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8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 
foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetel-
mény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott 

minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszám-
ok összege): 

8.1 Minimális óraszám: 240 

8.2 Maximális óraszám: 360 

9 A szakmai követelmények leírása: 

9.1 Modulszerű felépítés esetén
4 

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: HR ismeretek 

9.1.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

9.1.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.1.2.1 Minimális óraszám: 60  
9.1.1.2.2 Maximális óraszám: 90  

 

Készségek, képessé-

gek Ismeretek Elvárt viselkedés-
módok, attitűdök 

Önállóság és felelős-
ség mértéke 

Előkészíti és a rendel-
kezésre álló informá-

ciók birtokában össze-
állítja a humánstratégia 

és az üzleti terv rá 

bízott részeit. 

Ismeri a humánstratégia 

és az üzleti terv felépíté-

sét, azok részeinek infor-
mációszükségletét.   

Munkája során törek-
szik az információk 

megfelelő kiválasztá-

sára és azok rendelte-
tésük szerinti rendsze-
rezésére, felhasználá-

sára. A tervrészek 

kidolgozásánál kreati-
vitásra törekszik. 

A tervfejezetek össze-
állításához szükséges 

információkat önálló-

an rendszerezi, vezetői 

iránymutatás mellett 

alakítja ki a tervfejeze-
tek részeit. 

Részt vesz a 
munkaerőtoborzás 

folyamatában az állás-
interjúkon. 

Ismeri az állásinterjú típu-
sait, menetét, ismei az 

álláskeresési módszereket. 

Törekszik a munka-
körhöz illeszkedő 

legalkalmasabb mun-
kaerő kiválasztásában 

a vezetőket vélemé-

nyéről tájékoztatni. 

Felelősséget vállal a 

munkaerő kiválasztá-

sánál az általa alkotott 

véleményről.  

Kapcsolatot tart a 
munkavállalók, mun-
káltató, érdekképvise-
letek között. 

Ismeri a kapcsolattartás 

széles körben elfogadott 

normáit.  

Reflektív magatartást 

tanúsít a kapcsolattar-
tás terén.  

Vezetői útmutatás 

alapján önállóan képes 

a kapcsolattartásra  

Gyakorlatban alkal-
mazza a munkavi-
szonyra vonatkozó 

szabályokban foglalta-

Ismeri a munkajogi alap-
fogalmakat, a munkavi-
szony létesítésére és 

egyéb speciális jogvi-

Szem előtt tartja, fi-
gyelemmel kíséri a 

jogszabály változáso-
kat és ennek megfele-

Vezető irányítása mel-
lett végzi feladatát. 

Folyamatosan kapcso-
latot tart a társosztá-

                                                           
4
Legalább két modul esetén modulonként szükséges meghatározni a tanulási eredményeket! A sablont a modu-

lok számának függvényében további táblázatokkal ki lehet egészíteni a modulra vonatkozó információk megje-
lenítésével.  
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Készségek, képessé-

gek Ismeretek Elvárt viselkedés-
módok, attitűdök 

Önállóság és felelős-
ség mértéke 

kat. szonyok létesítésére vo-
natkozó szabályokat. 

lően látja el feladatát. 

Pontosságra, precizi-
tásra törekszik. 

lyokkal. 
 
A munkáját felülvizs-
gálja és értékeli. A 

felülvizsgálat során 

felmerült hibáit, hiá-

nyosságait korrigálja 

önállóan. 

