MUNKAERŐPIACI SZERVEZŐ, ELEMZŐ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 345 03 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Munkaerőpiaci szervező, elemző

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

3320

Szakképzési évfolyamok száma:

0,5

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

70 %
30 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Időtartama (évben vagy félévben):
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Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– demonstrációs terem
– gyakorlóterem
– könyvtár
– szaktanterem
– számítógéppel felszerelt tanterem
– számítógép-terem
– tanterem
– külső helyszín-látogatás: irodai környezet megtekintése
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3320

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Alkalmazza és felhasználja az általános szakmai alapismereteket és készségeket
Kapcsolatot tart a munkaerőpiaci intézményekkel
Felhasználja a foglalkoztatáspolitikai jogszabályokat
Alkalmazza a szakképzés-politika eszközeit
Közreműködik a helyi és területi érdekegyeztetés gyakorlati megvalósulásában
Ellátja a szervezeti létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat
Közreműködik a foglalkozási rehabilitációban
Esetmenedzseri feladatokat végez
Vizsgálja a foglalkoztatás hatékonyságát
Adatszolgáltatási és statisztikai feladatokat lát el
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
54 343 05 0000 00 00
Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó
54 345 06 0000 00 00
Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő
6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0743-06 Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok
ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és módszerek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tanulmányozza, értelmezi, felhasználja a jogrendszer alapismereteit, az általános, a
munkajogi, a foglalkoztatáshoz, a szociálpolitikához kapcsolódó jogszabályokat
Alapvető gazdálkodási (számviteli, pénzügyi, statisztikai, adózási) feladatokat old meg
Általános szociális ellátási feladatokat old meg, biztosítja az ellátási formák érvényre
juttatását
Általános ügyviteli feladatokat végez technikai eszközökkel, módszerekkel
Felméri az ügyfél kommunikációs magatartását, személyközi kommunikációt
kezdeményez, teremt és tart fenn
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A makro- és mikrogazdaság működésének összefüggései
Az állam, a gazdaság, a társadalmi intézményrendszerfelépítése, kapcsolata, működési
C
elvek
D Társadalom- és gazdaságfejlődési irányok, trendek
D Általános gazdaság és társadalompolitika (közpolitikai)
C Szabályozó mechanizmusok
D Munkaerőpiac, kereslet-kínálat dinamikája
D Polgárjog
B Gazdaságjog
B Munkajog, közszolgálat
C Foglalkoztatáspolitika és szociális jog
B Foglalkoztatási jogviszonyok létesítése, és elvégzendő feladatok
C A foglalkoztatás, munkaidő rendszerek, bérezési és ösztönzési rendszerek
C Munkavégzés, pénzügyi, költség- és hatékonyságelemzés
B Kommunikáció és együttműködés
A személyügyi tevékenység gyakorlatában megjelenő szituációk – konfliktuskezelés,
C
tárgyalástechnikák
C Közigazgatás
D Számvitel
D Pénzügy
C Statisztika
D Adózás
C Szociálpolitika
C A szociális ellátórendszer
D Általános ügyvitel
D Iratkezelés
D Adatvédelem
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Stressztűrő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Nyitott hozzáállás
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0744-06 Humánerőforrás-menedzsment emberi erőforrás-fejlesztési, gazdasági és
gazdálkodási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Közreműködik a stratégai és az üzleti terv kidolgozásában
Felméri a munkaerő szükségletet
Alkalmazza a személyügyi marketing módszereit
Elemzi a munkaerő-állomány összetételét
Közreműködik a munkaerőterv elkészítésében
Részt vesz a munkaerő toborzásában, kiválasztásában
Foglalkoztatási és karrierépítési programot készít
Kialakítja a stabil és a rugalmas foglalkoztatási formákat (projekt, team stb.)
Részt vesz a szervezeti kultúra formálásában, a munkavállalók beilleszkedésében
Elemzéseket készít a munkafolyamatokról
Dokumentálja és elemzi a munkaidő-gazdálkodást
Vizsgálja és értékeli a foglalkoztatási költségek alakulását
Alkalmazza a humán kontrolling eszközeit és módszereit, elemzéseket, számításokat
végez
Javaslatot tesz a munkaerő hatékony foglalkoztatására
Munkaerőpiaci szolgáltatásokra irányít, illetve fogad ügyfeleket
Folyamatosan alkalmazza az új foglalkoztatási eszközöket, módszereket
Ajánlásokat ad a bér és bérjellegű javadalmazásokhoz
Javaslatot készít a munkavállalók motiválására, ösztönzésére
Kidolgozza a javadalmazási és ösztönzési rendszert
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Karbantartja az ösztönzési és bérgazdálkodási rendszereket
Összeállítja a képzési és továbbképzési tervet figyelemmel az európai uniós
elvárásokra is
Nyilvántartja és kezeli a munkavállalók felvételének és foglalkoztatásának adatait
számítógépes adatbázis használatával
Kezdeményezi a tudásteremtő képesség fokozását
Támogatja a munkavállalók személyes fejlődését szolgáló kezdeményezéseket
Koordinálja és szervezi a felnőttképzési szolgáltatásokat, képzéseket
Adatokat, illetve adatbázist kezel
Adatokat, információkat szolgáltat
Kimutatást, statisztikát, jelentéseket, elemzéseket készít
Előkészíti és részt vesz a helyi érdekképviseleti tárgyalásokon
Összeállítja az érdekegyeztető fórumok munkájához szükséges információkat
Kapcsolatot tart az érintettekkel
Tájékozódik, tájékoztat a munkaügyi kérdésekben
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A gazdaság működésének erőforrásai
C Piaci viszonyok, a piac működése, marketing
C A vállalkozások gazdasági társadalmi környezete
C A vállalkozások megalakítása
C A vállalkozási formák és szervezetek, azok funkciói
C A vállalkozások működése, stratégia, üzleti terv, program végrehajtás
C A vállalkozások vezetési koncepciói és azok érvényesítése
C Az emberi erőforrás fejlesztését (tudásbázis, képzés) szolgáló jogszabályok
B A munkaerő, mint erőforrás, munkaszervezeti, emberi és vezetési erőforrások
B Az erőforrásokkal való ésszerű, takarékos és hatékony gazdálkodás fontossága
B Munkaerő-szükséglet tervezése, megszervezése
B Munkaerő-kiválasztás elmélete és gyakorlata
C Vezető-kiválasztás elmélete és gyakorlata
A munkaerő kiválasztása, motiválása megtartása, a munkaköri és teljesítmény
B
követelmények meghatározása
B Emberi erőforrás-fejlesztés, karrier és életpálya menedzselése
Szakmai, általános, munkaszervezeten belül és kívül folytatott képzések,
C
továbbképzések, tréningek
A foglalkoztatási, munkaidő-rendszerek, bérezési és ösztönzési rendszerek és
C
módszerek
B Munkafolyamat elemzése
B Képesség- és alkalmasság vizsgálati ismeretek és módszerek
C Szervezet- és feladatmenedzselési formák (stratégiai, változás, stb.)
A stabil és flexibilis munkaszervezeti formák ismerete és alkalmazása (team, projekt
C
stb.)
C Kontrolling gyakorlat a személyügyi tevékenységben
A munkahelyi szervezeti kultúra, a helyi viselkedési kultúra jelentősége, etikett és
C
protokoll szabályok
B Formális kapcsolatok, belső szabályok, szabványok és normák
B Munkaügy és érdekegyeztetés, formák és módszerek, szabályzatok, KSZ
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C
D
B
D

