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Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
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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 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
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Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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1. Sz. Imre felesége ez év május 18-án egy egészséges fiúgyermeket szült. A szüléskor 

bekövetkezett komplikációk miatt az édesanya kórházba került, ahonnan július 18-án 
gyógyultan távozott. Sz. Imre 2007. március 1-jétıl munkaviszonyban áll egy kft.-nél, 
ahol társadalombiztosítási kifizetıhely is mőködik. A problémák miatt csak július 30-án 
tudott megjelenni a kifizetıhelyen, és a gyermek születésével kapcsolatosan 
megigényelni a különbözı ellátásokat, de ezekhez semmilyen iratot nem tudott 
benyújtani, mivel otthon felejtette azokat. A felesége sehol sem áll jogviszonyban. A 
rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el, hogy az aktuális jogszabályi rendelkezések 
szerint a család milyen ellátásokra és milyen összegben szerzett jogosultságot! 
Társadalombiztosítási ügyintézıként milyen tájékoztatást adna ezekrıl? Ki lesz a 
folyósító szerv? 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– Az ellátás-igénylılapok kitöltésének ismerete 

– Az eljárásban érintett személyek adatainak kezelése, nyilvántartása 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
1. Sz. Imre felesége ez év május 18-án egy egészséges fiúgyermeket szült. A szüléskor bekövetkezett 
komplikációk miatt az édesanya kórházba került, ahonnan július 18-án gyógyultan távozott. Sz. Imre 
2007. március 1-jétıl munkaviszonyban áll egy kft.-nél, ahol társadalombiztosítási kifizetıhely is 
mőködik. A problémák miatt csak július 30-án tudott megjelenni a kifizetıhelyen, és a gyermek 
születésével kapcsolatosan megigényelni a különbözı ellátásokat, de ezekhez semmilyen iratot nem 
tudott benyújtani, mivel otthon felejtette azokat. A felesége sehol sem áll jogviszonyban. A 
rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el, hogy az aktuális jogszabályi rendelkezések szerint a 
család milyen ellátásokra és milyen összegben szerzett jogosultságot! Társadalombiztosítási 
ügyintézıként milyen tájékoztatást adna ezekrıl? Ki lesz a folyósító szerv? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Családok támogatásáról szóló 
jogszabályok megállapítása, 
folyósítása 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 20  

B Szükséges nyomtatványok 
Az ellátás-igénylılapok 
kitöltésének ismerete. 

10  

B Adatkezelés 

Az eljárásban érintett 
személyek adatainak 
kezelése, nyilvántartása. 

10  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
Írásban beérkezett 
megkeresések értékelése az 
eljárás során. 

10 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

Ügyfél által benyújtott 
információk értelmezése. 10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció-képessége 
a jogban nem jártas 
állampolgárokkal. 

20 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Segítıkészség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
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2. A Yamada Kft. megbízásos jogviszonyban foglalkoztatta Sz. Pétert március 1-jétıl 31-ig. 

A megbízott díjazása 16.000 Ft volt, az adóelıleg alapját képezı összeg pedig 14.400 Ft. 
Szintén március hónapban az említett kft. egy másik megbízási szerzıdést kötött Sz. 
Péterrel március 29-tıl március 31-ig terjedı idıre. Ez utóbbi idıszakban a megbízott 
díjazása 9.500 Ft, az adóelıleg alapját képezı összeg pedig 8.550 Ft volt. (Sz. Péter ezen 
kívül más jogviszonyban nem áll.) Vizsgálja meg a jogviszonyokat a biztosítási 
kötelezettség megállapítása szempontjából, és bírálja el, illetve állapítsa meg a 
foglalkoztató kötelezettségeit a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A járulékbevallással kapcsolatos nyomtatvány kitöltésének ismerete 

– Az eljárásban érintett személyek adatainak kezelése, nyilvántartása 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
2. A Yamada Kft. megbízásos jogviszonyban foglalkoztatta Sz. Pétert március 1-jétıl 31-ig. A 
megbízott díjazása 16.000 Ft volt, az adóelıleg alapját képezı összeg pedig 14.400 Ft. Szintén március 
hónapban az említett kft. egy másik megbízási szerzıdést kötött Sz. Péterrel március 29-tıl március 
31-ig terjedı idıre. Ez utóbbi idıszakban a megbízott díjazása 9.500 Ft, az adóelıleg alapját képezı 
összeg pedig 8.550 Ft volt. (Sz. Péter ezen kívül más jogviszonyban nem áll.) Vizsgálja meg a 
jogviszonyokat a biztosítási kötelezettség megállapítása szempontjából, és bírálja el, illetve állapítsa 
meg a foglalkoztató kötelezettségeit a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

A társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 
jogszabályok  

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

20  

B Szükséges nyomtatványok 
A járulékbevallással 
kapcsolatos nyomtatvány 
kitöltésének ismerete. 

10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett 
személyek adatainak kezelése, 
nyilvántartása. 

10  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok 
szakszerő felhasználása. 10 

 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A biztosítási jogviszony 
elbírálásával kapcsolatos 
információk értelmezése. 

10 
 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem 
jártas állampolgárokkal. 

20 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Segítıkészség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
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3. Cs. Piroska heti 15 órás munkaviszonyban áll „A” foglalkoztatónál 2007. január 1-jétıl. 

