
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés megnevezése:     Bérügyintéző 

OKJ azonosító szám:      51 344 01     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A028 

 

A képzés célja: Azon kompetenciák és tevékenységek elsajátítása, melyek birtokában a 

résztvevők képesek lesznek ellátni a bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatokat: képes a 

munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó ügyeket intézni, a 

nyilvántartásokat vezetni 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 Ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs, 

(bérszámfejtés, járulék nyilvántartás, stb. ) feladatokat. 

 Közreműködik a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével 

kapcsolatosan 

 Értelmezni és kitölteni a bérügyi nyomtatványokat 

 Összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából 

 Munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, 

iratkezelést végezni 

 

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

10154-16 Munkaerő-gazdálkodás 48 12 60 gyakorlati 

10151-16 Bérügyi szakfeladatok ellátása 36 24 60 írásbeli 

Összesen: 84 36 120  

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: érettségi végzettség 

 

Egészségügyi alkalmasság:  szükséges 

Egyéb feltételek: Pályaalkalmassági követelmények szükségesek 

 

Megengedett hiányzás mértéke:  20 % 

 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap   8,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 

felmérés és beszámítás 

 

 



Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli ) vizsga modulonként 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Bérszámfejtési feladat 

A vizsgafeladat ismertetése:  A központi gyakorlati feladatlap egy belépő dolgozó 

megadott adatainak felvitele után bérszámfejtési feladat, és kapcsolódó munkák, 

mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét 

tartalmazhatja 

 

A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott 

és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató 

tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldását 

rögzíteni 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 50 % 

 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Bérügyi szakfeladatok ellátása  

A vizsgafeladat ismertetése: A bérügyi szakfeladatok ellátásához kapcsolódó szakmai 

követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 

 

A vizsgatevékenység időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok 

 

A vizsgafeladat ismertetése: a munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai követelmények 

megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. 

 

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc(ebből felkészülési idő 10 perc ) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 


