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Mérlegeljen! 

Illessze a képzés mellé a bérügyintéző tanfolyamot is.  

Az átfedés miatt CSAK + 1 modul (45 óra) = 2 bizonyítvány 
 

A részszakképesítésekkel betölthető munkakörök FEOR száma:
 4122 Bérelszámoló 
 4121 Könyvelő (analitikus) 

3611 Pénzügyi ügyintéző  
3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző  

 

A képzések célja, hogy a végzett hallgató… 
… képes legyen ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás stb.) fel-
adatokat; közreműködni 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, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket 
fénymásolót használni. 

 

Továbbtanulási lehetőség: Vállalkozási és bérügyintéző; Vállalkozási ügyintéző; Bérügyintéző  

JELENTKEZÉS feltétele: érettségi bizonyítvány (vagy magasabb iskolai végzettség igazolása) 
 

KÖVETKEZŐ képzés: pl. szombatonként 07:50-től 12:40-ig, ill. (esetleg 13:35-ig) 
 (A tanfolyamok a beérkezett érdeklődésnek megfelelően indulnak – amit jelentkezésekor Ön is befolyásolhat.) 

 

Modulok, oktatási óraszámok: 

MODUL/tantárgy (2) ÓRASZÁM (120) VIZSGA 

Munkaerő-gazdálkodás ...............................................  75 ..........  Gyakorlati (int. modulzáró), Komplex vizsga (Gyakorlati és szóbeli)   
Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása .............. 45 ..................................... Írásbeli (int. modulzáró), Komplex vizsga (Írásbeli) 
 

Tervezett képzési idő: Attól függően, hogy milyen intenzitású (heti egyszeri, vagy annál több rendszerességű) a tanfolyam, kb. ne-
gyed-, vagy féléves. Ön a jelentkezéskor jelölheti meg az igényét az intenzitásra és a képzési napra vonatkozóan. (Attól függetlenül, 
hogy mit preferált, minden induló képzésről tájékoztatjuk.) A képzés elején a tanfolyam teljes idejére szóló tervezetet kapnak a kép-
zési napok és a vizsgák idejére. A képzés hossza nyári szünet, munkarend átrendezés okán változhat. 

Az oktatás díja*: OKJ a készlet erejéig akciónkkal*: egy összegben (5% kedv.) 70.300 Ft, két részletben 74.000 Ft /alapár/, vagy ma-
gánszemélyek, egyéni vállalkozók választhatnak 4 havi**, 19.900 Ft részletfizetési lehetőséget (79.600 Ft). 
//Amennyiben csak a TB modulra jelentkezik (pl. meglevő Bérügyintéző végzettséggel), innen töltheti le az aktuális tájékoztatót.// 

       *Az akció 2020. december 31-ig érvényes a debreceni képzésre jelentkezőnek. Mellette még a toborzási - és a könyvkedvezmény is jár - (így éri meg Ön-
nek a legjobban!) 
/*Debrecenben tervezett képzésre; **féléves képzésre tervezve. Eltérő hosszú képzésnél a havi részletek száma kevesebb, de magasabb a díjuk./ 

Egyéb díjak:  
jelentkezési díj: 4.500 Ft - ha a megfelelő csoport nem indulna a beadást követő 1 év alatt, visszaigényelhető, vagy későbbi kép-

zésre benntartható 
vizsgadíjak:  az egyes vizsgákra való jelentkezéskor esedékesek az éppen aktuális díjakon (www.saldonet.hu)  

/a részletes vizsgajelentkezési információk külön leírásban szerepelnek/ 
 

A tanfolyam helye: Debrecenben, a SALDO Képzés Kft. bérleti szerződéssel biztosított oktató helye, mely megfelel cégünk minőségi 
elvárásainak, rendszeres kontrolljának. (Debrecenben legtöbb tanfolyamunkat a Fazekas Mihály Gimnáziumban tartjuk.) 

Tanfolyam megszakítása: 3 éven belül akár többször is megszakítható és később, megfelelő csoportban folytatható, vagy újra-
hallgatható a képzés. (A tanfolyam elvégzését követően újabb 3 évig ingyen behallgathat korlátlan alkalommal.)  

 

Kedvezményeink - kategóriánként összevonhatók (a kedvezmények az utolsó tandíjfizetési kötelezettségekből kerülnek levonásra): 

 Egyben fizetési kedvezmény: 
Ezáltal 5%-al csökkenti a képzés alapdíját. Ezt már a jelentkezés kitöltésekor ki fogja tudni választani. Ez a választás azzal jár, hogy legkésőbb a 
tanfolyam elején aktuálissá válik annak teljes - a kedvezményekkel csökkentett - díjtérítése. 
(A kiadott számláinkon általánosan 15 nap a fizetési határidő. Ettől csak indokolt esetben térünk el.) 

