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KÉPZÉSI PROGRAM 
 

1. Alapadatok 

A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés: 

1.1. Megnevezése: Tűzvédelmi előadó 

1.2. Száma: 10324017 

1.3. Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat 

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

1032 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés: 

1.5. Megnevezése: Tűzvédelmi 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: 

5 

1.9. 

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

A képesítési követelményt előíró jogszabály: a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, 
az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, 

valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és 
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III.25.) BM rendelet. 

1.10. 

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

munkaterületének ellátásához szükséges. 
A tűzvédelmi előadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként tűzvédelemmel 

kapcsolatos szakmai feladatokat lát el azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, létesítményeknél, 
amelyekre a vonatkozó jogszabály legfeljebb középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező 

személy foglalkoztatását, illetve megbízását írja elő. Feladatai körében szakmailag előkészíti a 
tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló, vezetői döntéseket és részt vesz azok 

végrehajtásának ellenőrzésében. A tűzvédelmi használati szabályokkal teljes mértékben tisztában van, 
a létesítés alapvető szabályait ismeri. Intézkedik a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi 

helyzetének rendezéséről, szabályozásáról, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítéséről és helyes 
kezeléséről papír alapon vagy elektronikus formában, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával 

kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok 
betartatásáról, valamint a hiányosságok megszüntetéséről. Tűzvédelmi oktatást tart, szervez. 

Tűzvédelmi gyakorlatokat tervez és értékel. Kapcsolatot tart az illetékes hatósággal. Szakkérdésekben 
a munkavállalókkal, valamint a külső partnerekkel kommunikál. Munkáját részben önállóan, részben 

vezetői iránymutatás mellett, valamint a hatósággal és a szolgáltatókkal együttműködve látja el. 
Tűz esetén intézkedik a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a 
tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jogszerű és szakszerű teljesítése 

érdekében. 

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: Nem szükséges 

2.3. 
Szakmai gyakorlat területe és 
időtartama: 

Nem szükséges 

2.4. 
Egészségügyi alkalmassági 
követelmény: 

Nem 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: 250 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: Tűzvédelmi 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, Szemléltetés, Gyakorlati feladatmegoldás, 
Projektmunka 

4.1.4. 
Megvalósítása során 
alkalmazott 
munkaformák: 

Frontális munka, Csoportmunka, Egyéni munka 

4.1.5. Óraszáma: 250 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 

Felméri a gazdálkodó 
szervezet, létesítmény 

tűzvédelmi 
kötelezettségeit és 
állapotát, melynek 

keretében különösen 
kockázatot értékel, 

ellenőrzi a tűzállósági 
követelményeket, 
meghatározza az 

oltóanyag 
szükségletet, a tűzoltó 

egységek 
beavatkozását 
biztosító köve-

telmények 
teljesülését, a kiürítés 

feltételeit, a 
tűzszakaszok méreteit, 
majd arról szóban és 
írásban beszá-mol, 
javaslatokat tesz a 

hiányossá-gok 
javítására és a 

fejlesztési irányokra. 

Ismeri a gazdálkodó 
szervezetek 
tűzvédelmi 

kötelezettségeit, a tűz-
megelőzés létesítési és 
használati szabályait. 

Ismeri és érti a 
tűzvédelmi szakmai 

kifejezéseket, 
meghatározásokat. 

Körültekintően jár el 
a veszélyek 

felmérése, a 
tűzvédelmi 
kockázatok 

értékelése során, 
elkötelezett a 
biztonságos 

munkavégzés, 
üzemeltetés 
feltételeinek 

megteremtése 
mellett. Törekszik a 

szakszerű 
ugyanakkor 
közérthető 

kommunikációra. 
Nyitott a szakmai 

innovációkra, 
újdonságokra. 

Felelősséget vállal 
a létesítmény 

tűzvédelmi 
helyzetéért, az 

általa tett 
megállapításokért

. 

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



Felnőttképző Centrum Kft. 
Engedélyszám: E/2022/000006 

KÉPZÉSI PROGRAM 
Tűzvédelmi előadó 

 
 

5 
Szakértő szignója: __________ 

2 

Elkészíti a 
tűzvédelemmel 

kapcsolatos 
szabályozási 

dokumentumokat, 
melyekben 

dokumentálja a 
tűzvédelmi 

eszközökkel, 
berendezésekkel 

kapcsolatos 
információkat. 