Szerzıdés szerinti munkabére havi 80.000 Ft. Ez év március 1-jétıl egy másik 
munkaviszonyt is létesít „B” foglalkoztatónál, ahol havi 60.000 Ft a szerzıdés szerinti 
munkabére. Állapítsa meg a foglalkoztatók járulékfizetési kötelezettségeit, valamint 
ismertesse a foglalkoztatók nyilvántartási, bejelentési kötelezettségeit! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A járulékbevallással kapcsolatos nyomtatvány kitöltésének ismerete 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
3. Cs. Piroska heti 15 órás munkaviszonyban áll „A” foglalkoztatónál 2007. január 1-jétıl. Szerzıdés 
szerinti munkabére havi 80.000 Ft. Ez év március 1-jétıl egy másik munkaviszonyt is létesít „B” 
foglalkoztatónál, ahol havi 60.000 Ft a szerzıdés szerinti munkabére. Állapítsa meg a foglalkoztatók 
járulékfizetési kötelezettségeit, valamint ismertesse a foglalkoztatók nyilvántartási, bejelentési 
kötelezettségeit! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

A társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 
jogszabályok, az egészségügyi 
hozzájárulásról szóló jogszabályok  

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

20  

B Szükséges nyomtatványok 

A járulékbevallással kapcsolatos 
nyomtatvány kitöltésének 
ismerete. 

10  

B Adatkezelés 

Az eljárásban érintett személy 
adatainak kezelése, 
nyilvántartása, határidık.  

10  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok 
szakszerő felhasználása. 10 

 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A biztosítási jogviszony, 
járulékfizetési kötelezettség 
megállapításával kapcsolatos 
információforrások kezelése. 

10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem 
jártas állampolgárokkal. 20 

 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Koordinációs készség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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4. Sz. György 2006. január 1-jétıl heti 20 órás munkaviszonyban foglalkoztatott. 

Munkaviszonya a mai napig fennáll. Ez év április 1-jétıl heti 15 órás megbízásos 
jogviszonyt létesít egy másik foglalkoztatónál, ahol társadalombiztosítási kifizetıhely is 
mőködik. Ez utóbbi jogviszonyában szeptember 4-én balesetet szenved el a megbízásos 
tevékenység ellátása közben. Háziorvosa mindkét jogviszonyra kiállítja a 
keresıképtelenségre vonatkozó orvosi igazolásokat. Milyen ellátásokra szerez 
jogosultságot Sz. György? Melyek a feladatai a társadalombiztosítási kifizetıhelynek a 
baleseti sérüléssel, ellátással kapcsolatban? 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A pénzbeli ellátások megállapításával kapcsolatos nyomtatványok kitöltésének 

ismerete, határozathozatal 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
4. Sz. György 2006. január 1-jétıl heti 20 órás munkaviszonyban foglalkoztatott. Munkaviszonya a 
mai napig fennáll. Ez év április 1-jétıl heti 15 órás megbízásos jogviszonyt létesít egy másik 
foglalkoztatónál, ahol társadalombiztosítási kifizetıhely is mőködik. Ez utóbbi jogviszonyában 
szeptember 4-én balesetet szenved el a megbízásos tevékenység ellátása közben. Háziorvosa mindkét 
jogviszonyra kiállítja a keresıképtelenségre vonatkozó orvosi igazolásokat. Milyen ellátásokra szerez 
jogosultságot Sz. György? Melyek a feladatai a társadalombiztosítási kifizetıhelynek a baleseti 
sérüléssel, ellátással kapcsolatban? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
A kötelezı egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló jogszabályok  

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 20  

B Szükséges nyomtatványok 

A pénzbeli ellátások 
megállapításával kapcsolatos 
nyomtatványok kitöltésének 
ismerete, határozathozatal. 

10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett személy 
adatainak kezelése, 
nyilvántartása, határidık.  

10  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok 
szakszerő felhasználása. 

10 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A  kifizetıhelyi feladatok 
megállapítása, ismertetése. 

10 
 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem 
jártas állampolgárokkal. 

20 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Koordinációs készség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

11/42 

 
5. H. Julianna ez év január 1-jétıl heti 40 órás munkaviszonyban áll egy kft.-nél. Szerzıdés 

szerinti munkabére 660.000 Ft. Február 1-jétıl egy másik munkáltatónál napi 3 órás 
mellékfoglalkozású jogviszonyt létesít. Díjazása e jogviszonyában havi 150.000 Ft. Az év 
során egyik jogviszonyában sem volt kiesı napja. Állapítsa meg a foglalkoztatót, illetve a 
foglalkoztatottat terhelı járulékfizetési kötelezettséget! Hogyan alakul a biztosítása a 
foglalkoztatottnak, illetve milyen kötelezettségei vannak a foglalkoztatóknak? 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A járulékbevallással kapcsolatos nyomtatványok kitöltésének ismerete 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

12/42 

A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
5. H. Julianna ez év január 1-jétıl heti 40 órás munkaviszonyban áll egy kft.-nél. Szerzıdés szerinti 
munkabére 660.000 Ft. Február 1-jétıl egy másik munkáltatónál napi 3 órás mellékfoglalkozású 
jogviszonyt létesít. Díjazása e jogviszonyában havi 150.000 Ft. Az év során egyik jogviszonyában sem 
volt kiesı napja. Állapítsa meg a foglalkoztatót, illetve a foglalkoztatottat terhelı járulékfizetési 
kötelezettséget! Hogyan alakul a biztosítása a foglalkoztatottnak, illetve milyen kötelezettségei vannak 
a foglalkoztatóknak? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

A társadalombiztosítás ellátásaira és 
a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetérıl 
szóló jogszabályok, az egészségügyi 
hozzájárulásról szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

20  

B Szükséges nyomtatványok 
A járulékbevallással kapcsolatos 
nyomtatványok kitöltésének 
ismerete. 

10  

B Adatkezelés 

Az eljárásban érintett személy 
adatainak kezelése, 
nyilvántartása, határidık.  

10  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok 
szakszerő felhasználása. 