Személyiség- és munkapszichológia, szervezetpszichológia és szervezetszociológia
Ergonómia
Az emberi erőforrás-gazdálkodásnál használt formanyomtatványok és iratkezelési
szabályok és használatuk
Tűz-, környezet- és balesetvédelem

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi beszédkészség
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Számolási készség
3
Mennyiségérzék
3
Irodatechnikai eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Társas kompetenciák:
Motiváló készség
Hatékony kérdezés készsége
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tervezési képesség
Értékelési képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0745-06 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felhasználja a munkavállalói, munkaadói járulék-bejelentést
EU munkaerő-közvetítést végez
Az ÁFSZ regisztrált ügyfeleinek ellátását intézi
Munkaügyi adatokkal alapvető statisztikai műveleteket végez
Kezeli a FEOR-t, TEÁOR-t
Munkája során értelmezi az Flt-t és a Ket-et
Munkaerőpiaci programokra irányít, illetve fogad ügyfeleket
Kezeli az aktív és passzív foglalkoztatási eszközöket
Kapcsolatot tart a foglalkoztatáspolitika állami intézményrendszerével
Felhasználja az inaktívakat érintő jogszabályokat munkája során
Ajánlja a munkahelyteremtő beruházásokat, családbarát munkahely pályázatot stb.
Kezeli az AM-könyveket
Dokumentálja a munkaidő-gazdálkodást
Munkaerő-felvételt, leépítést megelőzően ellenőrzi az érintett foglalkozások munkaerőpiaci helyzetét
Segíti a csoportos létszámleépítések végrehajtását
Felméri a hátrányos helyzetű ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra
Folyamatos kapcsolatot tart a foglalkoztatási rehabilitáció orvosi intézményeivel
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Együttműködik akkreditált célszervezetekkel, segítő szervezetekkel
Interjút készít az álláskeresővel
Személyes munkaügyi adatokat egyeztet
Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerőpiac szereplőivel
Az álláskereső ügyeit intézi (közvetítés, határozatátadás stb.)
Álláskereső ügyféladatokat rögzít, karbantart
Termelő szervezeten belül munkaügyi nyilvántartásokat vezet
Statisztikai szoftvereket használ
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Munkaerőpiac
D Munkagazdaság
D Demográfia
D Gazdaságpolitika
C Munkaerőpiaci intézményrendszer
D Vállalkozásgazdaságtan
C Társas lélektan
D Karrier-, pályatanácsadás, gondozás
C Uniós foglalkoztatás, jog, közigazgatás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2
ÁFSZ Integrált Ügyfélszolgálati Rendszere 2007 után és EURES
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Precizitás
Türelem
Társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0746-06 Munkaerőpiaci szakfeladatok
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A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A kliensekhez kötődő konkrét ügyekben felhasználja az NFT-k OP-ból származó
foglalkoztatás-élénkítő intézkedéseinek rendszereit
Rálátással rendelkezik a nem munkaügyi igazgatás kezelésében álló eszközökre
Közreműködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában
Munkaadói kapcsolattartást végez
Vizsgálja és értékeli a foglalkoztatási költségek alakulását
Közreműködik a javadalmazási és ösztönzési rendszer kidolgozásában, működeti azt
Alkalmazza a bérgazdálkodás és a béren kívüli juttatás módszereit
Részt vesz a munkáltató béren kívüli juttatási rendszerének kialakításában és
működtetésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Munkaerőpiac
C Munkagazdaság
C Demográfia
C Gazdaságpolitika
B Munkaerőpiaci intézményrendszer
C Vállalkozásgazdaságtan
B Munkajog (Mt. Kjt. Ktv.)
B Társas lélektan
C Karrier-, pályatanácsadás, gondozás
C Vezetéselmélet
B Uniós foglalkoztatás, jog, közigazgatás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
4
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4
Idegen nyelvű beszédkészség
4
Telefonálás idegen nyelven
4
Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3
Folyamatábrák készítése
4
Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4
Diagram, nomogram kitöltése, készítése
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
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Módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Figyelem-összpontosítás
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Az 54 345 03 0000 00 00 azonosító számú, Munkaerőpiaci szervező, elemző
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0743-06
Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok
ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és módszerek
0744-06
0745-06
0746-06