Alkalmazói szinten ismeri 
a munkavállaló és a mun-
káltató jogaira és kötele-
zettségeire vonatkozó 

szabályokat. 
Ismeri a munkaszerződés-
től eltérő foglalkoztatás 

lehetőségeit. 
Részletesen ismeri a 
munkaviszony megszűné-

sének és megszűntetésé-

nek a szabályait. 
Részletesen ismeri az 

atipikus munkaviszonyok-
ra vonatkozó szabályok-
kal. 
Ismeri a munkaügyi kap-
csolatokra vonatkozó 

rendelkezéseket. 
Alkalmazza az adat-
szolgáltatásokra, adat-
kezelésre és az infor-
máció biztonságra 

vonatkozó szabályo-
kat. 
Munkája során betartja 

adatszolgáltatásra, 

adatkezelésre, és in-
formáció biztonságra 

vonatkozó előírásokat 

Ismeri az adatvédelemre 

vonatkozó szabályokat. 
Figyelemmel kiséri az 

adatszolgáltatásra, 

adatkezelésre, és in-
formáció biztonságra 

vonatkozó szabályo-
kat. 

Munkája során fele-
lősséget vállal a biz-
tonságos adatkezelé-

sért és az információ 

biztonságra vonatkozó 

előírások betartásával. 

Összegyűjti és összeál-
lítja ill. továbbítja fel-
dolgozás céljából a 

bérszámfejtéshez szük-
séges információkat és 

dokumentumokat. 

Ismeri a munkaügyi nyil-
vántartásra vonatkozó 

előírásokat. 
(szabadság, munkaidő, 

rendkívüli munkaidő stb).  

Munkavégzése érde-
kében követi a szak-
májával kapcsolatos 

jogszabályi változá-

sokat. Pontosságra, 

precizitásra törekszik. 

Önállóan végzi felada-
tát, munkájáért vállalja 

a felelősséget. 

 

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Bérszámfejtési ismeretek 

9.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

9.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.2.2.1 Minimális óraszám: 100  
9.1.2.2.2 Maximális óraszám: 150  
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Készségek, képes-
ségek Ismeretek Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mér-
téke 

Elbírálja a biztosítási 

kötelezettséget, eleget 

tesz bejelentési köte-
lezettségének. 

Ismeri a biztosítási kötele-
zettség elbírálásának szabá-

lyait. 

A biztosítási kötelezettsé-

gek tekintetében törekszik 

minden információ pontos 

kiderítésére és ennek meg-
felelően jár el. 

Önállóan végzi 

bejelentési és 

elbírálási kötele-
zettségét.  

Tájékoztatja a mun-
káltatót-foglalkoztatót 

és a munkavállalót az 

őket érintő kedvez-
mények lehetőségéről 

és azok érvényesítési 

szabályairól. 

Ismeri a kedvezmények elbí-

rálásához szükséges jogsza-
bályokat (családi kedvez-
mény, szociális hozzájárulási 

adó kedvezmény, stb). 

A kedvezmények érvénye-
sítésével kapcsolatos jog-
szabályok változására 

folyamatosan figyel és 

ennek megfelelően látja el 

a feladatát. 

Az önálló és 

pontos munka-
végzés szem-
pontjából fo-
lyamatosan kol-
légáival és veze-
tőjével tudatosan 

egyeztet és kiké-

ri a szakmai 
véleményüket 

Alkalmazza a bér-
számfejtésre és a 

jövedelemkifizetésre 

vonatkozó jogszabá-

lyokat és ezekről 

képes pontos tájékoz-
tatással szolgálni az 

érintetteknek. 

Magabiztosan ismeri a bér-
számfejtésre és 

jövedelemkifizetésre vonat-
kozó szabályokat (szja, tbj 
stb). 

Szem előtt tartja a jogsza-
bályok betartása mellett a 

munkáltató és a munkavál-
laló érdekeit és nyitott új 

megoldásokra  

Felelősséget 

vállal munkája 
pontos elvégzé-

sével kapcsola-
tosan törekedve 

a közös munkára 

és az egyeztetés-
re. 

Használja a bérszám-
fejtő programot és az 

adatszolgáltatáshoz 

kapcsolódó progra-
mokat, illetve folya-
matos ellenőrzés mel-
lett feltárja azok eset-
leges hibáit.   
Kialakítja és szükség 

esetén továbbfejleszti 

azt a munkafolyama-
tot, amely a határidők 

betartását elősegíti. 