 Szezonális kedvezmény: 
 A képzés indulását megelőzően időszakhoz, vagy célcsoporthoz kötött alkalmilag meghirdetett engedmény. 

 Egyedi kedvezmény: 
Elképzelhető, hogy Ön a fentieken kívül is szerezhet még kedvezményt, ha az olyan megkülönböztetett kapcsolatunkból fakad, amihez akcióink, 
vagy kiemelt indítási opcióink révén jutott. Rákérdezünk a jelentkezési lapon, hogy Ön kapott-e ilyen külön ajánlatot tőlünk. (Ilyet ritkán adunk, ezért 
nem is tüntettük fel a szakmai képzési tájékoztatónkon. Akkor alkalmazzuk pl., ha valamelyik tanfolyami csoportunk elindításához olyanokat is meg 
akarunk nyerni, akik másképp nem motiváltak épp, vagy ha olyan szakmacsoportnak szánjuk, akiket így könnyebben tudunk egy képzési csoporttá 
szervezni - pl. egy munkahelyen.) 

 Könyvkedvezmény: 
10% kedvezményt adunk a SALDO kiadó könyveinek árából a tanfolyam ideje alatt – csoportos megrendelés esetén. 

 Toborzási kedvezmény: 
Ha új jelentkezőnk az ő jelentkezési lapján hivatkozik Önre, mint nálunk regisztrált jelentkezőre, vagy már a képzésben résztvevőre, hogy az Ön 
ajánlásával jelentkezett hozzánk, akkor mi az Ön nevére ajánlásonként kiállítunk egy 5.000 Ft értékű kedvezménykártyát. Ezt személyesen fel-
használhatja majd nálunk vizsgái, könyvvásárlása, vagy rendezvényeink, klubnapjaink díjának csökkentésére. 

 

http://saldonet.hu/jelentkezok/TBER/Tajek_TBbecsat.pdf


  

 Nálunk mindenki a prémium csomagot kapja 
...Önnek így éri meg 

– A SALDO Képzés Kft. a változtatás jogát fenntartja. – 
  

nyitvatartás: H: 9:00-15:00, K: 9:00-18:00, Sz: 9:00-15:00, Cs: 9:00-15:00, P: 9:00-15:00 

Ha csak ettől eltérő időpontban tudna megkeresni bennünket, hívjon, vagy írjon időpont egyeztetésért! 
 

 

MOST induló tanfolyamaink aktualitásai – hogy döntését megkönnyítsük 
 

A biztosabb felkészülésért 

A képzés során mindig közbejöhet valami, ami miatt hiányozhat a hallgató. Amiről így lemarad, az az ismeret hiányzik majd, különösen, ha 
erre kell építeni az újakat. Az is megeshet, hogy hiába van jelen, más gondok foglalkoztatják, vagy csak kiesik a figyelme, s máris hátrányba kerül 
a többiekkel szemben, amit nem feltétlen tud egymaga pótolni. Hogy a költséges különórákat elkerülje, bevezetjük, hogy a kívánt tananyagrészt 
másik képzésünkön, ugyanattól, vagy más tanártól is meghallgathatja, ha előtte bejelentkezik* nálunk az órá(k)ra - korlátlan alkalommal, ingyene-
sen a képzése alatt. /*A szabad (ülő)helyek függvényében, a jelentkezés sorrendjében./ 

A képzés nemcsak "iskolai" oktatásból áll, hanem annak otthoni elsajátításából is. Így lesz teljes a megértés, az elmélyítés. Ennek során 
viszont, ha felmerülnek Önben kérdések, "hozzáértővel" kellene konzultálni. Tanáraink az interneten keresztül két hetente 2 órás ingyenes, on-line 
konzultációt terveznek, ahol a képzési csoport tagjai kérdezhetnek (más kérdéseiből is tanulhat!), vagy ennek híján az oktató összefoglalót, gya-
korlást nyújt. (Ez a segítség tanáraink együttműködésén is múlik. Lehet olyan tanár, aki nem vállalja.)  

Tanáraink lehetőség szerint már az adott képzésrész oktatása előtt - külön díj nélkül - eljuttatják a hallgatóknak azokat a mintapéldákat, gya-
korló feladatokat, amit majd az órán dolgoznak fel. Így értékes időt takarítanak meg az órai közös munkában, kevésbé oszlik meg a figyelem a 
"táblamásolás" és az oktató magyarázatának követése között, s biztosabb háttéranyag készül az egyéni elsajátításhoz, illetve lehetőséget kapnak 
az "előkészülésre". 

