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KÉPZÉSI PROGRAM 

 

1. Alapadatok 

A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés: 

1.1. Megnevezése: Munkavédelmi előadó 

1.2. Száma: 10224002 

1.3. Ágazat megnevezése: - 

1.4. 
Besorolása a képzési területek egységes 
osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 
alapján: 

1022 Foglalkozás-egészségügy és 
balesetvédelem 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés: 

1.5. Megnevezése: Munkavédelmi előadó 

1.6. 
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) 
szerinti szint: 

4 

1.7. 
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) 
szerint szint: 

4 

1.8. 
A Digitális Kompetencia Keretrendszer 
szerinti szint: 

4 

1.9. 
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés 
és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése: 

A képesítési követelmény előíró jogszabály: A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 

1.10. 

A képzés célja: 
A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy, rendelkezzen mindazon kompetenciákkal, mely a 

munkaterületének ellátásához szükséges. 
A munkavédelmi szakember a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket 

látja el. Tudatos szakemberként érvényesíti a munkavédelmi követelményeket, felismeri a 
munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékeli és a kockázatok kezelésére megoldási 

javaslatokat tesz. Feladat ellátása során szem előtt tartja az adott vállalkozás tevékenységi körét, 
alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi 

dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz. Együttműködik a 
munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi 

szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képzi 
magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken a munkavédelmi jogszabályok és 

szabványok változását, a technológia fejlődésével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. A 
műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait nyomon követi, törekszik az új munkavédelmi 

megoldások megismerésére. 

1.11. 

A képzés célcsoportja: 
Gazdasági vezetőjük döntése alapján beiskolázott munkavállalók és / vagy a saját elhatározásukból 

fejlődni, tovább lépni akaró személyek, továbbá az állami munkaerő-piaci támogatási programokban 
résztvevők vagy valamilyen uniós támogatási formában részesülő személyek. 

A képzési program elérhető minden olyan egyén számára is, aki a belépési feltételeknek megfelel és a 
képzési programmal elérhető új szakmai képesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé. 
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2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

2.1. Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség 

2.2. Szakmai előképzettség: - 

2.3. 
Szakmai gyakorlat területe és 
időtartama: 

- 

2.4. 
Egészségügyi alkalmassági 
követelmény: 

Szükséges 

2.5. Felnőttképzési szerződés: Szükséges (2013. évi LXXVII. törvény 13. § alapján) 

2.6. 
Képzésben részt vevő 
személyes adatainak 
megadása: 

Szükséges (2013. évi LXXVII. törvény 21. § alapján) 

2.7. Egyéb feltételek: - 

 

 

3. Tervezett képzési idő 

3.1. A képzés óraszáma: 300 óra 

3.2. 
Megengedett hiányzás 
mértéke: 

A kontaktórák 30 százaléka 
(A felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal felmondható, ha 
a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a képzési 
programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.) 
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4. Tananyagegységek 

4.1. Tananyagegység 

4.1.1. Megnevezése: Munkavédelmi előadó feladatai 

4.1.2. Célja: 
A tananyagegység célja megegyezik az 1.10. pontban 
meghatározott képzési céllal. 

4.1.3. 
Megvalósítása során 
alkalmazott képzési 
módszerek: 

Előadás, Magyarázat, Bemutatás, Gyakorlati feladatmegoldás 

4.1.4. 
Megvalósítása során 
alkalmazott 
munkaformák: 

Frontális munka, Csoportmunka, Egyéni munka 

4.1.5. Óraszáma: 300 óra 

4.1.6. Beszámítható óraszáma1: 
A tananyagegység megvalósítása során alkalmazhatóak a 
távoktatás módszertani elemei, melyre a tananyagegység 
óraszámának maximum 50 százalékáig van lehetőség. 

