I. Témakör
Munkajogi, jogi ismeretek

1.

A versenyszféra és a közszféra munkajogának jellemzői, összehasonlítása

2.

A munkajogviszony elhatárolása a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoktól

3.

Atipikus munkajogviszonyok a versenyszférában

4.

A munkajog alapelvei és érvényesülésük a gyakorlatban

5.

A jognyilatkozatok megtételének módja, közlése, valamint az érvénytelenség

6.

A munkaviszony létesítése és gyakorlati kérdései

7.

A munkaviszony megszűnése, megszüntetésekülönös tekintettel a gyakorlatra

8.

Munkaidő, pihenőidő elmélete és gyakorlati alkalmazása

9.

Munkajogi kártérítési felelősség

10.
A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások és alkalmazásuk a
gyakorlatban
11.

A munkaügyi ellenőrzés és a munkaügyi bíráskodás

12.

Pénzügyi alapismeretek a HR-ben

13.
Az állam által működtetett szociális ellátási rendszerek és az Európai Uniós
koordinációs rendelet
14.

A magyar társadalombiztosítási rendszer és a HR kapcsolata

15.

A társasági jog alapvető szabályai

II. Témakör
Humán erőforrás menedzsment
1. Milyen globális trendek befolyásolják a humán erőforrás menedzsment vállalati
gyakorlatát? (Térjen ki a következőkre: technológiai kihívások, globalizáció, a
szervezetek megváltozása, foglalkoztatási formák megváltozása, a megváltozó munkaerő
– öregedő népesség, generációk és értékrendek, családmodellek, képzettségi szint
növekedése.)
2. A humánerőforrás menedzsment főbb funkciói, szerepkörei, a humán stratégia fogalma,
főbb céljai, feladatai és kialakításának folyamata, kapcsolata az üzleti stratégiával.
3. Mik a munkakörelemzés céljai, módszerei, eredményei? Térjen ki arra is, milyen más HRM
tevékenységek épülnek a munkakörelemzésre és hogyan!
4. Mi a szerepe a munkakör-értékelésnek a nagyobb szervezetekben? Ismertesse, milyen
módszerekkel lehet munkakör értékelés végezni! Térjen ki ezen módszerek
(munkaköralapú munkakör-értékelés, kompetencia és piaci alapú munkakör-értékelés)
alkalmazásának előnyeire és hátrányaira is! Ön hogyan állítana össze egy munkakörértékelő kézikönyvet/szabályzatot? Mik a munkakör-értékelés lépései, hogyan kell ez
ilyen eljárás lefolytatni?
5. Mik a teljesítményértékelés céljai, feladatai, eredményei és problémái? Mik a
teljesítményértékelés egyéni és csoportos technikái? Hogyan állítana össze egy
teljesítményértékelési kézikönyvet? (A teljesítményértékelő eljárások tervezése, az
értékelési rendszer (TÉR) kidolgozásának lépései.)
6. Mi a kompenzációs és javadalmazási rendszerek célja, milyen típusai és befolyásoló
tényezői vannak? Hogyan lehet nem anyagi eszközökkel motiválni? Továbbá térjen ki
röviden a béren kívüli juttatásokra (fix és választható formái)!
7. Ismertesse a gondoskodó elbocsátás (outplacement) fogalmát, a gondoskodó elbocsátás
fajtáit és lebonyolításának lépéseit!
8. Ismertesse a fluktuáció fogalmát, lehetséges okait, a szervezetre gyakorolt hatásait és
következményeit! Milyen megoldások alkalmazhatók a fluktuáció megelőzésére és
csökkentésére?
9. Ismertesse a humánerőforrás fejlesztést! Mi a képzések szerepe, az igények felmérésének
folyamata? Hogyan állítana össze képzési tervet? Ismertesse a képzések lebonyolításának
lépéseit, a hatékonyságot befolyásoló tényezőket, valamint a képzés értékelésének
folyamatát! Mik a főbb képzési módszerek? (Térjen ki a következőkre: tréning, a
vezetésfejlesztés, coaching.)

III. témakör
Szervezet létszámbiztosítása, fejlesztése és kommunikációja
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Toborzás célja, befolyásoló tényezők, alternatív toborzási módok
Belső és külső toborzás módszerei, előnye, hátránya
Internetes toborzás előnye és haszna; álláshirdetés,
Kiválasztás fogalma, előfeltétele, stratégia, módszer, kritérium
Belső és külső kiválasztási eszközök (pályázati anyag, önéletrajz, referencia, tesztek
jellemzői, sztenderdizálás, szelekciós folyamat, internetes alkalmasság vizsgálat,
adatbiztonság)
Interjú típusai, alkalmazása, felvételi interjú, interjú problémák
Beillesztés és folyamata
Pályaválaszás és Karrier (karriertervezés, karrierterv, életpálya)
Karriert meghatározó tényezők (személyiségprofil, karrierfejlesztés, képzés és
stratégiák)
Emberi erőforrás áramlása és sikeressége (tendenciák, karrier utak)
Kommunikáció (alaptétele, célja, folyamata, csatornák, közlésfolyamat, funkciói,
kódolási hibák, személyiség szintjei, asszertív viselkedés, illem, etikett, protokoll,
térközelmélet)
Tárgyalás (meghatározása, jellemzői, tárgyalás összetevői (T-K-F), folyamata,
szakaszai)
Tárgyalási stílusok, módszerek, stratégiák, etikus viselkedés
Kulturális dimenziók, konfliktus okok, konfliktuskezelés, vitarendezés (kérdezés
szerepe, kérdésfajták, aktív figyelem, ellenállás kezelése)
Tudásmenedzsment szerepe a szervezetekben (szervezeti tudás és tudás vállalatok)