Humánerőforrás-menedzsment emberi erőforrás-fejlesztési, gazdasági és
gazdálkodási feladatok
Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző feladatai
Munkaerőpiaci szakfeladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 54 345 03 0000 00 00 azonosító számú, Munkaerőpiaci szervező, elemző
megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

282/3.0/0746-06

282/3.0/0745-06

282/5.0/0746-06 282/6.0/0744-06

282/2.0/0746-06

282/5.0/0744-06

282/1.0/0746-06

282/7.0/0745-06

282/6.0/0745-06

282/1.0/0745-06

282/3.0/0744-06

282/5.0/0745-06

282/4.0/0745-06

282/2.0/0745-06

282/1.0/0743-06

Hetek száma

282/3.0/0743-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
1
282/2.0/0743-06
2
2
3
3
4
4
282/8.0/0744-06
5
5
6
6
282/4.0/0744-06
282/1.0/0744-06
7
7
8
8
282/4.0/0746-06
9
9
10
10
11
11
282/1.0/0743-06
12
12
13
13
282/2.0/0744-06
14
14
15
15
16
16
282/7.0/0744-06
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m. Információ és
kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó tananyagegységek.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 54 345 03 0000 00 00 azonosító számú, Munkaerőpiaci szervező, elemző megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2
3

282/1.0/0743-06
282/2.0/0743-06
282/3.0/0743-06

4

282/1.0/0744-06

5

282/2.0/0744-06

6

282/3.0/0744-06

7
8
9
10
11
12
13
14

282/4.0/0744-06
282/5.0/0744-06
282/6.0/0744-06
282/7.0/0744-06
282/8.0/0744-06
282/1.0/0745-06
282/2.0/0745-06
282/3.0/0745-06

15

282/4.0/0745-06

16
17
18
19
20
21
22
23

282/5.0/0745-06
282/6.0/0745-06
282/7.0/0745-06
282/1.0/0746-06
282/2.0/0746-06
282/3.0/0746-06
282/4.0/0746-06
282/5.0/0746-06

Jog, jogrend, gazdaság
Ügyvitel
Kommunikáció
HR/EE-pénzügyi háttere,
controlling
Személyes és összesített EE
adatok kezelése
EE/HR-gazdálkodás (biztosítás,
megtartás, leépítés)
Szervezetfejlesztés, -karbantartás
Érdekegyeztetés
Segítő beszélgetés
EE-fejlesztés
Munkavégző környezetbiztonsága
Közvetítés
Ellátás
Adatkezelés
Aktíváló eszköz/ szolgáltatás
kezelése
Kapcsolattartás
Közvetítés-gyakorlat
Kapcsolattartás-gyakorlat
Stratégiai tervezés/ döntés
Kapcsolatépítés
Motiválás
Kapcsolatépítés-gyakorlat
Motiválás-gyakorlat
Mindösszesen óra:
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elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

68
0
0

0
0
0

0
9
20

68
9
20

12

0

0

12

8

0

0

8

18

0

0

18

10
0
0
12
8
22
20
20

0
0
0
0
0
0
0
0

0
19
10
0
0
0
0
0

10
19
10
12
8
22
20
20

20

0

0

20

20
0
0
40
32
30
0
0
340

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
22
22
0
0
0
22
22
146

20
22
22
40
32
30
22
22
486

Azokban a speciális szakiskolákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban, valamint a közoktatási törvény 27. §
(8) bekezdése szerinti oktatásban résztvevők számára a rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szakmai
programjának kialakítása során a szakmai és vizsgakövetelményben megadott közös modulokat kell alapul venni.
Az iskolai rendszerben oktatható rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
óraszámait (óratervét) a szakképző iskola úgy állíthatja össze, hogy a szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz
rendelt tananyagegységek táblázatban szereplő tananyagegység azonosítói és a szakmai és vizsgakövetelményben a
rész-szakképesítésre meghatározott követelménymodulok megegyező azonosítói alapján választja ki a
tananyagegységeket.
Ha a rész-szakképesítés egy követelménymodulja a szakképesítés egy követelménymoduljának csak a részét képezi,
úgy a rész-szakképesítés követelménymoduljához tartozó tananyagegységet ennek figyelembevételével
- a szakképesítés követelménymoduljához kapcsolódó tananyagegység többlet tartalmának elhagyásával kell kialakítani.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0743-06 Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok
ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és módszerek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vállalkozás indításánál számba vehető piaci tényezők felsorolása, vállalkozás
indításához szükséges feltételek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az álláskereső személyi és munkaügyi adatainak felvétele, interjú lefolytatása a
kommunikációs követelményeknek megfelelően
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Három különböző munkaszerződés összehasonlítása, elemzése, a hibás szerződés
kiszűrése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Az üzemi baleset elhatárolása a munkabalesettől, illetve a foglalkoztatási
megbetegedés definiálása. Üzemi baleseti jegyzőkönyv kitöltése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
A szociálpolitikához kapcsolódó jogszabályok ismertetése, a munkaviszonyban
álló dolgozónak a gyermekek után járó ellátások, illetve kedvezmények
megjelölése, az erről szóló törvényi rendelkezések ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
4. feladat 10%
5. feladat 20%
15