Ismeri a 
tűzvédelemmel 

kapcsolatos jogi és 
szakmai szabályokat, a 

tűzvédelemi 
dokumentumok 

fajtáit, tartalmi és 
formai követelményeit 
és azok készítésének, 

vezetésének 
szabályait. 

Szem előtt tartja a 
tűzvédelmi 

szabályzókban 
foglaltakat. Törekszik 

a dokumentációs 
rend kialakítására és 

megtartására. 

Felelősséget vállal 
az elkészített 

dokumentumok 
tartalmáért, 
naprakészen 
tartásáért, az 

esetleges hibákat 
önállóan javítja. 

3 

Szakmailag támogatja 
a tűzvédelemmel 

kapcsolatos 
szolgáltatói 
szerződések 
megkötését, 
módosítását, 
teljesítésének 
ellenőrzését, 

igazolását. 

Ismeri a gazdálkodó 
szervezetek által 
igénybe veendő 

tűzvédelmi 
szolgáltatások körét, 
jellemzőit, valamit a 

szerződésekkel 
kapcsolatos alapvető 

jogi szabályokat. 

Belátja a tűzvédelmi 
szolgáltatások 

megfelelő színvonalú 
ellátásának 

fontosságát, 
ugyanakkor 

gazdaságossági 
szempontokat is 
figyelembe vesz. 

Felelős az általa 
nyújtott szakmai 
tanácsokért, az 
ellenőrzött és 

igazolt teljesítés 
megfelelőségéért. 

4 

Ellátja a tűzvédelmi 
oktatással, 

kapcsolatos szervezési 
és nyilvántartási 

feladatokat, 
összeállítja a 

tűzvédelmi oktatás 
tematikáját, valamint 
tűzvédelmi oktatást 

tart. 

Ismeri a tűzvédelmi 
oktatás fajtáit, célját, 

jellemzőit, 
módszertani 

szabályait, valamint a 
tűzvédelmi oktatással 

kapcsolatos 
szabályokat, 

nyilvántartási 
feladatokat. 

Belátja a tűzvédelmi 
ismeretek 

fontosságát, 
elkötelezett a 

tűzvédelmi 
oktatások szakmai és 

didaktikai 
szempontból is 

színvonalas 
megtartásáért. 

Önállóan képes 
tűzvédelmi 

oktatás 
megtartására. 

Betartja a 
tevékenység 

ellátására 
vonatkozó 

határidőket, 
adatkezelési 
szabályokat. 

5 

Megtervezi és értékeli 
a tűzvédelmi 

gyakorlatokat. 
Közreműködik a 

tűzoltóságok 
gyakorlataiban, azok 

előkészítésében, 
lebonyolításában és 

értékelésében. 
Képviseli a megbízóját. 

Ismeri a gyakorlatok 
tartására vonatkozó 

szabályokat, 
kötelezettségeket, 

rendelkezik a 
gyakorlatok 

megtervezéséhez 
szükséges szakmai 

ismeretekkel. 
Tisztában van a 

létesítmény 
beavatkozás szem-
pontjából jelentős 

sajátosságaival. 

Kész együttműködni 
a létesítmény 
vezetőivel és 

munkavállalóival. A 
gyakorlatok 

tervezése során 
elkötelezett azok 

szabályos 
végrehajtása iránt. 

Irányítja a 
gyakorlatok 

tervezését és 
értékelését, 
értékeléskor 
javaslatokat 

fogalmaz meg. 
Biztosítja a 

sikeres együtt-
működéshez, a 

gyakorlatok 
levezetéséhez 

szükséges 
feltételeket. 
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6 

Kezeli a tűzvédelmi 
rendszeres és 

rendkívüli 
ellenőrzésekkel, felül-

vizsgálatokkal, 
karbantartásokkal 

kapcsolatos 
nyilvántartásokat, és 

vezeti a szükséges 
dokumentumokat. 

Ismeri a tűzvédelmi 
eszközök, 

berendezések, 
felszerelések 

felülvizsgálatára, 
karbantartásával, 

ellenőrzésével 
kapcsolatos 

feladatokat, a 
szükséges 

nyilvántartás-ok, 
dokumentációk 

vezetésének szakmai 
tartalmának 

követelményeit, 
szükségességét. 

Minőségorientált, 
figyelembe veszi a 

jogszabályban előírt 
kötelezettségeit. 

Törekszik a 
vonatkozó 

szabályzókban 
meghatározott 

ciklus-idők 
betartására. 