4.1.7. Megszerezhető kompetenciák és képzési részek (a tananyagegység tartalma): 

S.sz.: 

A programkövetelményben meghatározott: 

Készségek, 
képességek: 

Ismeretek: 
Elvárt 

viselkedésmódok, 
attitűdök: 

Önállóság és 
felelősség 
mértéke: 

1 
Értelmezi és alkalmazza 

a munkavédelemre 
vonatkozó szabályokat. 

Magabiztosan ismeri és 
alkalmazni tudja a 
munkavédelemre 

vonatkozó szabályokat, 
követi a változásokat a 

munkája során. 

Elkötelezett a 
munkavédelmi 

szabályok 
maradéktalan 
betartására. 

Szabálykövető 
magatartásával példát 

mutat a 
munkavédelem 

területén. 

A munkavédelmi 
jogszabályoknak és 

előírásoknak 
megfelelően 

önállóan munkát 
végez. 

2 

Részt vesz az egészséget 
nem veszélyeztető és 

biztonságos munkahely, 
munkakörnyezet 

tervezésében, 
létesítésében, 
kialakításában. 

Ismeri az egészséget 
nem veszélyeztető és 

biztonságos munkahely, 
munkakörnyezet 

tervezésének, 
létesítésének, 

kialakításának szabályait. 

Elkötelezett az 
egészséget nem 
veszélyeztető és 

biztonságos 
munkavégzés mellett. 

Szem előtt tartja a 
munkavédelmi 
szabályokban 

meghatározott 
követelmények 

teljesülését. 

A munkavédelmi 
szabályok 

maradéktalan 
betartásával a 
munkáltatóval 

együttműködve 
dolgozik. 
Munkáját 

felelősségteljesen 
végzi. 

  

                                                           
1 Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható 
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Közreműködik azoknak a 
feladatoknak az 

ellátásában, amelyek 
munkaegészségügyi 

szaktevékenységnek is 
minősülnek. 

Ismeri a 
munkaegészségügyi 

szaktevékenységekre 
vonatkozó szabályokat. 

Elkötelezett a 
biztonságos 

munkavégzés mellett. 
Törekszik a szabályok 

betartása melletti 
legbiztonságosabb 

megoldások 
alkalmazására. 

Munkáját a 
munkavédelmi 
előírásokban 

foglaltak alapján 
csapatban, 

felelősségteljesen 
végzi. 4 

Közreműködik a nem 
szaktevékenység jellegű 

munkáltatói 
munkavédelmi feladatok 

ellátásában. 

Átfogóan ismeri a 
munkavédelmi 
szabályokban 

meghatározott 
munkáltatói feladatokat. 

5 

Azonosítja a 
munkáltatónál a 

veszélyeket; értékeli a 
kockázatokat; megelőző 
intézkedéseket javasol; 

elkészíti a 
kockázatértékelési 
dokumentumot. 

Részletesen ismeri a 
kockázatértékelésre 
vonatkozó szakmai 

követelményeket. Ismeri 
a munkahigiénés 

méréseket. 

Elkötelezett a 
biztonságos 

munkavégzés mellett. 
Törekszik a helyi 

viszonyoknak 
megfelelően, a 

teljeskörű 
kockázatelértékelés 

kidolgozására. 

Munkáját önállóan 
a munkáltatóval, a 

munkaegészségügyi 
szaktevékenységet 
ellátó személlyel, a 

munkavédelmi 
képviselővel 

együttműködve, a 
munkavédelmi 

előírások alapján 
felelősségteljesen 

végzi. 

6 

Részt vesz az egészséget 
nem veszélyeztető és 

biztonságos 
munkakörülmények 
megteremtésében. 

Részletesen ismeri az 
egészséget nem 
veszélyeztető és 

biztonságos 
munkavégzés 

követelményeit. 

Elkötelezett a 
biztonság és az 

egészség megőrzése 
mellett. Motivált az új 

megoldások 
alkalmazásában. 

Munkáját a 
munkavédelmi 

előírások alapján 
csapatban végzi. 

Felelősséget vállal a 
saját 

tevékenységéért. 