2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0744-06 Humánerőforrás-menedzsment emberi erőforrás-fejlesztési, gazdasági és
gazdálkodási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy gazdálkodó szervezeten belül meghatározott munkakörökre álláshirdetés
összeállítása (2 db)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Megadott paraméterek mellett személyügyi marketingelemzés végzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
A piaci és munkahelyi stratégiához illeszkedő képzési, illetve továbbképzési
program összeállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Egy, a példában szereplő szervezet munkaerő-fedezeti tervének készítése (a
szervezet paraméterei, illetve gazdasági környezete alapján)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Álláskeresővel, illetve lehetséges munkavállalóval első interjú készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
4. feladat 20%
5. feladat 20%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0745-06 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Közbenső interjú készítése egy hosszú ideje regisztrált álláskeresővel
16

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli (szituációs helyzetgyakorlat)
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy elképzelt álláskereső adatainak felvétele és az ÁFSZ keretrendszerében
történő rögzítése (az esettanulmányt a vizsgalap tartalmazza)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli (számítógép előtt)
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Egy az álláskeresési járadékot / segélyt kimerítő ügyfelének az önkormányzati
segélyek, ellátások rendjének ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Az AM-könyvet kiváltó ügyfél éves adóbevallásához szükséges adóigazolás
kiállítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli (számítógép előtt)
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze előnyei mellett
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Állásajánlatok adása az EU / EGT tagállamokban egy elképzelt álláskeresőnek és
tájékoztatás a cél ország munkaerő-piaci és társadalombiztosítási helyzetéről. (Az
EURES rendszer használata)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli (számítógép előtt)
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
4. feladat 10%
5. feladat 10%
6. feladat 20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
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0746-06 Munkaerőpiaci szakfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gazdálkodó szervezet meghatározott munkaköre betöltésére hagyományos
pályázati kiírás elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy meghirdetett pályázatra jelentkezettek önéletrajzainak kategorizálása,
tartalomelemzéssel, a nem ide tartozó jelentkezők előzetes kiszűrése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Megadott paraméterek alapján munkaszerződés készítése a belépő dolgozó
számára
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
A munkába álló új dolgozó tájékoztatása a munkaszervezet működéséről és a
munkavállalókat érintő kérdésekről
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 5. vizsgafeladat:
Regisztrált álláskereső tájékoztatása a regisztrációs kötelmeiről
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 6. vizsgafeladat:
Az adatbázisban szereplő álláskínálat összeegyeztetése az álláskereső igényeivel
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 20%
4. feladat 10%
5. feladat 10%
6. feladat 20%
18

5. vizsgarész
–

6. vizsgarész
–

A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 345 03 0000 00 00 azonosító számú, Munkaerőpiaci szervező, elemző megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 30
4. vizsgarész: 30
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Munkaerőpiaci
szervező, elemző szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez”
c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 345 03 0000 00 00 azonosító számú, Munkaerőpiaci szervező, elemző megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

282/1.0/0743-06

Jog, jogrend,
gazdaság

azonosítója

sza
sza
sza
sza

282/1.1/0743-06
282/1.2/0743-06
282/1.3/0743-06
282/1.4/0743-06

20
16
16
16

0
0
0
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

68

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/1.1/0743-06
A tananyagelem megnevezése:
Jog, jogrend, gazdaság
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza, értelmezi, felhasználja a jogrendszer alapismereteit, az általános, a
munkajogi, a foglalkoztatáshoz, a szociálpolitikához kapcsolódó jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A makro- és mikrogazdaság működésének összefüggései
C típus Az állam, a gazdaság, a társadalmi intézményrendszer felépítése, kapcsolata, működési
elvek
D típus Társadalom- és gazdaságfejlődési irányok, trendek
C típus Szabályozó mechanizmusok
D típus Munkaerőpiac, kereslet-kínálat dinamikája
D típus Adatvédelem
C típus Közigazgatás
D típus Általános gazdaság és a társadalompolitika (közpolitikai)
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Elhivatottság, elkötelezettség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Esetleírás készítése 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tananyagelem célja a hallgatóval megismertetni a társadalmi felépítés, jogrend
alapfogalmait, a jogrendszer felépülését, ágait, a vállalati gazdálkodási környezetet
körülvevő társadalmi- jogi
környezetet
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/1.2/0743-06
A tananyagelem megnevezése:
Szociális jog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza, értelmezi, felhasználja a jogrendszer alapismereteit, az általános, a
munkajogi, a foglalkoztatáshoz, a szociálpolitikához kapcsolódó jogszabályokat
Általános szociális ellátási feladatokat old meg, biztosítja az ellátási formák érvényre
juttatását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szociális ellátórendszer
D típus Polgárjog
C típus Foglalkoztatáspolitika és szociális jog
C típus Szociálpolitika
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szociális jog alapfogalmainak megismerése. A hazai alkalmazását jelentő fontosabb
jogszabályok ismerete
TB alapfogalmak, magánbiztosítók
Kockázatkezelés
Foglalkoztatásjogi alapfogalmak
A hazai szociális/ családügyi ellátórendszer alapvető felépítésének ismerete
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/1.3/0743-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági jog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alapvető gazdálkodási (számviteli, pénzügyi, statisztikai, adózási) feladatokat old meg
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gazdaságjog
D típus Számvitel
D típus Pénzügy
C típus Statisztika
D típus Adózás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Könyvtár
Számítógép-terem
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Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdasági tevékenységet folytató szervezet működési, jogi kereteinek megismertetése
A foglalkoztatást terhelő állami elvonások rendszerének, mértékének ismerete
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/1.4/0743-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tanulmányozza, értelmezi, felhasználja a jogrendszer alapismereteit, az általános, a
munkajogi, a foglalkoztatáshoz, a szociálpolitikához kapcsolódó jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkajog, közszolgálat
C típus Szociálpolitika
B típus Foglalkoztatási jogviszonyok létesítése, és elvégzendő feladatok
C típus A foglalkoztatás, munkaidő rendszerek, bérezési és ösztönzési rendszerek
C típus Munkavégzés, pénzügyi, költség- és hatékonyságelemzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Leírás készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Könyvtár
Számítógép-terem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Foglalkoztatáshoz kapcsolódó hazai és uniós jogszabályok alapszintű ismerete, munkajogi
alapismeretek elsajátítása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