Összefüggéseiben ismeri a 
munkáltató és munkavállaló 

adózási és járulékfizetési 

kötelezettségeit.  
Tudja a bevallási és befizeté-

si határidőket, alkalmazói 

szinten ismeri a bevallási és 

adatszolgáltatási nyomtatvá-

nyokat. 
Tisztában van az adatszol-
gáltatásra, adatkezelésre 

vonatkozó szabályokkal 

(KSH, NAV, Kormányhiva-
tal). 

Figyelemmel kíséri az 

adatszolgáltatásra, adó-

kedvezményekre vonatko-
zó szabályokat és azokat 

magára nézve is kötelező-

nek tart. 

Igyekszik fo-
lyamatosan 
önálló javasla-
tokkal elősegíte-
ni a munkavég-
zést egyeztetve 

vezetőjével és a 

társosztályokkal 
Új megoldásokat 

kezdeményez, 

objektív módon 

igyekszik érté-

kelni saját, illet-
ve mások mun-
káját 

Bemutatja és ismerte-
ti a munkaviszony 
létesítése, megszűné-

se, illetve 
megszűntetéséhet 

kapcsolódó szabályo-
kat. 

Alkalmazói szinten ismeri a 
munkaviszony létesítése és 

megszűnése/megszűntetése 

esetén elvégzendő feladato-
kat, és a feladat ellátáshoz 

szükséges jogszabályokat. 

Elfogadja a szakmaetikai 
elveket, emellett törekszik 

a közös munkára és a 

kompromisszumkészségre. 

Az önálló mun-
kavégzés mellett 

kikéri vezetője 

és kollégái taná-

csát, útmutatását 

és képes korri-
gálni saját, illet-
ve mások hibáit. 

Pontosan alkalmazza 
a munkavégzésre 

irányuló egyéb jogvi-
szonyok, illetve a 
társas és egyéni vál-

Ismeri a munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyo-
kat, illetve a társas és egyéni 

vállalkozói jogviszonyokat 

és azok biztosítási kötele-

A munkavégzés érdekében 

követi a szakmájával kap-
csolatos jogszabályi válto-
zásokat. Pontosságra és 

precizitásra törekszik. 

Másokkal 

együttműködve 

is és önállóan is 

felülvizsgálja 

munkáját és a 
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Készségek, képes-
ségek Ismeretek Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mér-
téke 

lalkozók társadalom-
biztosítási és adózási 

kötelezettségeit és 

erről tájékoztatja az 

érintett feleket. 

zettségeit. szükséges hibá-

kat feltárja, ja-
vítja. 

 

9.1.3 Programkövetelmény-modul neve: Társadalombiztosítási ismeretek 

9.1.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

9.1.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.3.2.1 Minimális óraszám: 80 
9.1.3.2.2 Maximális óraszám: 120 

Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt viselkedés-
módok, attitűdök 

Önállóság és felelős-
ség mértéke 

Alkalmazza az általános 

közigazgatási rendtartás 

szabályait, valamint a 

kötelező egészségbiztosí-

tás ellátásairól szóló 

jogszabály rendelkezése-
it. 

Ismeri:  
 a közigazgatási hiva-

tali rendszer felépíté-

sét. 
 az általános közigaz-

gatási rendtartás sza-
bályait (illetékeségre, 

hatáskörre, ügyinté-

zési határidőre, dön-
tések meghozatalára, 

és a jogorvoslatra 

vonatkozó szabályo-
kat) 

 a jogalap nélkül 

megállapított kifize-
tésekkel kapcsolatos 

megtérítésre vonat-
kozó szabályokat;  

 az egyidejűleg folyó-

sítható ellátásokra 

vonatkozó szabályo-
kat. 