A 
nyilvántartásokat, 
dokumentációkat 
önállóan vezeti, 

felelősséget vállal 
az azokban 

szereplő 
adatokért, és 

azok 
naprakészségéért. 

Ellenőrzi a 
szükséges 

munkafolyamatok 
végrehajtását, 

önálló 
javaslatokat 

fogalmaz meg. 

7 

Rendszeresen 
kommunikál a 

gazdálkodó szervezet, 
létesítmény 

munkavállalóival, és a 
külső szervezetekkel. 

Megfelelő módon 
tájékoz-tatja az 

érintetteket. 

Rendelkezik a 
tűzvédelmi szakmai 
kommunikációhoz 
szükséges szakmai 

ismeretekkel, valamint 
szóbeli és írásbeli 
kommunikációs 
készségekkel. 

Képviseli a 
tűzvédelmi 

érdekeket mind a 
munkavállalókkal, 

mind külső 
szervezetekkel 

történő 
kommunikáció 

során. Másokkal való 
együttműködésre 

törekszik. 
Kommunikáció során 
udvarias, betartja az 

etikai normákat. 

Önállóan 
kommunikál, 
tájékoztatást 
nyújt, melyért 
felelősséget 

vállal. 

8 

Részt vesz a 
tűzvédelmi és egyéb 

tűzvédelmi kérdéseket 
is érintő ha-tósági 

ellenőrzéseken, 
bejárásokon. 

Szakmailag támogatja 
megbízóját az ezekkel 

kapcsolatos 
felkészülési 

feladatokban, ügyféli 
kötelességek 

teljesítésében és jogok 
gyakorlásában. 

Rendelkezik a hatósági 
ellenőrzésen való 

részvételhez szükséges 
szakmai ismeretekkel, 

ismeri a hatósági 
ellenőrzések, 

bejárások alapvető 
jogi és szakmai, 

valamint biztonsági 
szabályait. 

Elfogadja a 
szakmaetikai elveket, 

kész a hatósággal 
történő 

együttműködésre. 

Felelősséget vállal 
az általa végzett 

szak-mai 
munkáért, 
önállóan 

végrehajtja az 
esetleges hibák 

javítását, 
kezdeményezi a 

szükséges 
intézkedések 
megtételét. 
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9 

Átlátván és értékelvén 
a gazdálkodó 

szervezet, létesítmény 
fejlesztései nyomán 

bekövetkező 
tűzvédelmi helyzet 

változását, javaslatot 
tesz a tűzvédelmi 

megfelelőség 
kialakítására. 

Felismeri a 
fejlesztések, 

átalakítások során a 
tűzvédelmet érintő 

részkérdéseket, ismeri 
a tűzvédelmi 

szabályoknak történő 
megfelelés 

kialakításához 
szükséges műszaki és 

szervezési 
megoldásokat. 

Képviseli a 
változások alatt a 

tűzvédelmi érdekek 
érvényesülésének 
fontosságát, szem 
előtt tartja azok 

teljesülését. 
Elkötelezett a 
tűzbiztonság 

szintjének 
folyamatos 
fenntartása, 
lehetséges 

fejlesztése mellett. 

Felügyeli a 
változtatásokat, 
átalakításokat, a 

szükséges 
intézkedésekkel 

kapcsolatban 
javaslatokat 

fogalmaz meg, új 
megoldásokat 
kezdeményez. 

10 

Szakszerűen használja 
a tűzvédelmi 

berendezéseket, 
felszereléseket. 

Ismeri az egyéni 
védőeszközök 

szakszerű 
alkalmazásának feltét-
eleit, érti a tűzvédelmi 

berendezések, 
felszerelések 

működésének, 
használatának módját. 

Szem előtt tartja az 
egyéni védő-

eszközök 
használatát, szükség 

szerint 
kezdeményezi azok 

használatát. 

Betartja és 
betartatja mind 

az egyéni 
védőeszközök, 

mind a 
tűzvédelmi 

berendezések 
használatának 

szabályait. 
Felelősséget vállal 

a tűzvédelmi 
berendezések 

szakszerű 
működtetéséért 

és 
működőképesség

éért. 

11 

Végrehajtja a 
szükséges tűzvédelmi 

ellenőrzéseket, 
bejárásokat, szak-mai 

szemléket tart. 
Értékeli azok 
eredményét, 

javaslatokat fogalmaz 
meg munkáltatója, 
megbízója számára. 