282/2.0/0743-06

Ügyvitel

azonosítója

sza

282/2.1/0743-06

0

0

9

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/2.1/0743-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyvitelmódszertan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Általános ügyviteli feladatokat végez technikai eszközökkel, módszerekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Általános ügyvitel
D típus Iratkezelés
D típus Adatvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Leírás készítése 20%
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógéppel felszerelt tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
9 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az irodai környezetben való munkavégzés során szükséges eszközök, programok és
eljárások megismerése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

282/3.0/0743-06

Kommunikáció

azonosítója

sza

282/3.1/0743-06

0

0

20
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jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati
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20

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/3.1/0743-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyközi kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az ügyfél kommunkációs magatartását, személyközi kommunikációt
kezdeményez, teremt és tart fenn
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kommunikáció és együttműködés
C típus A személyügyi tevékenység gyakorlatában megjelenő szituációk – konfliktuskezelés,
tárgyalástechnikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Közérthetőség
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Csoportos helyzetgyakorlat 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
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Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti élet szereplőivel folytatott kommunikáció alapfogalmainak megismerése
gyakorlat útján
A foglalkoztató és a foglalkoztatott közötti tipikus párbeszéd és konfliktushelyzetek
gyakorlása, megismerése
A kliens/ügyfélhelyzetek bemutatása, gyakorlása, az ügykezeléshez kapcsolódó
kommunikáció értelmezése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

282/1.0/0744-06

HR/EE-pénzügyi
háttere, controlling

azonosítója

sza

282/1.1/0744-06

12

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/1.1/0744-06
A tananyagelem megnevezése:
HR/EE- pénzügyi háttere/ HR/EE-controlling
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ajánlásokat ad a bér és bérjellegű javadalmazásokhoz
Kidolgozza a javadalmazási és ösztönzési rendszert
Vizsgálja és értékeli a foglalkoztatási költségek alakulását
Karbantartja az ösztönzési és bérgazdálkodási rendszereket
Javaslatot tesz a munkaerő hatékony foglalkoztatására
Folyamatosan alkalmazza az új foglalkoztatási eszközöket, módszereket
Alkalmazza a személyügyi marketing módszereit
Alkalmazza a humán kontrolling eszközeit és módszereit, elemzéseket, számításokat
végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gazdaság működésének erőforrásai
C típus Piaci viszonyok, a piac működése, marketing
C típus A vállalkozások gazdasági társadalmi környezete
C típus A vállalkozások megalakítása
B típus Az erőforrásokkal való ésszerű, takarékos és hatékony gazdálkodás fontossága
C típus Kontrolling gyakrolat a személyügyi tevékenységben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tervezési képesség
Értékelési képesség

27

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

12

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Könyvtár
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az EEM/ HRM szervezeti gazdálkodási hátterének megismerése. Emberi tőke elméletek
Kalkulációk készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

282/2.0/0744-06

Személyes és
összesített EE
adatok kezelése

azonosítója

sza

282/2.1/0744-06

8

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/2.1/0744-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyes és összesített EE-adatok kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartja és kezeli a munkavállalók felvételének és foglalkoztatásának adatait
számítógépes adatbázis használatával
Dokumentálja és elemzi a munkaidő-gazdálkodást
Adatokat, illetve adatbázist kezel
Adatokat, információkat szolgáltat
Kimutatást, statisztikát, jelentéseket, elemzéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az emberi erőforrás-gazdálkodásnál használt formanyomtatványok és iratkezelési
szabályok és használatuk
B típus Munkafolyamat elemzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Hatékony kérdezés készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Számítógép-terem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
EEM/HRM egyéni és kummulált adatok kezelése, adatvédelmi szabályok elsajátítása
Személyiségi jogok (természetes és jogi személyiségek eltérő jogai)
A hatóságok, állami szervek adatkezelése, a magánszféra adatkezelési lehetőségei és jogai
Szervezeti, munkaszervezési folyamatábrák készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

282/3.0/0744-06

EE/HR-gazdálkodás
(biztosítás,
megtartás, leépítés)

sza

282/3.1/0744-06

18

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/3.1/0744-06
A tananyagelem megnevezése:
EE/HR-gazdálkodás (biztosítás, megtartás, leépítés)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a munkaerő szükségletet
Elemzi a munkaerőállomány összetételét
Közreműködik a munkaerőterv elkészítésében
Részt vesz a munkaerő toborzásában, kiválasztásában
Foglalkoztatási és karrirerépítési programot készít
Kialakítja a stabil és a rugalmas foglalkoztatási formákat (projekt, team stb.)
Javaslatot készít a munkavállalók motiválására, ösztönzésére
Közreműködik a stratégiai és az üzleti terv kidolgozásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A munkaerő, mint erőforrás, munkaszervezeti, emberi és vezetési erőforrások
B típus Munkaerő-szükséglet tervezése, megszervezése
B típus Munkaerő-kiválasztás elmélete és gyakorlata
B típus A munkaerő kiválasztása, motiválása megtartása, a munkaköri és teljesítmény
követelmények meghatározása
B típus Képesség- és alkalmasság vizsgálati ismeretek és módszerek
C típus A foglalkoztatási, munkaidő-rendszerek, bérezési és ösztönzési rendszerek és módszerek
B típus Munkafolyamat elemzése
C típus Vezetőkiválasztás elmélete és gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Irodatechnikai eszközök használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
EEM/HRM fő feladatainak megismerése
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7. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