10 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 

A biztosítási jogviszony, 
járulékfizetési kötelezettség 
megállapításával kapcsolatos 
információforrások kezelése. 

10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem 
jártas állampolgárokkal. 

20 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Koordinációs készség. 1  
Módszer Áttekintı képesség 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

13/42 

 
6. A Komplex Kft. ez év január 1-jén kezdte meg tevékenységét. Kezdetben 80 fıvel 

dolgoztak, majd május hónapban a foglalkoztatottak száma már meghaladta a 150 fıt. 
A létszám jelenleg is változatlan. Sorolja fel, hogy a foglalkoztatónak mikortól, mely 
szervek felé van bejelentési kötelezettsége, s nevezze meg ezek minıségét! Állapítsa meg 
a társadalombiztosítási kifizetıhely feladatait, és ezen belül a fontosabb ügyintézıi 
tevékenységeket! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A kifizetıhelyek mőködésére vonatkozó nyomtatványok ismertetése 

– A kifizetıhelyi eljárásban kezelt adatok nyilvántartása 

– Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismertetése a 

kifizetıhelyek létrehozására vonatkozóan 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

14/42 

A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
6. A Komplex Kft. ez év január 1-jén kezdte meg tevékenységét. Kezdetben 80 fıvel dolgoztak, majd 
május hónapban a foglalkoztatottak száma már meghaladta a 150 fıt.  A létszám jelenleg is 
változatlan. Sorolja fel, hogy a foglalkoztatónak mikortól, mely szervek felé van bejelentési 
kötelezettsége, s nevezze meg ezek minıségét! Állapítsa meg a társadalombiztosítási kifizetıhely 
feladatait, és ezen belül a fontosabb ügyintézıi tevékenységeket! 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
A kötelezı egészségbiztosítás 
ellátásairól, és a családok 
támogatásáról szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

20  

B Szükséges nyomtatványok 

A kifizetıhelyek 
mőködésére vonatkozó 
nyomtatványok 
ismertetése. 

10  

B Adatkezelés 
A kifizetıhelyi eljárásban 
kezelt adatok 
nyilvántartása.  

10  

C Államigazgatás 

Az eljáró központi 
közigazgatási szervek és 
azok eljárási rendjének 
ismertetése a 
kifizetıhelyek 
létrehozására vonatkozóan. 

20  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló 
adatok szakszerő 
felhasználása. 

10 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A biztosítási jogviszony, 
járulékfizetési 
kötelezettség 
megállapításával 
kapcsolatos 
információforrások 
kezelése. 

10 

 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Koordinációs készség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

15/42 

 
7. Cs. Tamás munkaviszonya közös megegyezéssel tárgyév május 31-én megszőnik. A 

foglalkoztató az utolsó munkában töltött napon, azaz elızı év december 28-án kifizette 
Cs. Tamás részére az esedékes munkabérét, valamint a felmondási idıre járó összeget. 
Állapítsa meg a hatályos jogszabályok alapján, hogyan kell eljárnia a munkáltatónak ez 
év május 31-ig terjedı idıszakra vonatkozóan a munkavállaló nyugdíjjárulék alapjának 
megállapításakor, és mely szervek felé milyen egyéb kötelezettségei vannak a biztosítási 
jogviszony megszőnésével összefüggésben! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A járulékbevallással kapcsolatos nyomtatvány kitöltésének ismerete 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

16/42 

A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
7. Cs. Tamás munkaviszonya közös megegyezéssel tárgyév május 31-én megszőnik. A foglalkoztató az 
utolsó munkában töltött napon, azaz elızı év december 28-án kifizette Cs. Tamás részére az esedékes 
munkabérét, valamint a felmondási idıre járó összegeket. Állapítsa meg a hatályos jogszabályok 
alapján, hogyan kell eljárnia a munkáltatónak ez év május 31-ig terjedı idıszakra vonatkozóan a 
munkavállaló nyugdíjjárulék alapjának megállapításakor, és mely szervek felé milyen egyéb 
kötelezettségei vannak a biztosítási jogviszony megszőnésével összefüggésben! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

A társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

20  

B Szükséges nyomtatványok 
A járulékbevallással kapcsolatos 
nyomtatvány kitöltésének 
ismerete. 

10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett személy 
adatainak kezelése, 
nyilvántartása, határidık. 

10  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok 
szakszerő felhasználása. 10 

 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A biztosítási jogviszony, 
járulékfizetési kötelezettség 
megállapításával kapcsolatos 
információforrások kezelése. 

10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem 
jártas állampolgárokkal. 20 

 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Koordinációs készség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

17/42 

 
8. K. Bertalan március 8-án kiváltja az egyéni vállalkozói igazolványt. E naptól ez lesz a 

fıállású jogviszonya. Március hónapban a vállalkozói kivét 118.000 Ft, majd április 
hónaptól október hónapig havi 180.000 Ft. Állapítsa meg a biztosítási jogviszony 
kezdetét, valamint a rendelkezésre álló adatok figyelembevételével a járulékfizetési 
kötelezettséget ez év október 31-ig! Mely szervek felé, és milyen minıségben van 
bejelentési kötelezettsége egyéni vállalkozóként? 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok 

kitöltésének ismertetése 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

– Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

18/42 

A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
8. K. Bertalan március 8-án kiváltja az egyéni vállalkozói igazolványt. E naptól ez lesz a fıállású 
jogviszonya. Március hónapban a vállalkozói kivét 118.000 Ft, majd április hónaptól október hónapig 
havi 180.000 Ft. Állapítsa meg a biztosítási jogviszony kezdetét, valamint a rendelkezésre álló adatok 
figyelembevételével a járulékfizetési kötelezettséget ez év október 31-ig! Mely szervek felé, és milyen 
minıségben van bejelentési kötelezettsége egyéni vállalkozóként? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

A társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

15  

B Szükséges nyomtatványok 

A járulékbevallással, a biztosítási 
jogviszonnyal kapcsolatos 
nyomtatványok kitöltésének 
ismertetése. 