7 
Elkészíti az egyéni 

védőeszköz juttatási 
rendjét. 

Ismeri azokat a 
kockázatokat, 

munkafolyamatokat, 
technológiákat, 

munkaeszközöket és 
anyagokat, amelyek 
egyéni védőeszköz 

használatát indokolják, 
valamint az egyéni 

védőeszközök 
kategóriáit, védelmi 

képességeit, az egyéni 
védőeszközök 

használatával járó egyéb 
előírásokat, az egyéni 

védőeszközök 
használatának feltételeit, 

beleértve a használat 
időtartamát is. 

Fontosnak tartja, hogy 
a munkavállalók a 

kockázatokkal szemben 
a munkavégzés során 

védve legyenek. 
Elkötelezett a 
munkavállalók 

egészségi állapotának 
megőrzése iránt. 

Nyomon követi az 
egyéni védőeszközök 
területén a legújabb 
technikai újításokat. 

Munkáját önállóan 
végzi, 

együttműködik a 
munkáltatóval, a 

munkaegészségügyi 
szaktevékenységet 
ellátó személlyel és 

a munkavédelmi 
képviselővel. 

Felelősséget vállal 
saját 

tevékenységéért. 
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8 
Részt vesz a mentési terv 

elkészítésében. 

Ismeri a mentési terv 
felépítését, 

összeállításának 
menetét. 

Elkötelezett a 
munkavállalók 

biztonságának és 
egészségének 

megőrzése mellett. 

Csapatban végzi a 
munkáját. 

Felelősséget vállal a 
saját 

tevékenységéért. 

9 
Összeállítja a 

munkavédelmi oktatási 
tematikát. 

Ismeri az adott 
munkahelyre, 
tevékenységre 

vonatkozó 
munkavédelmi 
kockázatokat, a 

munkabalesetek, 
foglalkozási 

megbetegedések 
megelőzésének 

lehetőségeit. 

Elkötelezett a 
munkavédelmi 

tudatosság 
kialakításában, a 

szemléletformálásban. 
Értékként tekint a 
munkavédelemre. 

Munkáját a 
munkáltatói 
szabályozás 

figyelembevételéve
l, szakirányú 

munkatársakkal 
együttműködve 

végzi. 

10 

Megtartja a biztonságos 
munkavégzés elméleti és 
gyakorlati ismereteinek 

oktatását. 

11 
Ellenőrzi a munkahelyek 

munkavédelmi 
előírásainak betartását. 

Ismeri a 
munkavédelemmel 

kapcsolatos előírásokat 
és feladatokat. 

Szem előtt tartja a 
munkavédelmi 

előírások betartásával 
és szigorú 

betartatásával 
kapcsolatos 

elvárásokat a 
hibafeltáró 

tevékenység során. 
Törekszik a pontos és 

szakszerű 
munkavégzésre. 

Munkáját a 
munkáltatói 
szabályozás 

figyelembevételéve
l, a jogszabályok, 
előírások alapján 

önállóan és 
felelősségteljesen 

végzi. 

12 

Ellenőrzi a 
munkaeszközök, az 

egyéni védőeszközök, 
technológiai folyamatok 

rendeltetésszerű 
alkalmazását. 

Ismeri a munkaeszközök, 
az egyéni védőeszközök 

használatának, a 
technológiák biztonsági 

követelményeit. 

Elkötelezett a 
biztonságos 

munkavégzés mellett. 
Törekszik a pontos és 

szakszerű 
munkavégzésre. 

Munkáját a 
munkáltatói 
szabályozás 
figyelembe-
vételével, a 

munkavédelmi 
előírások, az EK-

megfelelőségi 
nyilatkozatok, 

típustanúsítványok, 
gyártói, 

felülvizsgálati és 
egyéb 

dokumentációk 
alapján önállóan, 
felelősségteljesen 

végzi. 

13 
Kivizsgálja a 

munkabaleseteket. 

