsolatba. Rezsitartozásuk van. Együttesen kérik családi pótlékuk 
folyósításának felülvizsgálatát, mivel ık közös háztartásban három gyermeket közösen 
nevelnek. Tájékoztassa ıket a családi pótlék folyósításának szabályairól és arról, hogy 
rezsitartozás esetén milyen támogatásokat vehetnek igénybe! 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
13. Két munkatársa élettársi kapcsolatot létesített, akik közül az egyik 2 gyermeket, a másik 1 
gyermeket vitt a kapcsolatba. Rezsitartozásuk van. Együttesen kérik családi pótlékuk 
folyósításának felülvizsgálatát, mivel ık közös háztartásban három gyermeket közösen 
nevelnek. Tájékoztassa ıket a családi pótlék folyósításának szabályairól és arról, hogy 
rezsitartozás esetén milyen támogatásokat vehetnek igénybe! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A családok támogatásáról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 30  

C 
A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 
jogszabály 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 20  

B Szükséges nyomtatványok  
Igénylı nyomtatványok 
tartalmának, kitöltésének 
ismerete 

20  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 Köznyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
tájékoztatások adása 

20 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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14. Nagy Istvánné négy gyermeke mellett jelenleg fıállású anyaként napi 4 órában dolgozik. 
Munkáltatója szívesen alkalmazná 8 órás foglalkoztatás keretében is. Nagyné 6 órát szívesen 
vállalna, tekintettel a napokban fogyatékossági támogatásra jogosult férjére, illetve 
figyelemmel gyermekeire is, akik közül a legkisebb napközis lenne. Foglalkoztatása 
befolyásolhatja-e a részére folyósított gyermeknevelési támogatást? Ismertesse, milyen 
összegő családi pótlékra jogosult! 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
 

30/42 

A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
14. Nagy Istvánné négy gyermeke mellett jelenleg fıállású anyaként napi 4 órában dolgozik. 
Munkáltatója szívesen alkalmazná 8 órás foglalkoztatás keretében is. Nagyné 6 órát szívesen 
vállalna, tekintettel a napokban fogyatékossági támogatásra jogosult férjére, illetve 
figyelemmel gyermekeire is, akik közül a legkisebb napközis lenne. Foglalkoztatása 
befolyásolhatja-e a részére folyósított gyermeknevelési támogatást? Ismertesse, milyen 
összegő családi pótlékra jogosult! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A családok támogatásáról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 40  

C 
A Munka Törvénykönyve és a 
foglalkoztatásról szóló 
jogszabály 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 30  

Szint Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 Maximum Elért 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 Köznyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
tájékoztatások adása 

20 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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15. Csabai Géza rokkantsági nyugdíjkérelmét az illetékes tb-szerv elutasította, mivel 
egészségkárosodásának mértéke 40%-os. Tekintettel arra, hogy a megváltozott 
munkaképességő igénylı 59 éves, nem talál munkalehetıséget. Álláskeresési járadékra, illetve 
segélyre már nem jogosult, Öntıl kér segítséget. Tájékoztassa a 40%-os mértékben 
egészségkárosodott, megváltozott munkaképességő személyt szociális és társadalombiztosítási 
ellátási lehetıségeirıl és azok feltételeirıl!  
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
15. Csabai Géza rokkantsági nyugdíjkérelmét az illetékes tb-szerv elutasította, mivel 
egészségkárosodásának mértéke 40%-os. Tekintettel arra, hogy a megváltozott 
munkaképességő igénylı 59 éves, nem talál munkalehetıséget. Álláskeresési járadékra, illetve 
segélyre már nem jogosult, Öntıl kér segítséget. Tájékoztassa a 40%-os mértékben 
egészségkárosodott, megváltozott munkaképességő személyt szociális és társadalombiztosítási 
ellátási lehetıségeirıl és azok feltételeirıl!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A megváltozott 
munkaképességeket érintı 

jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 30  

C 
A Munka Törvénykönyve és a 
foglalkoztatásról szóló 
jogszabály 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 20  

C Államigazgatás 
Az eljáró központi 
közigazgatási szervek 
ismerete 

20  

Szint Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 Maximum Elért 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 Köznyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
érthetı tájékoztatások 
adása 

10 

 

4 Szakmai nyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
szakszerő tájékoztatások 
adása 

10 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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16. Az illetékes közigazgatási szerv a nyár folyamán munkatársának, Gyulai Csabánénak 
beteg gyermeke után magasabb összegő családi pótlékra való jogosultságot állapított meg a 
becsatolt dokumentumok alapján. Tájékoztassa Gyulainét arról, hogy a szociális ellátó 
rendszer milyen jogosultsági feltételekkel, milyen támogatást tud nyújtani a magasabb 
összegő családi pótlékra jogosult családoknak, gyermekeik neveléséhez! 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
16. Az illetékes közigazgatási szerv a nyár folyamán munkatársának, Gyulai Csabánénak 
beteg gyermeke után magasabb összegő családi pótlékra való jogosultságot állapított meg a 
becsatolt dokumentumok alapján. Tájékoztassa Gyulainét arról, hogy a szociális ellátó 
rendszer milyen jogosultsági feltételekkel, milyen támogatást tud nyújtani a magasabb 
összegő családi pótlékra jogosult családoknak, gyermekeik neveléséhez! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A családok támogatásáról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 25  

C 
A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 
jogszabály 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 20  

C Államigazgatás 
Az eljáró közigazgatási 
szervek ismerete 15  

C Szociálpolitika 
A szociális 
ellátórendszer 
mőködésének ismerete 

20  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 Köznyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
érthetı tájékoztatások 
adása 

