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AHÁNY SZAKMA, ANNYI ESÉLY…! 
„A” 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ  
OKJ-sz. 51 344 02               I/2020/1. 

A SZAKÁCS képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000203/2014/A026 

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 

A MAGABIZTOSSÁG ALAPJA A BIZTOS TUDÁS, AMI MEGSOKSZOROZZA AZ ERŐT! Gaál Zoltánné 

A szakképesítés megnevezése: Társadalombiztosítási ügyintéző  

Hozzárendelt FEOR szám:  

Szakmacsoport: 

4121 

15. Közgazdaságtan 

A képzés jellege: OKJ-s részszakképesítés 

A képzéshez szükséges végzettség: Gimnáziumi érettségi  

A részvétel feltétele Egészségügyi alkalmasság, foglakozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 

Feladata, munkaterületének rövid, jellemző 

leírása: 

 

 
 

A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek 

– ingyenes szolgáltatások: 
 

A társadalombiztosítási ügyintéző a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és 

társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak 

társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat 

küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek. A munkavállalókkal kapcsolatos 

munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat ellátja a nyilvántartások vezetésével 

összhangban 

.Előzetes tudásszint felmérés, felzárkóztató – Képzési szükséglet felmérése, képzési 

tanácsadás – Elhelyezkedési tanácsadás, pályaorientáció, pályakorrekció és 

tanácsadás és álláskeresési technikák – Munkavállalás elősegítése  

A képzés költsége: 90 000 Ft (tartalmazza: az oktatás, a jegyzetek, a gyakorlati hely díját)  

 Havi kamatmentes részletfizetési lehetőség 

Vizsgadíj: 

A képzés helye elméleti és gyakorlat: 

A mindenkori hatályos jogszabályban meghatározott 

7621 Pécs Rákóczi út 55. – 7621 Pécs, Nagy Flórián utca 7. 

A képzés tartalma, szakmai 

követelménymoduljai és a modulzáró 

vizsgatevékenységek típusa:  

A képzés időtartama:  

Képzés óraszáma:  

 

 

Kezdés várható időpontja: 

 

 

Vizsga várható időpontja a karantén 

feloldásának függvényében:     

 

Komplex szakmai vizsgára bocsátás 

feltételei:      

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: 

 

 

A képzés zárása: 

 

 

 

 

Jelentkezhet személyesen és mailben vagy a 

 weblapunkon                                                                   

Munkanapokon: 10-18 óráig                                

7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4 

06/30/288-4000 

pok.mei@gmail.com 

www.prosperitasok.hu; www.okjkepzespecs.hu 

intézményvezető, szakmai vez.: Gaál Zoltánné 

10154-16 Munkaerő-gazdálkodás gyakorlati 

10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása írásbeli 

2 hónap 

Elmélet-gyakorlat aránya: 70% - 30% 

120 óra (elmélet: 84 óra, gyakorlat: 36 óra) 
 Oktatási napok: munkanapokon (választható) délután 16 órától  -  szombaton 9 órától  

csökkenhet az óraszám) 

A jogszabály lehetővé teszi az ELŐZETES TUDÁSSZINT felmérését és annak 

beszámítását (csökkenhet az óraszám) 

2020. érdeklődjön MÉG LEHET CSATLAKOZNI  

2020-ban MEGSZŰNIK az OKJ  -utolsó lehetőség!   

2020.  

 
A modulzáró vizsgák legalább 51%-os teljesítése, a képzés folyamán a 30%-ot 

meg nem haladó hiányzás 

gyakorlati  

központi írásbeli  

szóbeli 

A sikeres komplex szakmai vizsga letételét követően Társadalombiztosítási 

ügyintéző résszakképesítő bizonyítvány kiadása  

Külföldi munkához nemzetközi angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítőt adunk 

(EUROPASS). 6 nyelven kérhető! 
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