Átfogóan ismeri a 
balesetek kivizsgálására 
vonatkozó szakmai és 

jogszabályi 
követelményeket. 

Elkötelezett a 
munkavédelmi 

előírások szigorú 
betartására. Törekszik 
a pontos és szakszerű 

munkavégzésre. 

Munkáját a 
munkavédelmi 

előírások alapján 
önállóan, másokkal 

együttműködve 
felelősségteljesen 

végzi. 
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14 
Részt vesz a fokozott 

expozíció 
kivizsgálásában. 

Ismeri a fokozott 
expozíció kivizsgálásának 

módszertanát, a 
vonatkozó jogszabályi 

követelményeket. 

Törekszik a pontos és 
szakszerű 

munkavégzésre. 

Munkáját a 
jogszabályokban 

foglaltak alapján a 
munkaegészségügyi 
szaktevékenységet 
ellátó személlyel 
együttműködve 

felelősségteljesen 
végzi. 

15 

Kiállítja a munkavédelmi 
dokumentumokat 
hagyományos és 

elektronikus formában. 

Ismeri a munkavédelmi 
szabályozás módjait, a 

munkavédelmi 
dokumentációk típusait 
és azok kötelező formai 

és tartalmi 
követelményeit. Ismeri 

az alkalmazott IKT 
eszközöket. 

Elkötelezett a végzett 
munka pontos 

dokumentálása iránt. 
Precízen és 

naprakészen vezeti a 
dokumentációkat. 

Munkáját önállóan 
végzi. Felelősséget 

vállal a 
dokumentumok 

tartalmáért. 

16 

Együttműködik és 
kapcsolatot tart a 

munkavállalókkal, a 
munkavédelmi 
képviselőkkel, a 

munkaegészségügyi 
szaktevékenységet ellátó 

személlyel, a 
munkavédelmi 

hatósággal. 

Ismeri a hatékony 
kommunikáció feltételeit 

és a konfliktuskezelés 
módjait. 

Tiszteletben tartja a 
partnereit. Igényli a 

szakterületén az 
információk 

hozzáférését. 
Kapcsolattartásai során 

jó együttműködésre 
törekszik, érdeklődő, 
nyitott, empatikus, 
érdekérvényesítő. 

Önállóan 
kapcsolatot tart a 

munkavállalókkal, a 
munkavédelmi 
képviselőkkel, a 

munkaegészségügyi 
szaktevékenységet 
ellátó személlyel, a 

munkavédelmi 
hatósággal. 

Felelősséget vállal 
az általa tett 

megállapításokért. 

17 

Elvégzi a veszélyes 
létesítményre, 
munkahelyre, 

munkaeszközökre, 
technológiára előírt 

munkavédelmi 
szempontú előzetes 

vizsgálatot. 

Összefüggéseiben látja, 
hogy a biztonságos 
munkavégzéshez 
szükséges tárgyi, 

személyi, szervezési 
feltételek rendelkezésre 

állnak. 

Elkötelezett a 
biztonságos 

munkavégzés mellett. 
Törekszik a pontos és 

szakszerű 
munkavégzésre. 

Munkáját önállóan 
vagy csapatban a 

munkaegészségügyi 
szaktevékenységet 
ellátó személlyel 
együttműködve, 

felelősségteljesen 
végzi. 

18 
Meghatározza a 

veszélyforrások elleni 
hatásos védelmet. 

Azonosítja a 
veszélyforrásokat, ismeri 
a kollektív, szervezési és 

egyéni védelmi 
megoldásokat. 

Szakmai ismereteinek 
birtokában törekszik a 

megelőzésre. 

Munkáját a 
munkavédelmi 

szabályok alapján 
önállóan vagy 

csapatban végzi. 
Felelősséget vállal a 

munkájáért. 
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19 

Elvégzi a munkahely, 
egyéni védőeszköz, a 

munkaeszköz, a 
technológia soron kívüli 

ellenőrzését. 