10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett személy 
adatainak kezelése, nyilvántartása, 
határidık. 

10  

C Államigazgatás 
Az eljáró központi közigazgatási 
szervek és azok eljárási rendjének 
ismerete. 

15  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok 
szakszerő felhasználása. 

5 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek pontos 
megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A biztosítási jogviszony, 
járulékfizetési kötelezettség 
megállapításával kapcsolatos 
információforrások kezelése. 

10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem 
jártas állampolgárokkal. 15 

 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Koordinációs készség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

19/42 

 
9. T. László május 1-jétıl egyéni vállalkozó, majd szintén ez év június 1-jétıl egy társas 

vállalkozás tagja is. Mindkét jogviszonyában vállalkozói kivéttel, illetve jövedelemmel 
rendelkezik minden hónapban. Állapítsa meg nevezett biztosítási kötelezettségét az adott 
jogviszonyokban, és ezek figyelembevételével a bejelentési kötelezettségeket, a december 
31-ig fizetendı járulékokat! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok 

kitöltésének ismertetése 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

– Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

20/42 

A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
9. T. László május 1-jétıl egyéni vállalkozó, majd szintén ez év június 1-jétıl egy társas vállalkozás 
tagja is. Mindkét jogviszonyában vállalkozói kivéttel, illetve jövedelemmel rendelkezik minden 
hónapban. Állapítsa meg nevezett biztosítási kötelezettségét az adott jogviszonyokban, és ezek 
figyelembevételével a bejelentési kötelezettségeket, a december 31-ig fizetendı járulékokat! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

A társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 
jogszabályok, az egészségügyi 
hozzájárulásról szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

15  

B Szükséges nyomtatványok 

A járulékbevallással, a biztosítási 
jogviszonnyal kapcsolatos 
nyomtatványok kitöltésének 
ismertetése. 

10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett személy 
adatainak kezelése, 
nyilvántartása, határidık.  

10  

C Államigazgatás 
Az eljáró központi közigazgatási 
szervek és azok eljárási 
rendjének ismerete. 

15  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok 
szakszerő felhasználása. 

5 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A biztosítási jogviszony, 
járulékfizetési kötelezettség 
megállapításával kapcsolatos 
információforrások kezelése. 

10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem 
jártas állampolgárokkal. 

15 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Koordinációs készség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

21/42 

 
10. V. Károly 2000. január 1-jétıl heti 40 órás munkaviszonyban foglalkoztatott egy kft.-

nél. Díjazása havi: 450.000 Ft. Ez év március 1-jétıl kiváltja az egyéni vállalkozói 
igazolványt. Ekkortól a vállalkozói kivét havonta 180.000 Ft. Állapítsa meg a biztosítási 
kötelezettség fennállását az egyéni vállalkozói jogviszonyban, valamint határozza meg, 
mely szervek felé, és milyen minıségben vannak bejelentési kötelezettségei! Hogyan 
alakul a két jogviszony után V. Károly járulékfizetési kötelezettsége tárgyévben? 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok 

kitöltésének ismertetése 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

– Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

22/42 

A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
10. V. Károly 2000. január 1-jétıl heti 40 órás munkaviszonyban foglalkoztatott egy kft.-nél. Díjazása 
havi: 450.000 Ft. Ez év március 1-jétıl kiváltja az egyéni vállalkozói igazolványt. Ekkortól a 
vállalkozói kivét havonta 180.000 Ft. Állapítsa meg a biztosítási kötelezettség fennállását az egyéni 
vállalkozói jogviszonyban, valamint határozza meg, mely szervek felé, és milyen minıségben vannak 
bejelentési kötelezettségei! Hogyan alakul a két jogviszony után V. Károly járulékfizetési 
kötelezettsége tárgyévben? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

A társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 
jogszabályok, az egészségügyi 
hozzájárulásról szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

15  

B Szükséges nyomtatványok 

A járulékbevallással, a biztosítási 
jogviszonnyal kapcsolatos 
nyomtatványok kitöltésének 
ismertetése. 

10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett személy 
adatainak kezelése, 
nyilvántartása, határidık.  

10  

C Államigazgatás 
Az eljáró központi közigazgatási 
szervek és azok eljárási rendjének 
ismerete. 

15  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok 
szakszerő felhasználása. 

5 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A biztosítási jogviszony, 
járulékfizetési kötelezettség 
megállapításával kapcsolatos 
információforrások kezelése. 

10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem 
jártas állampolgárokkal. 

15 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Koordinációs készség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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11. T. Elza ez év szeptember 1-jétıl a Miskolci Egyetem nappali tagozatos hallgatója. 