Elfogadja a szakma-
etikai elveket, empati-
kus, érzékeny 

Végig gondolja az 

alkalmazandó jogsza-
bályokat. Önállóan 

hozza meg a döntéseit. 

Alkalmazza a családtá-

mogatási ellátásokra 

vonatkozó szabályokat. 

Részletesen ismeri a 
családtámogatási ellátá-

sokra vonatkozó jog-
szabályokat. 

Elfogadja a szakma-
etikai elveket, empati-
kus, érzékeny. 

Önállóan végzi a fela-
datát. 

Tájékoztatja az ellátást 

igénylőt családtámogatá-

si ellátásokra vonatkozó 

szabályokról, az igénylés 

módjáról. 

Ismeri a családtámoga-
tási ellátások igénylésé-

nek nyomtatványait, az 

igénylés módját. 

Szem előtt tartja a 

jogosult érdekeit, em-
patikus, érzékeny. 

Jogosulttal együttmű-

ködve végzi feladatát. 

Tájékoztatja az ügyfelet 

(munkavállalót) a szociá-

Tisztában van a szociá-

lis igazgatás általános 

Elfogadja a szakma-
etikai elveket, empati-

Önállóan, a jogosulttal 

együttműködve, tuda-
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Készségek, képességek Ismeretek Elvárt viselkedés-
módok, attitűdök 

Önállóság és felelős-
ség mértéke 

lis ellátó rendszer által 

biztosított pénzbeli ellá-

tásokra jogosító feltéte-
lekről, az igénylés mód-
járól. 

szabályaival, illetve a 

szociális ellátórendszer 

keretein belül igénybe 

vehető ellátások formá-

ival. 

kus, érzékeny. tosan, végig gondolva 

végzi feladatát. 

Elkészíti a társadalom-
biztosítási kifizetőhelyi 

elszámolást és statiszti-
kai adatszolgáltatást. 

Ismeri a társadalombiz-
tosítási kifizetőhelyi 

feladatokat. 
 

Belátja az adatszolgál-
tatási kötelezettség 

fontosságát. 

Felelősséget vállal 

saját munkájáért. 

Megállapítja a pénzbeli 

ellátásokra való 

jogosultságokot, ellátásra 

való jogosultság idejét. 

Ismeri  
 a pénzbeli ellátásokra 

való jogosultsági fel-
tételeket (táppénz, 

csed, gyed, örökbe-
fogadói díj) 

 folyamatos biztosítá-

si idő megállapítását. 

Szem előtt tartja a 
jogszabályi rendelke-
zéseket. 

Önállóan végzi felada-
tát, vállalja a felelős-
séget azok helyessé-

géért. 

Megállapítja a pénzbeli 

ellátás naptári napi alap-
ját, mértékét. 

Behatóan ismeri a 

pénzbeli ellátások nap-
tári napi alapjának 

megállapításához szük-
séges irányadó idősza-
kot, számítási idősza-
kot.  
Ismeri a figyelembe 
vehető jövedelmeket. 

Törekszik a jogsza-
bályok betartására, a 
pontosságra, precizi-
tásra. 

Elkészíti az üzemi balesti 

jegyzőkönyvet, a baleset 

üzemi jellegét elisme-
rő/elutasító határozatot. 

Ismeri a baleseti ellátá-

sokra vonatkozó táp-
pénztől eltérő rendelke-
zéseket. 

Törekszik a jogsza-
bályok betartására, 

belátja a döntés fon-
tosságát . 

Megállapítja a baleseti 

táppénz naptári napi 

alapját, mértékét. 

Behatóan ismeri a bale-
seti táppénz naptári napi 
alapjának megállapítá-

sához szükséges irány-
adó időszakot, számítási 

időszakot.  
Ismeri a figyelembe 
vehető jövedelmeket. 

Törekszik a jogsza-
bályok betartására, a 
pontosságra, precizi-
tásra. 

Kiválasztja, alkalmazza a 

társadalombiztosítási 

kifizetőhely által haszná-

landó nyomtatványokat 

az ellátások megállapítá-

sánál. 