Azonosítja a 
veszélyhelyzetet kiváltó 

okokat. 

Szem előtt tartja a 
biztonságos 

munkavégzés 
szabályait. Törekszik a 

pontos és szakszerű 
munkavégzésre. 

Munkáját a 
munkavédelmi 

szabályok alapján 
önállóan a 

munkaegészségügyi 
szaktevékenységet 
ellátó személlyel 
együttműködve 

végzi. Felelősséget 
vállal a saját 
munkájáért. 

20 

Együttműködik és 
kapcsolatot tart 
tűzvédelmi és 

környezetvédelmi 
szakemberekkel. 

Ismeri a hatékony 
kommunikáció feltételeit 

és a konfliktuskezelés 
módjait. 

Tiszteletben tartja a 
szakemberek 

álláspontját. Igényli a 
szakterületén az 

információk 
hozzáférését. 

Kapcsolattartásai során 
jó együttműködésre 
törekszik, érdeklődő, 
nyitott, empatikus. 

Önállóan 
kapcsolatot tart a 

tűzvédelmi és 
környezetvédelmi 
szakemberekkel. 

Felelősséget vállal 
az általa tett 

megállapításokért. 

21 

Elősegíti a munkáltató 
biztonság és 

egészségmegőrzés iránti 
elkötelezettségének 

növelését. 

Átfogóan ismeri a 
munkáltató jogait és 

kötelezettségeit a 
biztonságos 

munkavégzés 
követelményeinek a 
megvalósításában. 

Elkötelezett az 
egészséget nem 
veszélyeztető és 

biztonságos 
munkavégzés 

körülményeinek a 
kialakításában. 

Tudatosan ösztönöz a 
biztonság és egészség 

megőrzése melletti 
elköteleződésre. 

Munkáját 
csapatban, 

felelősségteljesen 
végzi. 

22 

Hozzájárul a 
biztonságtudatos, az 
egészség megőrzését 

elősegítő munkavállalói 
magatartás 

kialakításához. 

Részletesen ismeri a 
biztonságos 

munkavégzéssel 
kapcsolatos 

munkavállalói jogokat, 
kötelezettségeket és 

feladatokat. 

Elkötelezett az 
egészséget nem 
veszélyeztető és 

biztonságos 
munkavégzés mellett. 

Vállalja a 
munkavállalók 
motiválását a 

munkavédelmi 
szabályok követése 

iránt. 

Munkáját 
csapatban, 

felelősségteljesen 
végzi. 

23 

Kialakítja a megelőzési 
stratégia 

munkabiztonsági 
tartalmát. 

Behatóan ismeri az adott 
munkahelyre vonatkozó 

munkafolyamatot, 
technológiát, a 

munkaszervezést, a 
munkafeltételeket. 

Szem előtt tartja a 
tevékenysége során a 

munkabiztonságot. 

Önállóan a 
munkáltatóval és a 
munkaegészségügyi 
szaktevékenységet 
ellátó személlyel 
együttműködve 

dolgozik. 
Felelősséget vállal a 

saját munkájáért. 
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24 

A szakirányú 
szakképesítés 

birtokában elvégzi a 
veszélyes 

munkaeszközökre előírt 
időszakos biztonsági 

felülvizsgálatot. 

Ismeri a munkaeszközök 
használatának biztonsági 

követelményeit. 

Elkötelezett a 
biztonságos 

munkavégzés mellett. 
Törekszik a pontos és 

szakszerű 
munkavégzésre. 

Munkáját önállóan 
és 

felelősségteljesen 
végzi. 

25 

Elvégzi a jogszabályok 
által munkabiztonsági 
szaktevékenységnek 

minősített feladatokat. 

Átfogóan ismeri a 
munkabiztonsági 

szaktevékenységekre 
vonatkozó szabályokat, a 

munkabiztonsági 
szaktevékenységek 

elvégzésének lépéseit, 
módszereit. 