Október 1-jén kiváltja az egyéni vállalkozói igazolványt. Ettıl az idıponttól minden 
hónapban vállalkozói kivétet realizál. Állapítsa meg a biztosítási kötelezettség 
fennállását az egyéni vállalkozói jogviszonyban, valamint határozza meg, mely szervek 
felé, és milyen minıségben vannak bejelentési kötelezettségei! Hogyan alakul a 
jogviszony után T. Elza járulékfizetési kötelezettsége ez évben? Milyen 
társadalombiztosítási ellátásokra szerezhet jogosultságot? 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok 

kitöltésének ismertetése 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

– Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

24/42 

A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
11. T. Elza ez év szeptember 1-jétıl a Miskolci Egyetem nappali tagozatos hallgatója. Október 1-jén 
kiváltja az egyéni vállalkozói igazolványt. Ettıl az idıponttól minden hónapban vállalkozói kivétet 
realizál. Állapítsa meg a biztosítási kötelezettség fennállását az egyéni vállalkozói jogviszonyban, 
valamint határozza meg, mely szervek felé, és milyen minıségben vannak bejelentési kötelezettségei! 
Hogyan alakul a jogviszony után T. Elza járulékfizetési kötelezettsége ez évben? 
Milyen társadalombiztosítási ellátásokra szerezhet jogosultságot? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

A társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 
jogszabályok, az egészségügyi 
hozzájárulásról szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

15  

B Szükséges nyomtatványok 

A járulékbevallással, a 
biztosítási jogviszonnyal 
kapcsolatos nyomtatványok 
kitöltésének ismertetése. 

10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett személy 
adatainak kezelése, 
nyilvántartása, határidık. 

10  

C Államigazgatás 
Az eljáró központi 
közigazgatási szervek és azok 
eljárási rendjének ismerete. 

15  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok 
szakszerő felhasználása. 

5 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A biztosítási jogviszony, 
járulékfizetési kötelezettség 
megállapításával kapcsolatos 
információforrások kezelése. 

10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem 
jártas állampolgárokkal. 

15 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Koordinációs készség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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12. M. Klára 2007. január 1-jétıl egy társas vállalkozás tagja. Ez év január 1-jétıl egy 

másik társas vállalkozás tagja is lesz. Mindkét társaságnál személyes közremőködésére 
tekintettel különbözı összegő jövedelmeket számolnak el részére. Állapítsa meg, milyen 
teendıi vannak M. Klárának ez év január 1-jétıl ahhoz, hogy járulékfizetési 
kötelezettségének maradéktalanul eleget tegyen! Állapítsa meg a biztosítási kötelezettség 
fennállását a két társas-vállalkozói jogviszonyban! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok 

kitöltésének ismertetése 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

– Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

26/42 

A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
12. M. Klára 2007. január 1-jétıl egy társas vállalkozás tagja. Ez év január 1-jétıl egy másik társas 
vállalkozás tagja is lesz. Mindkét társaságnál személyes közremőködésére tekintettel különbözı 
összegő jövedelmeket számolnak el részére. Állapítsa meg, milyen teendıi vannak M. Klárának ez év 
január 1-jétıl ahhoz, hogy járulékfizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tegyen! Állapítsa 
meg a biztosítási kötelezettség fennállását a két társas-vállalkozói jogviszonyban! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

A társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 
jogszabályok, az egészségügyi 
hozzájárulásról szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

15  

B Szükséges nyomtatványok 

A járulékbevallással, a 
biztosítási jogviszonnyal 
kapcsolatos nyomtatványok 
kitöltésének ismertetése. 

10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett személy 
adatainak kezelése, 
nyilvántartása, határidık. 

10  

C Államigazgatás 
Az eljáró központi 
közigazgatási szervek és azok 
eljárási rendjének ismerete. 

15  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok 
szakszerő felhasználása. 

5 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A biztosítási jogviszony, 
járulékfizetési kötelezettség 
megállapításával kapcsolatos 
információforrások kezelése. 

10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem 
jártas állampolgárokkal. 

15 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Koordinációs készség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

27/42 

 
13. A FIX Bt. 2006. május 1-jétıl mőködı gazdasági társaság. Az APEH ez év májusában 

végzett helyszíni ellenırzése során megállapította, hogy két személyt valótlan adatok 
feltüntetésével jelentettek be (a biztosítás nem terjedt ki rájuk, fiktív foglalkoztatásnak 
minısült), illetve további egy személy esetében nem tettek eleget bejelentési 
kötelezettségüknek a biztosítási jogviszonnyal és a járulékok bevallásával-befizetésével 
kapcsolatban. Állapítsa meg a hatályos jogszabályok alapján, milyen 
következményekkel jár a fenti kötelezettségek elmulasztása! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok 

kitöltésének ismertetése 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

– Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
13. A FIX Bt. 2006. május 1-jétıl mőködı gazdasági társaság. Az APEH ez év májusában végzett 
helyszíni ellenırzése során megállapította, hogy két személyt valótlan adatok feltüntetésével jelentettek 
be (a biztosítás nem terjedt ki rájuk, fiktív foglalkoztatásnak minısült), illetve további egy személy 
esetében nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek a biztosítási jogviszonnyal és a járulékok 
bevallásával-befizetésével kapcsolatban. Állapítsa meg a hatályos jogszabályok alapján, milyen 
következményekkel jár a fenti kötelezettségek elmulasztása! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

A társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 
jogszabályok, az adózás rendjérıl 
szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

20  

B Szükséges nyomtatványok 

A járulékbevallással, a 
biztosítási jogviszonnyal 
kapcsolatos nyomtatványok 
kitöltésének ismertetése. 

10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett személy 
adatainak kezelése, 
nyilvántartása, határidık. 

5  

C Államigazgatás 
Az eljáró központi 
közigazgatási szervek és azok 
eljárási rendjének ismerete. 

15  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok 
szakszerő felhasználása. 

5 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A biztosítási jogviszony, 
járulékfizetési kötelezettség 
megállapításával kapcsolatos 
információforrások kezelése. 

10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem 
jártas állampolgárokkal. 

