
Az ISO minősítéssel rendelkező KOMPKONZULT Kft. ezúton szeretné felhívni szíves OKJ-s képzésre 

KOMBINÁLT BÉR- ÉS TB ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 
(OKJ 51 344 01; OKJ 51 344 02) 

 

Válasszon minket, ha:  

- egy rejtett költségek nélküli képzést keres 

- az ország legjobb szakembereitől szeretné elsajátítani a szakmát 

- ha rövid időn belül két végzettséget szeretne magáénak tudni 

- ha egy több, mint 25 éves tapasztalattal rendelkező oktatásszervező céget keres. 

 

Oktatóink: 
 

Barabás Miklós 
HR-közgazdász és társadalombiztosítási szakember 

Járulékokról, adózásról, munkabérről és munkajogi kérdésekről szólnak az órái. 

„…Alapvetően vidám habitusú ember vagyok, és ez a tárgy azt kívánná, hogy nagyon komoly 

legyek. Nem lehet. Ha tanár bácsit játszom, abban a pillanatban meghal az egész…” (Interjú 

részlet a szeretlekmagyarorszag.hu oldaláról) 

 

Farkasné Gondos Krisztina 
Társadalombiztosítási szakember 

Pénzellátás, családtámogatás, szociális ellátás és munkajog témakör. 

Barabás Miklós gondolata: 

„…Van egy kollégám. Zseniális, okos, az egyik legjobb tanár…” 

 

 

Táborossyné dr. Morvai Zsuzsanna 
Társadalombiztosítási szakember 

 

   

  

     
Csoport indulása: 2018. április 7.  Képzés ütemezése: szombat 08:00 – 15:00 

Csoport indulása: 2018. május 28.  Képzés ütemezése: hétfő-szerda 17:00 – 20:30 

 

Képzés időtartalma: 182 óra  

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány 

Oktatás és a vizsgák helyszíne:  
1135. Budapest, Mór u. 4.  

 
Tananyagok 

 

A képzés díja magában foglalja valamennyi az oktatók által készített tananyagot, elektronikus formában 
(jegyzetek, diák, tételsorok, gyakorló feladatok, vizsgasorok) 

 

Bérszámfejtő szoftver 
 

A képzés során az egyik legnépszerűbb bérszámfejtő programot használjuk. A képzésben résztvevők a szoftvert 
otthoni gyakorlásra is használhatják. 



Képzés óraszámai 

 

Azonosító A követelménymodul neve Elmélet Gyakorlat Összesen 

10154-12 Munkaerő-gazdálkodás 42 óra 20 óra 62 óra 

10151-12 Bérügyi szakfeladatok ellátása 42 óra 16 óra 58 óra 

10155-12 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása 42 óra 16 óra 58 óra 

 Vizsgafelkészítés 2 óra 2 óra 4 óra 

 
Összesen 128 óra 54 óra 182 óra 

 
Képzés költsége 
 

Képzés díja: 99,000,- Ft 

Modulzáró vizsgák díja: 3*6,000,- Ft = 18,000,- Ft 

Szakmai komplex vizsga díja:  Bérügyintéző: 54,000, - Ft 

              TB ügyintéző: 35,000,- Ft 

(A képzés külön-külön is elvégezhető.) 

 

Kedvezmények 
(Kedvezmény igénybevételét, kérjük a jelentkezés elküldésekor jelezze!) 

 

10% adunk a képzés díjából:   

ügyfeleinknek * kismamáknak * regisztrált munkanélkülieknek * VOSZ tagoknak * NOVITAX ügyfeleknek 

 

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk, megbeszélés szerint. 

 
 

Jelentkezési lap:           □ részletfizetés igénybevétele                  □ kedvezmény igénybevétele 

 

Jelentkező neve:____________________________________________________________________ 

 Lakcím: ___________________________________________________________________________ 

 Értesítési cím: _____________________________________________________________________ 

 Telefonszám: ____________________ E-mail cím: ________________________________________ 

 Adószám: _______________________  

Aláírás: ______________________________________________                              P.H. 

Kompkonzult Kft.  

1114. Budapest, Villányi út 11-13.              levelezési cím: 1518. Budapest 112., Pf.: 18. 

 

Tel.: 30/296-2062 e-mail: rendeles@kompkonzult.hu       www.kompkonzult.hu 

http://www.kompkonzult.hu/