Elkötelezett a 
biztonságos 

munkavégzés mellett. 
Törekszik a szabályok 

betartása melletti 
legbiztonságosabb 

megoldások 
alkalmazására. 

Munkáját a 
munkavédelmi 
előírásokban 

foglaltak alapján 
önállóan és 
csapatban, 

felelősségteljesen 
végzi. 

Témakörök: 

 
A munkavédelem fogalma, célja, területei, a munkavédelemi törvény alapelvei és alapfogalmai: 
 
A munkavédelem fogalma, célja  
A munkavédelem fő területei  
A munkavédelmi törvény alapelvei  
A munkavédelem alapfogalmai  
 
A munkavédelem jogi kérdései: 
 
A munkavédelem szabályrendszere  
A munkavédelem törvényi szintű szabályozása  
A munkavédelem rendeleti szintű szabályozása  
A munkáltató szabályozási jogköre  
A munkavédelemre vonatkozó szabályok kapcsolatrendszere  
 
A munkáltató és munkavállaló munkavédelmi kötelezettségei és jogai: 
 
A munkáltatóval szemben támasztott általános követelmények  
A munkáltató egyéb kötelességei és jogai  
A munkavállaló kötelességei és jogai  
 
A munkáltató és munkavállaló felelőssége: 
 
A természetes személy felelőssége  
Szabálysértési felelősség  
Szabálysértési tényállások  
A munkabiztonsági és munkaügyi felügyelő szabálysértési eljárásai  
Büntetőjogi felelősség  
A munkáltató felelőssége a munkavédelmi követelmények teljesítéséért  
Anyagi felelősségek  
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A munkavállalók munkavédelmi érdekvédelme: 
 
Munkavédelmi képviselővé választás feltételei  
A munkavédelmi képviselő jogai és feladatai  
Munkavédelmi program  
 
A munkavédelem hatósági felügyelete: 
 
Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség jogállása, feladatköre, hatósági jogköre
  
A munkavédelmi követelmények személyi feltételei: 
 
Alkalmazási feltételek  
Foglalkoztatási feltételek  
 
A munkavédelmi követelmények tárgyi feltételei: 
 
A munkáltató tárgyi feltételekkel kapcsolatos kötelezettségei  
 
A munkavédelmi követelmények érvényesülését biztosító előírások: 
 
Kockázatértékelés  
A biztonság megváltásának tilalma  
Az egyéni védőeszközök biztosítása  
Minőségtanúsítás  
Megfelelőségi tanúsítvány  
Minősítő bizonyítvány  
Létesítés, üzembe helyezés, használatba vétel  
Munkavédelmi üzembe helyezés  
Munkafolyamatra, technológiára, anyagra vonatkozó követelmények  
Koordinációs kötelezettség  
Veszélyes munkafolyamat és technológia  
Veszélyes anyagok  
Anyagmozgatás  
Munkavédelmi ellenőrzés  
Időszakos biztonsági felülvizsgálat  
 
A munkabaleset bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása: 
 
A munkabaleset jelentése, nyilvántartása, kivizsgálása  
A munkabaleset kivizsgálásának szempontjai  
A munkabaleset bejelentése  
 
A foglalkozási megbetegedés bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása: 
 
A foglalkozási megbetegedés jelentése, nyilvántartása, kivizsgálása  
A foglalkozási megbetegedés kivizsgálásának szempontjai  
A foglalkozási megbetegedés bejelentése  
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5. Csoportlétszám 

5.1. Maximális csoportlétszám: 40 fő 

 

6. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

6.1. 

Képzés közbeni értékelés: 

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási 
igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse. 
 

A képzés közbeni fejlesztő értékelés módjai: 
Visszakérdezés, Gyakorlati feladatmegoldás,  
Képzésben résztvevő visszajelzései, Beszélgetés 

 

A fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja. 

6.2. 