15 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Koordinációs készség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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14. A Frigó Kft. belsı ellenıre az ez év szeptember elején a pénzügyi vezetı által elrendelt 

vizsgálat során észleli, hogy a tárgyévi május hónapra vonatkozó járulék-bevallási 
kötelezettségeinek a kft. nem tett eleget megfelelıen. Idıközben az állami adóhatóság is 
bejelentkezett a kft.-hez járulékellenırzésre, s a vizsgálat során feltárta a már ismert 
hiányosságokat. Vázolja fel, milyen lehetıségei vannak a kft.-nek arra vonatkozóan, 
hogy a megállapított mulasztásokat jogszerően rendezze! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok 

kitöltésének ismertetése 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

– Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
14. A Frigó Kft. belsı ellenıre az ez év szeptember elején a pénzügyi vezetı által elrendelt vizsgálat 
során észleli, hogy a tárgy évi május hónapra vonatkozó járulék-bevallási kötelezettségeinek a kft. nem 
tett eleget megfelelıen. Idıközben az állami adóhatóság is bejelentkezett a kft.-hez járulékellenırzésre, 
s a vizsgálat során feltárta a már ismert hiányosságokat. Vázolja fel, milyen lehetıségei vannak a kft.-
nek arra vonatkozóan, hogy a megállapított mulasztásokat jogszerően rendezze! 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

A társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 
jogszabályok, az adózás rendjérıl 
szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

20  

B Szükséges nyomtatványok 

A járulékbevallással, a 
biztosítási jogviszonnyal 
kapcsolatos nyomtatványok 
kitöltésének ismertetése. 

10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett személy 
adatainak kezelése, 
nyilvántartása, határidık. 

5  

C Államigazgatás 
Az eljáró központi 
közigazgatási szervek és azok 
eljárási rendjének ismerete. 

15  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok 
szakszerő felhasználása. 

5 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A biztosítási jogviszony, 
járulékfizetési kötelezettség 
megállapításával kapcsolatos 
információforrások kezelése. 

10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem 
jártas állampolgárokkal. 

15 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 Személyes Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Helyzetelemzés. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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15. T. Márta 2000. április 15-tıl munkaviszonyban áll a Centrum Kft.-nél, ahol 

társadalombiztosítási kifizetıhely is mőködik. Jelenleg 1,5 éves gyermekével fizetés 
nélküli szabadságon van, s az államkincstártól gyermekgondozási segélyben részesül. A 
háziorvosi rendelıben hallotta egy másik kismamától, hogy İ gyesben és táppénzben is 
részesül, egyébként pedig visszajár dolgozni korábbi munkahelyére. Másnap T. Márta 
felkereste munkáltatója kifizetıhelyét, és érdeklıdött lehetıségeirıl az ügyintézıtıl. A 
jogszabály adta lehetıségeken belül milyen megoldásokat javasolna T. Mártának? 
Tájékoztassa az egészségbiztosítási, illetve a családtámogatási jogszabályokról, 
jogosultságokról! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– Az ellátás-igénylılapok kitöltésének ismerete 

– Az eljárásban érintett személyek adatainak kezelése, nyilvántartása 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
15. T. Márta 2000. április 15-tıl munkaviszonyban áll a Centrum Kft.-nél, ahol társadalombiztosítási 
kifizetıhely is mőködik. Jelenleg 1,5 éves gyermekével fizetés nélküli szabadságon van, s az 
államkincstártól gyermekgondozási segélyben részesül. A háziorvosi rendelıben hallotta egy másik 
kismamától, hogy İ gyesben és táppénzben is részesül, egyébként pedig visszajár dolgozni korábbi 
munkahelyére. Másnap T. Márta felkereste munkáltatója kifizetıhelyét, és érdeklıdött lehetıségeirıl 
az ügyintézıtıl. A jogszabály adta lehetıségeken belül milyen megoldásokat javasolna T. Mártának? 
Tájékoztassa az egészségbiztosítási, illetve a családtámogatási jogszabályokról, jogosultságokról! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Családok támogatásáról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

20  

B Szükséges nyomtatványok 
Az ellátás-igénylılapok 
kitöltésének ismerete. 10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett 
személyek adatainak 
kezelése, nyilvántartása. 

10  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A lehetıségek 
kiválasztása, a helyzetnek 
megfelelı alkalmazása. 

10 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

Ügyfél által benyújtott 
információk értelmezése. 

10 
 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikációs képessége 
a jogban nem jártas 
állampolgárokkal szemben. 

20 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Segítıkészség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
 

33/42 

 
16. Z. Károly munkaviszonya ez év október 30-án megszőnt. A foglalkoztatójánál 

társadalombiztosítási kifizetıhely mőködik. Z. Károly október 31-én kórházba került, 
ahol még aznap megmőtötték. Állapítsa meg a volt foglalkoztatónak a kötelezettségeit! 
Egyrészt: a biztosítási jogviszony megszőnésével kapcsolatosan, másrészt: milyen 
lehetıségei vannak Z. Károlynak pénzbeli ellátás igénylésére, az egészségbiztosítás 
keretében? Meddig jogosult egészségügyi szolgáltatásra? 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A különbözı nyomtatványok kitöltésének ismerete 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
16. Z. Károly munkaviszonya ez év október 30-án megszőnt. A foglalkoztatójánál 
társadalombiztosítási kifizetıhely mőködik. Z. Károly október 31-én kórházba került, ahol még aznap 
megmőtötték. Állapítsa meg a volt foglalkoztatónak a kötelezettségeit! Egyrészt: a biztosítási 
jogviszony megszőnésével kapcsolatosan, másrészt: milyen lehetıségei vannak Z. Károlynak pénzbeli 
ellátás igénylésére, az egészségbiztosítás keretében? Meddig jogosult egészségügyi szolgáltatásra? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
A kötelezı egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 20  

B Szükséges nyomtatványok 
A különbözı 
nyomtatványok 
kitöltésének ismerete. 