282/4.0/0744-06

Szervezetfejlesztés, karbantartás

sza

282/4.1/0744-06

10

0

0
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óraszáma

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/4.1/0744-06
A tananyagelem megnevezése:
Szervezetfejlesztés, -karbantartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a szervezeti kultúra formálásában, a munkavállalók beilleszkedésében
Kialakítja a stabil és a rugalmas foglalkoztatási formákat (projekt, team stb.)
Elemzéseket készít a munkafolyamatokról
Javaslatot tesz a munkaerő hatékony foglalkoztatására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozási formák és szervezetek, azok funkciói
C típus A vállalkozások működése, stratégia, üzleti terv, program végrehajtás
C típus A vállalkozások vezetési koncepciói és azok érvényesítése
B típus A munkaerő, mint erőforrás, munkaszervezeti, emberi és vezetési erőforrások
C típus Szervezet- és feladatmenedzselési formák (stratégiai, változás, stb.)
C típus A stabil és flexibilis munkaszervezeti formák ismerete és alkalmazása (team, projekt stb.)
B típus Formális kapcsolatok, belső szabályok, szabványok és normák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Könyvtár
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az EE-gazdálkodás és a szervezeti erőforrások egészének kapcsolódása
Az EE/HR mint egy szervezet fő termelési tényezője, a szervezetfejlesztés és az EEfejlesztés összefüggései
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8. TANANYAGEGYSÉG

282/5.0/0744-06

Érdekegyeztetés

azonosítója

sza

282/5.1/0744-06

0

0

19

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/5.1/0744-06
A tananyagelem megnevezése:
Érdekegyeztetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és részt vesz a helyi érdekképviseleti tárgyalásokon
Összeállítja az érdekegyeztető fórumok munkájához szükséges információkat
Kapcsolatot tart az érintettekkel
Tájékozódik, tájékoztat a munkaügyi kérdésekben
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Formális kapcsolatok, belső szabályok, szabványok és normák
B típus Munkaügy és érdekegyeztetés, formák és módszerek, szabályzatok, KSZ
C típus Személyiség- és munkapszichológia, szervezetpszichológia és szervezetszociológia
C típus A munkahelyi szervezeti kultúra, a helyi viselkedési kultúra jelentősége, etikett és
protokoll szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Hatékony kérdezés készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
19 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Üzemi megbízott, Üzemi Tanács, szakszervezetek, szervezeti, ágazati és országos szinten
gyakorlatokon keresztül
Helyzetgyakorlatok készítése tipikus tárgyalási helyzetekről a megfelelő jogi szabályzók
alkalmazásával kiegészítve
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9. TANANYAGEGYSÉG

282/6.0/0744-06

Segítő beszélgetés

azonosítója

sza

282/6.1/0744-06

0

0

10

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/6.1/0744-06
A tananyagelem megnevezése:
Segítő beszélgetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaerőpiaci szolgáltatásokra irányít, illetve fogad ügyfeleket
Kapcsolatot tart az érintettekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Személyiség- és munkapszichológia, szervezetpszichológia és szervezetszociológia
C típus A munkahelyi szervezeti kultúra, a helyi viselkedési kultúra jelentősége, etikett és
protokoll szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az EE/HR-gazdálkodás alapja = szót érteni a munkatársakkal
Tárgyalástechnika, kommunikációs eszközök gyakorlati kipróbálása szituációs játékok
során
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10. TANANYAGEGYSÉG

282/7.0/0744-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/7.1/0744-06
A tananyagelem megnevezése:
EE-fejlesztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezdeményezi a tudásteremtő képesség fokozását
Támogatja a munkavállalók személyes fejlődését szolgáló kezdeményezéseket
Koordinálja és szervezi a felnőttképzési szolgáltatásokat, képzéseket
Összeállítja a képzési és továbbképzési tervet figyelemmel az európai uniós elvárásokra is
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az emberi erőforrás fejlesztését (tudásbázis, képzés) szolgáló jogszabályok
B típus Emberi erőforrás-fejlesztés, karrier és életpálya menedzselése
C típus Szakmai, általános, munkaszervezeten belül és kívül folytatott képzések, továbbképzések,
tréningek
B típus Képesség- és alkalmasság vizsgálati ismeretek és módszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Feljesztési igények felmérése, kategorizálása, feldolgozása
A hatékony képzésre irányítás, a képzés és a képzett értékelése
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11. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

282/8.0/0744-06

Munkavégző
környezetbiztonsága

sza

282/8.1/0744-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/8.1/0744-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavégző környezetbiztonsága
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Adatokat, információkat szolgáltat
Kimutatást, statisztikát, jelentéseket, elemzéseket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Tűz-, környezet- és balesetvédelem
D típus Ergonómia
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tervezési képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiváló készség
Hatékony kérdezés készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Tesztfeladat megoldása 25%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Üzemlátogatás: irodai környezet megtekintése
Képzési idő:
8 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bizonságos munkavégzés feltételeinek kialakítása
A szükséges szakemberek (munkavédelmi, tűzvédelmi, ergonómiai stb.) bevonásának
menete, a közös ügykezelés módja
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12. TANANYAGEGYSÉG

