


OKJ 52-814-01 TÁRSASHÁZKEZELŐ 
 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000931/2014  

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000931/2014/A048 

 

TÁRSASHÁZKEZEL Ő 
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1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
Az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatban adminisztrációs, 
szervezési és ellenőrzési feladatokat lát el. Megbízási szerződés alapján elszámolást, költségvetést, 
döntés-előkészítő javaslatokat, pályázatokat készít, szerződéseket köt, jogi eljárásokban vesz részt. 
 
2. A szakképesítéssel rendelkező képes: 

• az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat ellátni 
• az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban szervezési és ellenőrzési 

feladatokat ellátni 
• megbízási szerződés alapján jogi eljárásokban részt venni, jogi eljárásokat kezdeményezni 
• megbízási szerződés alapján javaslatokat készíteni a döntéshozóknak 
• működési és tőkeköltségvetést készíteni 
• hasznosítási javaslatot készíteni 
• pénzügyi beszámolót készíteni 
• ingatlan bérbeadási tevékenységet végezni 
• megbízási szerződés alapján munkaszerződéseket és megbízási szerződéseket kötni 
• megbízási szerződés alapján karbantartási és vállalkozási szerződéseket kötni 
• pályázatokat készíteni és pályázatokat kiírni 
• előkészíteni és lebonyolítani az ingatlan felújítását 
• szervezni a tűz-, baleset-, érintés-, és környezetvédelmi feladatok ellátását 
• kapcsolatot tartani a külső és belső partnerekkel 
• szervezni a közgyűléssel kapcsolatos feladatokat 

 
3. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

FEOR 
száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 
munkakör(ök) 

5243  Épületgondnok Társasházkezelő 
Közös képviselő 

 
4. A képzésben való részvétel feltételei: 

• érettségi végzettség 
 
5. A képzési és vizsgadíj: 
 

OKJ 52-814-01 Társasházkezelő 
képzési díj:                              Ft  
vizsgadíj:                              Ft 

 
6. Részletfizetés: 
Kezdő befizetés minden esetben a felnőttképzési szerződéskötés megkötésekor fizetendő, amelynek 
összege min. ________________ Ft. Az összeg a meghirdetett képzési díj részét képezi, így többlet 
költséget nem jelent. A fennmaradó összeget a szakmai vizsgáig tetszőleges (kamatmentes) 
részletekben szükséges befizetni. 
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7. A képzés moduljai: 
 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 
11446-12 Társasházkezelő feladatai 

 
8. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 
GYAKORLATI vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: 
Társasházkezelő prezentáció 

A vizsgafeladat ismertetése:  
A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs technika 
alkalmazásával bemutatja az általa előzetesen benyújtott társasház kezelési terv tárgyát képező 
ingatlant, annak kezelését a hasznosítási javaslattal együtt, továbbá rövid szakmai beszélgetés 
keretében választ ad az általa készített társasház kezelési tervvel kapcsolatban felmerülő kérdésekre. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 
 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése:  
 

A társasházkezelés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  
 
Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 
szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati 
számítási feladatok formájában. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 
 

SZÓBELI vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: 

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott 
kérdésekre 

A vizsgafeladat ismertetése:  
 
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények 
fejezetben megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismeretek mindegyikét 
tartalmazza. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

 
Valamennyi vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60 % felett teljesít. 