10  

B Adatkezelés 

Az eljárásban érintett 
személy adatainak 
kezelése, nyilvántartása, 
határidık. 

10  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló 
adatok szakszerő 
felhasználása. 

15 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

Esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
értelmezése. 

10 
 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban 
nem jártas 
állampolgárokkal. 

15 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Helyzetelemzés. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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17. F. Lóránt elızı év december 15-étıl öregségi nyugdíjas. Ez év március 1-jétıl 

munkaviszonyt létesít egy kft.-nél, díjazása havi 150.000 Ft. A kft.-nél 
társadalombiztosítási kifizetıhely is mőködik. Ez év október 30-án F. Lóránt 
keresıképtelen állományba kerül. Fejtse ki, hogyan alakul március 1-jétıl F. Lóránt 
biztosítási kötelezettsége, a foglalkoztatása! Ismertesse, milyen járulékfizetési 
kötelezettség terheli a foglalkoztatót, illetve a biztosítottat! Az október 30-án kezdıdı 
keresıképtelenségére való tekintettel nevezett milyen ellátásra jogosult? 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok 

kitöltésének ismertetése 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

– Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
17. F. Lóránt elızı év december 15-étıl öregségi nyugdíjas. Ez év március 1-jétıl munkaviszonyt 
létesít egy kft.-nél, díjazása havi 150.000 Ft. A kft.-nél társadalombiztosítási kifizetıhely is mőködik. 
Ez év október 30-án F. Lóránt keresıképtelen állományba kerül. Fejtse ki, hogyan alakul március 1-
jétıl F. Lóránt biztosítási kötelezettsége, a foglalkoztatása! Ismertesse, milyen járulékfizetési 
kötelezettség terheli a foglalkoztatót, illetve a biztosítottat! Az október 30-án kezdıdı 
keresıképtelenségére való tekintettel nevezett milyen ellátásra jogosult? 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

A társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 
jogszabályok, az egészségügyi 
hozzájárulásról szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

15  

B Szükséges nyomtatványok 

A járulékbevallással, a biztosítási 
jogviszonnyal kapcsolatos 
nyomtatványok kitöltésének 
ismertetése. 

10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett személy 
adatainak kezelése, 
nyilvántartása, határidık. 

10  

C Államigazgatás 
Az eljáró központi közigazgatási 
szervek és azok eljárási 
rendjének ismerete. 

15  

zint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok 
szakszerő felhasználása. 

5 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A biztosítási jogviszony, 
járulékfizetési kötelezettség 
megállapításával kapcsolatos 
információforrások kezelése. 

10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem 
jártas állampolgárokkal. 

15 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Koordinációs készség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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18. G. Jakab 2007. január 1-jétıl heti 38 órás munkaviszonyban áll egy bt.-nél, jelenleg is. 

Szerzıdés szerinti munkabére 640.000 Ft, ez év január 1-jétıl havi 680.000 Ft, majd 
május 1-jétıl egy másik foglalkoztatónál napi 2 órás megbízásos jogviszonyt is létesít. 
Díjazása e jogviszonyában havi 75.000 Ft. Az év során egyik jogviszonyában sem volt 
kiesı napja. Állapítsa meg a foglalkoztatót, illetve a foglalkoztatottat terhelı 
járulékfizetési kötelezettségeket! Hogyan alakul a biztosítása a foglalkoztatottnak? 
Ismertesse a foglalkoztató által teljesítendı bejelentéseket, kiállítandó 
társadalombiztosítási bizonylatokat (mely szervekhez, milyen határidıvel)! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A járulékbevallással kapcsolatos nyomtatványok kitöltésének ismerete 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
18. G. Jakab 2007. január 1-jétıl heti 38 órás munkaviszonyban áll egy bt.-nél, jelenleg is. Szerzıdés 
szerinti munkabére 640.000 Ft, ez év január 1-jétıl havi 680.000 Ft, majd május 1-jétıl egy másik 
foglalkoztatónál napi 2 órás megbízásos jogviszonyt is létesít. Díjazása e jogviszonyában havi 75.000 
Ft. Az év során egyik jogviszonyában sem volt kiesı napja. Állapítsa meg a foglalkoztatót, illetve a 
foglalkoztatottat terhelı járulékfizetési kötelezettségeket! Hogyan alakul a biztosítása a 
foglalkoztatottnak? Ismertesse a foglalkoztató által teljesítendı bejelentéseket, kiállítandó 
társadalombiztosítási bizonylatokat (mely szervekhez, milyen határidıvel)! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

A társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 
jogszabályok, az egészségügyi 
hozzájárulásról szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

20  

B Szükséges nyomtatványok 
A járulékbevallással 
kapcsolatos nyomtatványok 
kitöltésének ismerete. 

10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett személy 
adatainak kezelése, 
nyilvántartása, határidık. 

10  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok 
szakszerő felhasználása. 

10 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A biztosítási jogviszony, 
járulékfizetési kötelezettség 
megállapításával kapcsolatos 
információforrások kezelése. 

10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem 
jártas állampolgárokkal. 