10 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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17. Munkatársa jelenleg gyermekgondozási díjban részesül, munkájára azonban 
munkáltatójuknak szüksége lenne, s ı is szívesen dolgozna. Kérdése Önhöz, van-e erre 
lehetısége és mi a teendıje? Ismertesse munkatársa kötelezettségeit, lehetıségeit és a 
vonatkozó eljárás szabályait! 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
17. Munkatársa jelenleg gyermekgondozási díjban részesül, munkájára azonban 
munkáltatójuknak szüksége lenne, s ı is szívesen dolgozna. Kérdése Önhöz, van-e erre 
lehetısége és mi a teendıje? Ismertesse munkatársa kötelezettségeit, lehetıségeit és a 
vonatkozó eljárás szabályait! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A családok támogatásáról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 25  

C 
A kötelezı egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 30  

C Államigazgatás 
Az eljáró közigazgatási 
szervek ismerete 15  

Szint Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 Maximum Elért 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 Köznyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
érthetı tájékoztatások 
adása 

10 

 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
szakszerő tájékoztatások 
adása 

10 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
 

37/42 

 
18. Zsigmond Franciska hétéves kisfia október hónapban megbetegedett. 26 naptári napon át 
gondozta ıt az édesanya. Az errıl szóló orvosi igazolást a napokban nyújtotta be Önhöz. 
Határozza meg, munkatársa milyen ellátásra, ellátásokra szerzett jogosultságot, gyermeke 
otthon történı ápolásának ideje alatt! 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
18. Zsigmond Franciska hétéves kisfia október hónapban megbetegedett. 26 naptári napon át 
gondozta ıt az édesanya. Az errıl szóló orvosi igazolást a napokban nyújtotta be Önhöz. 
Határozza meg, munkatársa milyen ellátásra, ellátásokra szerzett jogosultságot, gyermeke 
otthon történı ápolásának ideje alatt! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A Munka Törvénykönyve és a 
foglalkoztatás szabályairól 
szóló jogszabály 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 25  

C 
A kötelezı egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 30  

C Államigazgatás 
Az eljáró közigazgatási 
szervek ismerete 15  

Szint Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 Maximum Elért 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 Köznyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
érthetı tájékoztatások 
adása 

10 

 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
szakszerő tájékoztatások 
adása 

10 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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19. Nagy Annamária édesanyja súlyos beteg, rendszeres ápolást igényel. Nagy Annamária 
éves szabadságát már kimerítette, a napokban értesült az ápolási díj lehetıségérıl. Tekintettel 
arra, hogy elmúlt 50 éves, aggódik leendı nyugdíja és várható anyagi körülményei miatt. Az 
Ön segítségét kéri ügyében. Mutassa be az ápolási díj megállapíthatóságának feltételeit és 
összefüggéseit a nyugdíjrendszerrel, valamint a szociális - ellátórendszerrel! 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
19. Nagy Annamária édesanyja súlyos beteg, rendszeres ápolást igényel. Nagy Annamária 
éves szabadságát már kimerítette, a napokban értesült az ápolási díj lehetıségérıl. Tekintettel 
arra, hogy elmúlt 50 éves, aggódik leendı nyugdíja és várható anyagi körülményei miatt. Az 
Ön segítségét kéri ügyében. Mutassa be az ápolási díj megállapíthatóságának feltételeit és 
összefüggéseit a nyugdíjrendszerrel, valamint a szociális - ellátórendszerrel! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 
jogszabály 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 25  

C 
A társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 30  

C Államigazgatás 
Az eljáró közigazgatási 
szervek ismerete 15  

C Szociálpolitika  
A szociális 
ellátórendszer 
mőködésének ismerete 

10  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 Köznyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
érthetı tájékoztatások 
adása 

10 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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20. Munkatársa két kiskorú gyermeke mellé még két gyermeket fogadott örökbe. Öntıl 
érdeklıdik, esetében hogyan változnak a családtámogatási ellátások. Tájékoztassa kollégáját, 
miként érinti a család létszámának változása a családtámogatási ellátások igénybevételét, és 
milyen kedvezmények igénybevételére lehetnek jogosultak gyermekeik nevelése során! 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A TB pénzbeli ellátásokra, egészségügyi szolgáltatásra, hozzájárulásra, nyugdíj-rendszerre, családtámogatási, szociális ellátásokra, fogyatékosokra, 
megváltozott munkaképességőekre, munkavédelemre, EU tagsággal kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 
20. Munkatársa két kiskorú gyermeke mellé még két gyermeket fogadott örökbe. Öntıl 
érdeklıdik, esetében hogyan változnak a családtámogatási ellátások. Tájékoztassa kollégáját, 
miként érinti a család létszámának változása a családtámogatási ellátások igénybevételét, és 
milyen kedvezmények igénybevételére lehetnek jogosultak gyermekeik nevelése során! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 
jogszabály 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 25  

C 
A családok támogatásáról 
szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése 30  

C Államigazgatás 
Az eljáró közigazgatási 
szervek ismerete 15  

C Szociálpolitika  
A szociális 
ellátórendszer 
mőködésének ismerete 

10  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

3 Információforrások kezelése 
Esettanulmányhoz 
kapcsolódó információk 
értelmezése 

10 
 

4 Köznyelvő beszédkészség 

 
A feladathoz kapcsolódó 
érthetı tájékoztatások 
adása 

10 

 

Mindösszesen  100  
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 
 


