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Magyarországon a felnőttképzési tevékenység folytatását a 2013. évi LXXVII. törvény 
szabályozza. E törvény szerint a képzési programnak tartalmaznia kell: 

− a képzés megnevezését és nyilvántartásba vételi számát; 

− a képzés során megszerezhető kompetenciát; 

− a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit; 

− a tervezett képzési időt; 

− a képzés egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás szerinti formájának 

meghatározását; 

− a tananyag egységeit; 

� azok célját;  

� tartalmát;  

� terjedelmét; 

� a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot; 

− a maximális csoportlétszámot; 

− a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek a leírását; 

− a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának 

feltételeit; 

− a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a 

képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját. 
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KÉPZÉSI PROGRAM  

 

1. A képzési program  

1.1. Megnevezése Büntetés-végrehajtási felügyelő 

1.2. OKJ azonosító  52 861 02 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi 
programkövetelmény azonosítója 

 

1.4. Engedély megszerzését követően a 
nyilvántartásba-vételi szám  

 

 

1.5. A képzési program célja A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
munkájának minőségi teljesítését biztosító szakemberek 
kiképzése 

1.6. A képzési program célcsoportja Olyan 25–35 éves egészséges férfiak és nők, akik 
elkötelezettséget éreznek rendvédelmi feladatok ellátására 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

2.1. Büntetés-végrehajtási alaptevékenység végzése 

2.2. Büntetés-végrehajtási felügyelői alapfeladatok végrehajtása 

2.3. Büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenység végzése 

2.4. Az eligazításon meghatározott feladatok végrehajtása 

2.5. A büntetés-végrehajtási szerv őrzésének ellátása 

2.6. A büntetés-végrehajtási szerv házirendjét betartása 

2.7. Intézeten belül fogvatartottak őrzésének végrehajtása 

2.8. Intézeten belül a fogvatartottak kísérésének végrehajtása 

2.9. A fogvatartottak előállításának végrehajtása 

2.10. A fogvatartottak számára szükséges eligazítás megtartása 

2.11. Az intézeten belüli programok biztosításának ellátása 

2.12. Látogatás biztosításában való részvétel 

2.13. Biztonsági ellenőrzés végrehajtása 

2.14. Mozgáskorlátozó eszköz alkalmazása 

2.15. A zárkába helyezés végrehajtása 

2.16. Közreműködés a fogvatartottak nevelésében, kapcsolattartás a reintegrációs tiszttel 

2.17. A fogvatartottak körletről történő kiadásának végrehajtása 

2.18. A díjazás nélküli munkavégzés elrendelése és végrehajtatása 

2.19. Fegyveres biztosítási feladatok ellátása 
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2.20. Fogvatartottak munkáltatása 

2.21. Szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentés tétele 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 

3.1. Iskolai végzettség Érettségi bizonyítvány 

3.2. Szakmai végzettség Szakmai előképzettség nincs 

3.3. Szakmai gyakorlat Előírt gyakorlat nincs 

3.4. Egészségügyi alkalmasság Szükséges 

3.5. Előzetesen elvárt ismeretek Egészségügyi alkalmassági követelmények szükségesek 

3.6. Egyéb feltételek Pályaalkalmassági követelmények szükségesek 

4. A programban való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív, haladási napló 

4.2. Megengedett hiányzás A tervezett képzési idő 5%-a 

elméleti órák esetében: 37,5 óra 

gyakorlati órák esetében: 37,5 óra 

4.3. Egyéb feltételek - 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti órák száma  

 

 750 

5.2. Gyakorlati órák száma   750 

5.3. Összes óraszám  1500 

6. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás) 

meghatározása 

6.1. A képzés formája Csoportos képzés 

7. A tananyagegységek 

 A tananyagegység megnevezése 

7.1. 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok 

7.2. 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai 

7.3. 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai 

7.4. 10355-12 Büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai 
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7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése  10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok 

7.1.2. Célja Munka-, baleset-, tűz-, környezetvédelmi és egészségügyi általános 
szabályok ismerete 

Adat-, ügykezelésre, ügyvitelre, titokvédelemre vonatkozó előírások, 
titoktartási szabályok ismerete  

