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Tájékoztató lap 
A Debreceni Nyelviskola Kft. tájékoztatója  

a Bérügyintéző OKJ 51 344 01 + Társadalombiztosítási ügyintéző OKJ 51 344 02 (Eng.szám: E-000716/2014/A001) tanfolyamról 

Tanfolyam kódszáma: 3028-18 és 4028-18 

A munkaterület rövid leírása 

A  bérügyintéző képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a 
bérszámfejtéssel kapcsolatos feladatokat.  
A társadalombiztosítási ügyintéző képzés célja, hogy a 
résztvevők elsajátítsák a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és 
társadalombiztosítási ügyek intézését, a nyilvántartás vezetését.  

A szakképesítéssel rendelkező képes 

 
Bérügyintéző: ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a 
bérekkel kapcsolatos adminisztrációs, (bérszámfejtés, járulék-
nyilvántartás, stb.) feladatokat, közreműködni a munkavállalók 
munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolato-
san, értelmezni és kitölteni a bérügyi nyomtatványokat, össze-
gyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, munkaköré-
hez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat 
rendszerezni, iratkezelést végezni.  

Társadalombiztosítási ügyintéző: ellátni a munkaügyi nyil-
vántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs 
(bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat, vezetni 
az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántar-
tásokat, összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, 
munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumen-
tumokat rendszerezni, iratkezelést végezni, feladatai elvégzésé-
hez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszere-
ket, naptárt, bélyegzőket fénymásolót használni. 

A tananyag (modullista) 

10151-16 Bérügyi szakfeladatok ellátása 

10154-16 Munkaerő-gazdálkodás 

10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása 

A vizsgára bocsátás feltétele 

Bérügyintéző: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredmé-
nyes letétele. 
Társadalombiztosítási ügyintéző: az előírt valamennyi mo-
dulzáró vizsga eredményes letétele. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafel-
adatai 

 
Bérügyintéző:  
Gyakorlati vizsgatevékenység: Bérszámfejtési feladat 
Szóbeli vizsgatevékenység:  
A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok 
Írásbeli vizsgatevékenység: Bérügyi szakfeladatok ellátása 
 
Társadalombiztosítási ügyintéző: 
Gyakorlati vizsgatevékenység: Bérszámfejtési feladat 
Szóbeli vizsgatevékenység:  
A munkaerő-gazdálkodás kapcsolódó szakmai feladatok 
Írásbeli vizsgatevékenység: Társadalombiztosítási szakfelada-
tok ellátása 
 
 
 
 
 

 

A tanfolyam időtartama 

Bérügyintéző és társadalombiztosítási ügyintéző: 
258 óra;  2,5 hónap 

Elmélet -  heti 5 nap, napi 7 óra  
 elméleti órák száma: 178 óra 
 napi kezdés időpontja: 8 óra 
Gyakorlat -heti 5 nap, napi  8 óra 
 gyakorlati órák száma: 80 óra 
 napi kezdés időpontja: 8 óra 

A tanfolyam időtartama alatt megengedett hiányzás mértéke 

Maximum:  20% ,  52 óra 
 

A tanfolyam helye 

Elmélet:  4025 Debrecen, Hatvan utca 53.      
Gyakorlat:  4025 Debrecen, Hatvan utca 53.                 

A jelentkezés feltétele 

Bérügyintéző:  
Iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány 
Társadalombiztosítási ügyintéző:  
Iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány 
Szakmai és Foglalkozás egészségügyi alkalmasság: szükséges/nem 
szükséges* 

(*-  megfelelőt aláhúzni) 

A tanfolyam tervezett létszáma 

20  fő 

A tanfolyam egy főre eső képzési költsége 

231.426  Ft/fő 

Jelentkezni lehet 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályain 

Ingyenesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások 

Előzetes tudásszint felmérés, képzési szükségletek felmérése és képzési 
tanácsadás, elhelyezkedési tanácsadás. 
 

A tanfolyamon megszerezhető szakképesítés 

OKJ száma: OKJ 51 344 01 
Megnevezése: Bérügyintéző 
FEOR: 4121,4122 
OKJ száma: OKJ 51 344 02 
Megnevezése: Társadalombiztosítási ügyintéző 
FEOR: 3611,3653,4121,4122 
 

További bővebb tájékoztatás, felvilágosítás 

Cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 39. fszt/5. 
Tel./Fax: 52/537-357 
Tel.: 06/30/6-537-357 
E-mail: info@debreceninyelviskola.hu 

A tanfolyam támogatása 

100%-ban támogatott 
GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia és a  
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra 
program keretében valósul meg

A tanfolyam tervezett kezdési és befejezési időpontja: 

 2018.09.hó – 2018.11. hó 