Ismeri a társadalombiz-
tosítási kifizetőhely 

által alkalmazandó 

nyomtatványokat. 

Fogékony az informá-

ciók befogadására. 

Minőségi munkavég-
zésre törekszik. 

Önállóan végzi a te-
vékenységet, képes a 

hibák önálló javításá-

ra. 

Betartja az eljárási sza-
bályokat. 

Átfogóan ismeri az 
érkeztetés, iktatási fela-
datokat, az ügyintézési 

határidőket, a döntések-
re, határozatokra, vég-
zésekre vonatkozó sza-
bályokat. 

Törekszik a precizitás-
ra, pontosságra, a 

jogszabályok betartá-

sára.  

Önállóan végzi felada-
tát vállalja a felelőssé-

get azok helyességé-

ért. 

Tájékoztatja az érintette- Mélyrehatóan ismeri a Szem előtt tartja a Jogosulttal együttmű-
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Készségek, képességek Ismeretek Elvárt viselkedés-
módok, attitűdök 

Önállóság és felelős-
ség mértéke 

ket a nyugdíjba vonulás 

feltételeiről. 
társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszer kerete-
in belül igénybe vehető 

nyugellátásokra jogosí-

tó feltételeket, az 

igényérvényesítésre és 

az ellátások folyósításá-

ra vonatkozó szabályo-
kat. 

jogszabályi rendelke-
zéseket. 

ködve végzi feladatát. 

Alkalmazza a nyugellá-

tásra a megváltozott 

munkaképességű szemé-

lyek ellátásairól szóló 

jogszabályokat. 
 

Tisztában van azokkal 

az ellátásokkal, melyek 

társadalombiztosítási 

szempontból nyugdíjas 

státuszt biztosítanak. 
 

Befogadja a jogsza-
bály rendelkezéseit. 

Önállóan végzi a fela-
datát. Képes a hibák 

önálló javítására. 

Tájékoztatja az érintette-
ket a korhatár előtti ellá-

tásokról, valamint az 

ellátások mellett végez-
hető keresőtevékenysé-

géről. 

Ismeri a korhatár előtti 

ellátásokra és a szolgá-

lati járandóságra vonat-
kozó szabályokat, külö-

nös tekintettel az ellá-

tásban részesülők kere-
sőtevékenysége eseté-

ben alkalmazandó jog-
szabályokat. 

Fogékony az informá-

ciók befogadására. 
Jogosulttal együttmű-

ködve, tudatosan vég-
zi tevékenységét. 

Tájékoztatja az érintette-
ket a megváltozott mun-
kaképességű személyek 

ellátásairól, annak 

igénybevételéről. 

Ismeri a megváltozott 

munkaképességű sze-
mélyek ellátásaira, rok-
kantsági és a rehabilitá-

ciós ellátásra vonatkozó 

jogosultsági feltétele-
ket, a foglalkoztatásuk-
ra vonatkozó szabályo-
kat. 

Fogékony az informá-

ciók befogadására. 

Érzékeny, empatikus. 

 

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem5 

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 
relevanciája): 

A munkaerőgazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző szakmai képzése, illetve a képzés 

során megszerezhető tudás elengedhetetlenné vált nem csak a versenyszférában, hanem a ha-
tósági munkavégzés során is. Erős igény mutatkozik a piaci szereplők körében a 

munkaerőgazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző munkakör tekintetében a szakmai 

végzettséggel rendelkező munkavállalók iránt, hiszen ezen munkakörök a munkavégzés során 

már nem választhatók szét. 

Ezek a munkavállalók fontos szerepet töltenek be a vállalkozásoknál, mivel a társadalombiz-
tosítási és bérügyi kérdések kiemelt feladatot jelentenek minden cég életében. 
                                                           
5 A megfelelő válasz aláhúzandó. 