282/1.0/0745-06

Közvetítés

azonosítója

sza

282/1.1/0745-06
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0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/1.1/0745-06
A tananyagelem megnevezése:
Közvetítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
EU munkaerő-közvetítést végez
Munkája során értelmezi az Flt-t és a Ket-et
Felméri a hátrányos helyzetű ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra
Interjút készít az álláskeresővel
Személyes munkaügyi adatokat egyeztet
Az álláskereső ügyeit intézi (közvetítés, határozatátadás stb.)
Álláskereső ügyféladatokat rögzít, karbantart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkaerőpiaci intézményrendszer
C típus Társas lélektan
C típus Munkaerőpiac
D típus Munkagazdaság
D típus Karrier-, pályatanácsadás, gondozás
C típus Uniós foglalkoztatás, jog, közigazgatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ÁFSZ Integrált Ügyfélszolgálati Rendszere 2007 után és EURES
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Precizitás
Türelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Esetleírás készítése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állásközvetítéshez kapcsolódó ismeretek megszerzése
A munkaerő piaci szereplők (munkaadók, munkavállalók) igényeinek megismerése
A közvetítés folyamata, technikái (csoportos, egyéni, célszemélyes keresés, támogatott
munkahelyre keresés stb.)
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13. TANANYAGEGYSÉG

282/2.0/0745-06

Ellátás

azonosítója

sza

282/2.1/0745-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/2.1/0745-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellátás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felhasználja a munkavállalói, munkaadói járulékbejelentést
Az ÁFSZ regisztrált ügyfeleinek ellátását intézi
Munkája során értelmezi az Flt-t és a Ket-et
Kezeli az aktív és passzív foglalkoztatási eszközöket
Felhasználja az inaktívakat érintő jogszabályokat munkája során
Kezeli az AM-könyveket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkaerőpiac
D típus Demográfia
C típus Uniós foglalkoztatás, jog, közigazgatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Precizitás
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Esetleírás készítése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkanélküli/álláskereső ellátásának szabályai, a jogosultság megállapítása, felülbírálása
Szükséges dokumentumok meghatározása, eredetiség igazolása, adatkezelés menete
Az álláskereső-ellátások informatikai rögzítése
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14. TANANYAGEGYSÉG

282/3.0/0745-06

Adatkezelés

azonosítója

sza

282/3.1/0745-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/3.1/0745-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatkezelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felhasználja a munkavállalói, munkaadói járulékbejelentést
Munkaügyi adatokkal alapvető statisztikai műveleteket végez
Kezeli a FEOR-t, TEÁOR-t
Kezeli az AM-könyveket
Személyes munkaügyi adatokat egyeztet
Álláskereső ügyféladatokat rögzít, karbantart
Termelő szervezeten belül munkaügyi nyilvántartásokat vezet
Statisztikai szoftvereket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Uniós foglalkoztatás, jog, közigazgatás
D típus Vállalkozásgazdaságtan
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Precizitás
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 35%
Tesztfeladat megoldása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Álláskeresők és foglalkoztatók személyes adatainak kezelése
Hagyományos és web alapú állásközvetítő rendszerek adatkezelése
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15. TANANYAGEGYSÉG

282/4.0/0745-06

Aktíváló eszköz/
szolgáltatás kezelése

azonosítója
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/4.1/0745-06
A tananyagelem megnevezése:
Aktíváló eszköz/ szolgáltatás kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkája során értelmezi az Flt-t és a Ket-et
Munkaerő-piaci programokra irányít, illetve fogad ügyfeleket
Kezeli az aktív és passzív foglalkoztatási eszközöket
Ajánlja a munkahelyteremtő beruházásokat, családbarát munkahely pályázatot stb.
Kezeli az AM-könyveket
Felméri a hátrányos helyzetű ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra
Dokumentálja a munkaidő-gazdálkodást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkaerőpiaci intézményrendszer
C típus Társas lélektan
D típus Gazdaságpolitika
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Precizitás
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Adekvát metakommunikáció
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Tanulói tevékenységformák:
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az Flt. és az operatív programok nyújtotta aktiváló eszközök ismerete
A szociális ellátások és a foglalkoztatás közötti átmeneti lehetőségek megismerése
(welfare to workfare eszközök és modellek)
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/5.1/0745-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolattartás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkája során értelmezi az Flt-t és a Ket-et
Kapcsolatot tart a foglalkoztatáspolitika állami intézményrendszerével
Ajánlja a munkahelyteremtő beruházásokat, családbarát munkahely pályázatot stb.
Munkaerő-felvétel, leépítést megelőzően ellenőrzi az érintett foglalkozások munkaerőpiaci helyzetét
Segíti a csoportos létszámleépítések végrehajtását
Folyamatos kapcsolatot tart a foglalkoztatási rehabilitáció orvosi intézményeivel
Együttműködik akkreditált célszervezetekkel, segítő szervezetekkel
Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerőpiac szereplőivel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkaerőpiaci intézményrendszer
C típus Társas lélektan
C típus Munkaerőpiac
D típus Munkagazdaság
D típus Gazdaságpolitika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Precizitás
Türelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kapcsolattartási modellek a munkaerőpiac szereplőivel (rendszeres, kampányszerű stb.)
Kapcsolattartási-kommunikációs eljárások megismerése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

17. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

282/6.0/0745-06

Közvetítés-gyakorlat

sza

282/6.1/0745-06

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/6.1/0745-06
A tananyagelem megnevezése:
Közvetítés-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
EU munkaerő-közvetítést végez
Munkája során értelmezi az Flt-t és a Ket-et
Felméri a hátrányos helyzetű ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra
Interjút készít az álláskeresővel
Személyes munkaügyi adatokat egyeztet
Az álláskereső ügyeit intézi (közvetítés, határozatátadás stb.)
Álláskereső ügyféladatokat rögzít, karbantart
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkaerőpiaci intézményrendszer
C típus Társas lélektan
C típus Munkaerőpiac
D típus Munkagazdaság
D típus Karrier-, pályatanácsadás, gondozás
C típus Uniós foglalkoztatás, jog, közigazgatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ÁFSZ Integrált Ügyfélszolgálati Rendszere 2007 után és EURES
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Precizitás
Türelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Esetleírás készítése 20%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Közvetítési helyzetek gyakorlása esettanulmányok alapján, szituációs játékok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

282/7.0/0745-06

Kapcsolattartásgyakorlat

azonosítója

sza

282/7.1/0745-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/7.1/0745-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolattartás-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkája során értelmezi az Flt-t és a Ket-et
Kapcsolatot tart a foglalkoztatáspolitika állami intézményrendszerével
Ajánlja a munkahelyteremtő beruházásokat, családbarát munkahely pályázatot stb.
Munkaerő-felvétel, leépítést megelőzően ellenőrzi az érintett foglalkozások munkaerőpiaci helyzetét
Segíti a csoportos létszámleépítések végrehajtását
Folyamatos kapcsolatot tart a foglalkoztatási rehabilitáció orvosi intézményeivel
Együttműködik akkreditált célszervezetekkel, segítő szervezetekkel
Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerőpiac szereplőivel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkaerőpiaci intézményrendszer
C típus Társas lélektan
C típus Munkaerőpiac
D típus Munkagazdaság
D típus Gazdaságpolitika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Precizitás
Türelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kezdeményezőkészség
Visszacsatolási készség
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 40%
Kis csoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Gyakorlóterem
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kapcsolattartási helyzetgyakorlatok
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

282/1.0/0746-06

Stratégiai tervezés/
döntés

azonosítója

sza

282/1.1/0746-06

40

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/1.1/0746-06
A tananyagelem megnevezése:
Stratégiai tervezés/ döntés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A kliensekhez kötődő konkrét ügyekben felhasználja az NFT-k OP-ból származó
foglalkoztatásélénkítő intézkedéseinek rendszereit
Rálátással rendelkezik a nem munkaügyi igazgatás kezelésében álló eszközökre
Közreműködik a stratégiai és üzleti terv kidolgozásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkagazdaság
C típus Demográfia
C típus Gazdaságpolitika
B típus Munkaerőpiac
B típus Uniós foglalkoztatás, jog, közigazgatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4. szint Diagram, nomogram kitöltése, készítése
4. szint Folyamatábrák olvasása, értelmezése
3. szint Folyamatábrák készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Esetleírás készítése 30%
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Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
40 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kliens/üzlet életében szükséges stratégiai döntéshozatal elősegítése
A kliens számára szükséges, problémájának továbbvitelét, megoldását elősegítő
munkaerőpiaci, üzleti információk nyújtása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

20. TANANYAGEGYSÉG

282/2.0/0746-06

Kapcsolatépítés

azonosítója

sza

282/2.1/0746-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/2.1/0746-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolatépítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaadói kapcsolattartást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Társas lélektan
C típus Karrier-, pályatanácsadás, gondozás
C típus Vezetéselmélet
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 33%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 33%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 34%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
32 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kapcsolati hálózat kiépítése a szakember gazda szervezetének működési körzetében (pl.
kirendeltségi körzet kiépítése)
Foglalkoztatói, szociális partnerekről szóló adatbázis kialakítása, kapcsolatápolás, stb.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

21. TANANYAGEGYSÉG

282/3.0/0746-06

Motiválás

azonosítója

sza

282/3.1/0746-06

30

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/3.1/0746-06
A tananyagelem megnevezése:
Motiválás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munkáltató béren kívüli juttatási rendszerének kialakításában és
működtetésében
Vizsgálja és értékeli a foglalkoztatási költségek alakulását
Közreműködik a javadalmazási és ösztönzési rendszer kidolgozásában, működeti azt
Alkalmazza a bérgazdálkodás és a béren kívüli juttatás módszereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaerőpiaci intézményrendszer
C típus Vállalkozásgazdaságtan
B típus Munkajog (Mt. Kjt. Ktv.)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
30 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A rábízott beosztottak, kilensek, foglalkoztatók motiválása, inspirálása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

22. TANANYAGEGYSÉG

282/4.0/0746-06

Kapcsolatépítésgyakorlat

azonosítója

sza

282/4.1/0746-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/4.1/0746-06
A tananyagelem megnevezése:
Kapcsolatépítés-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkaadói kapcsolattartást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Társas lélektan
C típus Karrier-, pályatanácsadás, gondozás
C típus Vezetéselmélet
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 33%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 33%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 34%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kapcsolatépítési gyakorlatok végzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

23. TANANYAGEGYSÉG

282/5.0/0746-06

Motiválás-gyakorlat

azonosítója

sza

282/5.1/0746-06

0

0

22

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
282/5.1/0746-06
A tananyagelem megnevezése:
Motiválás-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munkáltató béren kívüli juttatási rendszerének kialakításában és
működtetésében
Vizsgálja és értékeli a foglalkoztatási költségek alakulását
Közreműködik a javadalmazási és ösztönzési rendszer kidolgozásában, működeti azt
Alkalmazza a bérgazdálkodás és a béren kívüli juttatás módszereit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkaerőpiaci intézményrendszer
C típus Vállalkozásgazdaságtan
B típus Munkajog (Mt. Kjt. Ktv.)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-

65

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

22

Tanulói tevékenységformák:
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 60%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Demonstrációs terem
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Beosztott-főnök, szociális partner stb. szituációs gyakorlatok
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