Naprakészen ismeri a 
vonatkozó tűzvédelmi 
használati szabályokat, 
ismeri a bejárásokkal 

kapcsolatos 
munkavédelmi, 

közegészségügyi, 
környezetvédelmi 

szabályokat. 

Kritikusan szemléli a 
tűzvédelmi 
helyzetet, 

elkötelezett a 
hiányosságok korrekt 

feltárása mellett, 
kezdeményezi a 

feltárt hiányosságok 
megszüntetését, 
kész megoldási 

javaslatokat tenni. 

Vezetői 
irányítással a 

feltárt hiányosság 
javításához 
szükséges 

intézkedéseket 
megteszi, 

felelősséget vállal 
az általa 

ellenőrzött 
terület 

megfelelőségéért. 
Munkavégzése 
során betartja a 
munkavédelmi, 

közegészségügyi, 
környezetvédelmi 

előírásokat. 
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12 

Használja a 
munkavégzéshez 

szükséges informatikai 
eszközöket, kezeli a 

nyilvántartások 
vezetéséhez, 

ügyintézéshez 
szükséges 

programokat. 

Rendelkezik a 
munkavégzéséhez 

szükséges informatikai 
ismeretekkel. 

Nyitott az új 
kommunikációs 

csatornák 
használatára, a 

hatósággal történő 
elektronikus 

kapcsolattartás 
szabályait elfogadja. 

Önállóan képes a 
munkavégzéshez 

szükséges 
informatikai 

eszközök, rend-
szerek 

használatára. 

Megtanítandó és elsajátítandó témakörök, kapcsolódó foglalkozások megnevezése és azok száma: 

 
Igazgatási és jogi alapfogalmak 
A tűzvédelmi kötelezettségek és kötelezettek 
A tűz elleni védekezés szervezeti és irányítási rendszere 
A tűzvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörök 
A tűzvédelemben alkalmazott szankciók alkalmazása 
A tűzvédelmi szolgáltatások és igénybevételük alkalmazása 
A gazdálkodó szerv tűzvédelmi kötelezettségei 
A gazdálkodó szerv tűzvédelmi szervezete, megszervezése és működése 
A tűzvédelmi viszonyok szabályozása, szervezése 
A tűzvédelmi iratok készítése és kezelésük 
A biztonsági felülvizsgálatok tervezése, szervezése 
A tűzvédelmi ellenőrzés szabályainak és módszereinek alkalmazása 
A tűzvédelmi oktatás, továbbképzés, tűzvédelmi tájékoztatás végzése, szakvizsga kötelezettségek 
szervezése 
Veszélyes anyagok tulajdonságai, jelölései, adatbázisaik használata 
A tűzvédelmi kockázatok megítélése, tűzvédelmi veszélyértékelések elkészítése 
Az építési termékek, építményszerkezetek, építmények tűzvédelmi jellemzői és módosításuk 
A tűzvédelmi dokumentáció ellenőrzése 
Az elhelyezés tűzvédelmi szabályainak érvényesítése 
Az épületgépészet létesítési és használati követelményeinek biztosítása 
A tűzoltás, műszaki mentés feltételeinek biztosítása 
A tűzvédelmi berendezések létesítése, használata és üzemeltetése 
A használat tűzvédelmi szabályai és azok érvényesítése 
A tömegtartózkodásra szolgáló építmények, szabadterek tűzvédelme 
A menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épületek tűzvédelme 
A rendezvények tűzvédelmének biztosítása 
Az égés fizikai, kémiai jellemzői és a tűz paraméterei 
A tűzoltás módja és anyagai 
A tűzoltás, mentés szervezete, szervezése és irányítása 
A tűzoltás eszközei, készülékek és szakfelszerelések készenlétben tartása 
Munkabiztonsági követelmények és védőeszközök használata 
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Szakértő szignója: __________ 

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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Szakértő szignója: __________ 

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, Tűzvédelmi Műszaki 
Irányelvek 

- számítógép 
- gazdálkodó szervezetek számára előírt tűzvédelmi 

okmányok, dokumentumok, nyilvántartások 
- tűzoltó készülékek, tűzvédelmi eszközök, felszerelések 
- tűzvédelmi berendezések, rendszerek fényképe, 

makettje, modellje, rajza 

8.2.2. 
Tárgyi feltételek biztosításának 
módja: 

Saját vagy bérelt helyszín, eszközök, berendezések. 

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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Szakértő szignója: __________ 

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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