Résztvevő záró értékelése: 

A záró értékelés tananyagegységenként történik a képzés végén. 
Számonkérések formái: szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati feladatok 
Számonkérések tartalma: A tananyagegységek tartalma szerinti ismeretek, készségek, 
képességek. 
Megszerezhető minősítések: „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg” 
„Megfelelt” minősítéshez tartozó követelményszint: Legalább 51%-ot elérő eredmény 
„Nem felelt meg” minősítés esetén lehetőséget biztosítunk a sikertelen záró értékelés 
megismétlésére. 

 

7. A képzés, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás 

kiadásának feltételei 

7.1. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás megnevezése: 

TANÚSÍTVÁNY 
2013. évi LXXVII. törvény13/B. § 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1) 

7.2. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei: 

A képzés valamennyi tananyagegységéhez tartozó záró 
értékelés megfelelt minősítésű teljesítése. 

7.3. 

A képzés egyes 
tananyagegységeinek 
elvégzéséről szóló igazolás 
megnevezése: 

A képzési program egy tananyagegységet tartalmaz, 
melynek megfelelően a 7.1. és 7.2. pontok előírása 

alkalmazandó. 

7.4. 

A képzés egyes 
tananyagegységeinek 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei: 

A képzési program egy tananyagegységet tartalmaz, 
melynek megfelelően a 7.1. és 7.2. pontok előírása 

alkalmazandó. 
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8. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

8.1.1. Személyi feltételek: 

Elmélet: a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári 
szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak 
megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel 
vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi 
területének megfelelő szakképesítéssel rendelkező 
oktatók 
Gyakorlat: a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú 
végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés 
tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és 
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók 

8.1.2. 
Személyi feltételek 
biztosításának módja: 

Munkaszerződéssel vagy megbízási, illetve vállalkozási 
szerződéssel. 

8.2.1. Tárgyi feltételek: 
− Jogszabályok, szabványok 
− Nyomtatványok 
− Számítógép, internet hozzáférés 

8.2.2. 
Tárgyi feltételek biztosításának 
módja: 

Saját vagy bérelt helyszín, eszközök. 

8.3.1. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek: 

- 

8.3.2. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek biztosításának 
módja: 

- 

 

9. Képesítő vizsga 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő 
vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító 
szervezetként -a 2019. évi LXXX. törvény szerinti- akkreditált vizsgaközpont szervezhet.  
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló 
végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. 
A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a 
programkövetelmények menüpont alatt. 

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által kiállított 
tanúsítvány. 

Egyéb feltételek: ----- 
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10. Az előzetes minősítés ténye 

Szakértő nyilatkozata: A képzési program előzetes minősítése megtörtént. 

Az előzetes minősítés helye: Székesfehérvár 

Az előzetes minősítés időpontja: 2022. június 30. 

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési 
szakértő neve: 

Udvari Zoltán 

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési 
szakértő nyilvántartási száma: 

FSZ/2020/000019 

Felnőttképzési szakértő aláírása: 
(papíralapú képzési program esetében) 

Digitálisan aláírt képzési program 

A képzési program előzetes minősítését követően a felnőttképzési szakértő a képzési programmal 
kapcsolatban további - a képzési program előzetes minősítését érintő, azt módosító vagy 
kiegészítő - megállapításokat nem tehet. 
Az előzetesen minősített képzési programot a felnőttképző képviseletére jogosult személynek - a 
képzési program utolsó oldalán - alá kell írnia.  
A felnőttképzési szakértő a vizsgálatot követő megállapításait tartalmazó szakértői véleményt 
írásban közli a felnőttképzővel. 
A felnőttképző az előzetes minősítés alapját képező, szakértői véleményt a képzési programhoz 
mellékeli. 
A képzés program módosítása esetén a felnőttképzőnek el kell végeztetnie a módosított képzési 
program előzetes minősítését. 

Felnőttképző képviseletére jogosult 
személy aláírása: 

Digitálisan aláírt képzési program 
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