20 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 Személyes Határidık ismerete, betartása 5  
Pontosság 3  

Társas Koordinációs készség 1  
Módszer Áttekintı képesség 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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19. F. Tibor 2005. január 1-jétıl egy társas vállalkozás tagja. Ez év február 15-étıl egy 

másik társas vállalkozás tagja is lesz. Mindkét társaságnál személyes közremőködésére 
való tekintettel különbözı összegő jövedelmeket számolnak el és fizetnek ki részére. A 
két társaságnál társadalombiztosítási kifizetıhely is mőködik. Ez év október 29-én 
kezdıdı keresıképtelenségét mindkét jogviszonyában igazolja a háziorvos. Milyen 
teendıi vannak F. Tibornak február 15-étıl ahhoz, hogy járulékfizetési 
kötelezettségének maradéktalanul eleget tegyen? Állapítsa meg a biztosítási 
kötelezettség fennállását a két társas-vállalkozói jogviszonyban, valamint a fizetendı 
egyéni járulékokat! Tájékoztassa F. Tibort táppénz-jogosultságáról, állapítsa meg a 
folyósító szerve(ke)t és annak feladatait az igény elbírálásával kapcsolatban! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok 

kitöltésének ismertetése 

– Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidık 

– Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete 

 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 

Értékelı lap 
19. F. Tibor 2005. január 1-jétıl egy társas vállalkozás tagja. Ez év február 15-étıl egy másik társas 
vállalkozás tagja is lesz. Mindkét társaságnál személyes közremőködésére való tekintettel különbözı 
összegő jövedelmeket számolnak el és fizetnek ki részére. A két társaságnál társadalombiztosítási 
kifizetıhely is mőködik. Ez év október 29-én kezdıdı keresıképtelenségét mindkét jogviszonyában 
igazolja a háziorvos. Milyen teendıi vannak F. Tibornak február 15-étıl ahhoz, hogy járulékfizetési 
kötelezettségének maradéktalanul eleget tegyen? Állapítsa meg a biztosítási kötelezettség fennállását a 
két társas-vállalkozói jogviszonyban, valamint a fizetendı egyéni járulékokat! Tájékoztassa F. Tibort 
táppénz-jogosultságáról, állapítsa meg a folyósító szerve(ke)t és annak feladatait az igény elbírálásával 
kapcsolatban! 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 
Az információtartalom vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 

A társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetérıl szóló 
jogszabályok, az egészségügyi 
hozzájárulásról szóló jogszabályok 

A hatályos jogszabályok értelmezése. 15  

B Szükséges nyomtatványok 

A járulékbevallással, a biztosítási 
jogviszonnyal kapcsolatos 
nyomtatványok kitöltésének 
ismertetése. 

10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett személy 
adatainak kezelése, nyilvántartása, 
határidık.  

10  

C Államigazgatás 
Az eljáró központi közigazgatási 
szervek és azok eljárási rendjének 
ismerete. 

15  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
A rendelkezésre álló adatok szakszerő 
felhasználása. 

5 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos alkalmazása, 
eljáró szervek pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

A biztosítási jogviszony, 
járulékfizetési kötelezettség 
megállapításával kapcsolatos 
információforrások kezelése. 

10 

 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikáció a jogban nem jártas 
állampolgárokkal. 

15 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 
Személyes 

Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Koordinációs készség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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20. J. Katalin ez év május 31-én egészséges fiúgyermeket szült.  Katalin elızı év szeptember 

1-jétıl munkaviszonyban áll egy kft.-nél, ahol társadalombiztosítási kifizetıhely is 
mőködik. Napi munkaideje: 2 óra, díjazása 25.000 F/hó. Problémái miatt csak késıbb, 
július 31-én jelentkezik a kifizetıhelyen, és ekkor igényli a gyermek születésével 
kapcsolatos különbözı ellátásokat. A rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el, hogy 
Katalin milyen ellátásokra és milyen összegben szerzett jogosultságot! Tájékoztassa 
esetleges választási lehetıségeirıl az ellátások közül! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hatályos jogszabályok értelmezése 

– Az ellátás-igénylılapok kitöltésének ismerete 

– Az eljárásban érintett személyek adatainak kezelése, nyilvántartása 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0755-06 Társadalombiztosítási szakfeladatok 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Biztosítási kötelezettség elbírálása, járulék és hozzájárulás fizetési kötelezettség, adatszolgáltatás – nyilvántartás, TB és családtámogatási 
kifizetıhelyek feladatai, ellátások igénybejelentése, megállapítása, folyósítása, felelısségi szabályok, jogorvo 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 

20. J. Katalin ez év május 31-én egészséges fiúgyermeket szült.  Katalin elızı év szeptember 1-jétıl 
munkaviszonyban áll egy kft.-nél, ahol társadalombiztosítási kifizetıhely is mőködik. Napi 
munkaideje: 2 óra, díjazása 25.000 F/hó. Problémái miatt csak késıbb, július 31-én jelentkezik a 
kifizetıhelyen, és ekkor igényli a gyermek születésével kapcsolatos különbözı ellátásokat. A 
rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el, hogy Katalin milyen ellátásokra és milyen összegben 
szerzett jogosultságot! Tájékoztassa esetleges választási lehetıségeirıl az ellátások közül! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Családok támogatásáról szóló 
jogszabályok 

A hatályos jogszabályok 
értelmezése. 

20  

B Szükséges nyomtatványok 
Az ellátás-igénylılapok 
kitöltésének ismerete. 

10  

B Adatkezelés 
Az eljárásban érintett 
személyek adatainak 
kezelése, nyilvántartása. 

10  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

3 Információforrások kezelése 
Írásban beérkezett 
megkeresések értékelése az 
eljárás során. 

10 
 

3 Szakmai nyelvő beszédkészség 
Szakkifejezések pontos 
alkalmazása, eljáró szervek 
pontos megnevezése. 

10 
 

4 
Olvasott köznyelvi szöveg 
megértése 

Ügyfél által benyújtott 
információk értelmezése. 

10 
 

4 Köznyelvi beszédkészség 
Kommunikációs képessége 
a jogban nem jártas 
állampolgárokkal szemben. 

20 
 

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 Személyes Határidık ismerete, betartása. 5  
Pontosság. 3  

Társas Segítıkészség. 1  
Módszer Áttekintı képesség. 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

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