A biztosabb vizsgateljesítményért és pályakezdésért 

Tanfolyamot végzett hallgatónk a képzést követő 3 évben korlátlan számban ingyenesen újrahallgathatja a képzés - neki fontos - óráit*. Ha 
vizsgája valami okból nem azonnal sikerül, ezzel elkerülheti a költséges és nem feltétlen megbízható egyéni vizsgafelkészítőket. Másrészt a vég-
zést követően nem feltétlen azonnal lesz szükség az itt tanultakra. Amikor viszont "mély vízbe kerül" egy új pozíció elnyerésével, jól jön a szakmai 
frissítés! /*A szabad (ülő)helyek függvényében, a jelentkezés sorrendjében./ 

Szakmai bevezetés 

Egy éves ingyenes tagságot kap 50.000 Ft értékig a tanfolyamot követően szervezett szakmai előadásainkra, ahol a szakma időszerű kérdé-
seiről tartanak előadásokat – többnyire a hatóságoktól hívott – szakavatott előadók. Hallgatóink ismeretei ezzel még inkább naprakésszé válnak. 
Lehetőség ez arra is, hogy a nálunk végzettek közvetlenül találkozhassanak a szakma képviselőivel, gyakorlóival, s velük akár kapcsolatot építse-
nek. (A tanfolyam alatt fél áron vehetnek részt a szakmai napokon - de 25.000 Ft-ot meg nem haladó mértékig.) 

Nemcsak vizsgán veszik jó néven a tágabb értelemben vett szakmai rálátást, a gazdasági életben is elvárás a széles látókör, hogy összefüg-
géseiben is tudjuk értékelni a körülöttünk zajló eseményeket. Ehhez nyújt segítséget a Piac & Profit üzleti magazin, „Az európai üzlet lapja”, me-
lyet a kiadó elektronikusan juttat el a nálunk végzett hallgatóknak egy éven át az aktuális előfizetési díj helyett ingyenesen. 

Bérprogram csomag 

 Egy teljes értékű bérprogramot adunk minden hallgatónknak ingyen, mely akár a képzés során is elsajátítható - otthoni gyakorláshoz, vizsga-
felkészüléshez, a program mélyebb megismeréséhez, vagy a tanultak programoldali megértéséhez, s később a cége/szervezete „bértevékenysé-
ge” modellezéséhez, követéséhez. 

 A program mélyebb elsajátításáról kérésre - a gyakorlatvezető előtt tett különdíjas beszámolót követően - tanúsítványt adhatunk ki, mely a 
nálunk végzettek munkaerő-piaci pozícióját javíthatja. Az így szerzett legfrissebb számítógépes szakmai gyakorlat különösen azok számára hasz-
nos - és azok számára jelent előnyt, - akik korábbi gyakorlatot még nem tudnak felmutatni álláspályázatukban, vagy ha képzettségüket több éve 
szerezték, s ezzel frissített ismeretüket igazolják. 

Életpálya menedzsment 

 Hallgatóink a képzés alatt – és azt követően még 3 évig - ingyenesen vehetik igénybe személyes tanácsadásunkat (vagy alkalmi csoportos 
tréningünket) munkahelyválasztás, -váltás, állásinterjú előkészítésére, önéletrajz elkészítésére, esetleg munkahelyi konfliktus problémájának 
megoldása érdekében – akár három alkalommal is. 

 Tanfolyamaink során több külső megkeresés érkezik hozzánk, hogy ajánljunk végzett, vagy végzős hallgatót. Bár állásközvetítéssel nem 
foglalkozunk, mégis, amennyiben hallgatónk kéri, a tanfolyam alatt és további három évig díjmentesen figyelemmel kísérjük az „elvárásainak” 
megfelelő, hozzánk befutó állásajánlatokat.  

 Végzőseink munkahelykereső ajánlatait – megfelelő tanulmányi eredményesség esetén – velük egyeztetett célcsoportjainkhoz eljuttathatjuk.  

 Ha széles ügyfélkörünkből fogadnak gyakorlatra végzős, vagy végzett hallgatókat, kérésre kiajánljuk hallgatóinknak. 

 Hallgatónk kérésére ajánlást adunk - megfelelő tanulmányi eredmény alapján -, melyet jól hasznosíthat álláspályázataihoz. 

Tablet ajándékba 

 Minden csoportunkban kisorsolunk a hallgatók között egy új tabletet, melyet a tanfolyam végéig adunk át. (Legalább 25 hallgató esetén.) 
 
 
 

Készséggel várjuk érdeklődését, jelentkezését! 
 
 

  www.saldonet.hu 
  4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3. 
  Tel.:0630/633-00-33 

  oktatas@saldonet.hu 