Alaki, öltözködési szabályok, előírások ismerete  

A hon-, rendvédelem, a rendészet alapvető fogalmai, alapelvei, 
viszonyai ismerete 

A felügyeletet gyakorló minisztérium helye, szerepe, általános 
rendeltetése, felépítése ismerete 

A szolgálati formákra, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvető 
elvárások, követelmények ismerete 

Magatartás szolgálatban, szolgálaton kívül, viselkedési, közszolgálati, 
etikai szabályok ismerete 

A fegyveres és rendvédelmi szerveknél a szolgálati jogviszonyra 
vonatkozó általános szabályok, jogosultságok, kötelezettségek, 
valamint juttatások, járandóságok, karrierlehetőségek ismerete 

A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának 
egységesen érvényes rendje ismerete 

Alkotmányjogi, jogi alapismeretek  

Emberi, polgári és kisebbségjogi, közigazgatási, belügyi alapismeretek  

A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok ismerete  

A közigazgatási hatósági eljárás alapjai  

Kapcsolódó legáltalánosabb nemzetközi jogi és humanitárius 
jogforrások ismerete 

Objektumvédelmi és őrzési, személy- és vagyonvédelmi általános 
szabályok ismerete 

Fegyverzeti, fegyverbiztonsági, ballisztikai és lőelméleti alapismeretek  

A kényszerítő eszköz alkalmazásának és csomag-, ruházat átvizsgálás 
végzésének követelményei 
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7.1.3. Tartalma Betartja az alaki, öltözködési és az általános megjelenési szabályokat  

Egyéni felszerelését, fegyverzetét, ruházatát ellenőrzi, rendszeresen 
karbantartja, kezeli  

Alkalmazza a fegyveres, rendvédelmi szervekre egységes, valamint a 
saját szervezetére  

vonatkozó tűz-, munka-, baleset-, egészség- és környezetvédelmi 
rendszabályokat  

Következetesen betartja a fegyveres, rendvédelmi szervekre 
egységesen vonatkozó általános adatvédelmi, ügyviteli, titoktartási 
szabályokat  

Alkalmazza és betartja a fegyveres, rendvédelmi szervekre általánosan 
vonatkozó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, 
valamint a rá vonatkozó egyéb előírásokat  

Végrehajtja az elöljárójától kapott parancsokat, utasításokat  

Betartja a rendészeti szervek tevékenységére vonatkozó egységes 
közszolgálati etikai szabályokat  

Folyamatosan fejleszti fizikai állóképességét, teljesíti a kötelező 
fizikai-erőnléti felméréseket, részt vesz az előírt egészségügyi 
szűréseken  

Elsősegélyt nyújt, szükség esetén orvosi ellátást kezdeményez  

Felismeri a káresemény helyszínén lévő veszélyeket, ismeri és 
alkalmazza azok elhárításának alapvető szabályait, továbbá szükség 
szerint közreműködik elhárításukban  

Felvilágosítást, tájékoztatást kér vagy ad, továbbá jelentést, feljegyzést 
készít  

Eligazításon vesz részt, átveszi-átadja a szolgálatot és szolgálatba lép  

Elvégzi az objektum külső és belső biztosítását, őrzését  

Bevonul szolgálatból, feladat teljesítésből és jelentést tesz elöljárójának  

Tisztán és rendben tartja a szolgálati-, pihenőkörletét, valamint annak 
környezetét  

A fegyveres és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő  

fegyverzettechnikai, számítástechnikai (hardver, szoftver), 
híradástechnikai, biztonsági berendezéseket kezel, felügyel, használ, 
alkalmaz  

Kényszerítő eszközt felismer, megkülönböztet  

Együttműködik más fegyveres és rendvédelmi szervek képviselőivel  

Az egységes szabályok szerint díszeleg, díszőri feladatokat lát el  

Szolgálat ellátása közben idegen nyelven is megnyilvánul 

7.1.4. Terjedelme 375,0 óra 

7.1.5. Elméleti órák száma 187,5 óra 

7.1.6. Gyakorlati órák száma 187,5 óra 

7.1.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

Eredményes modulzáró szóbeli és gyakorlati vizsga 
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7.2. Tananyagegység 

7.2.1. Megnevezése  10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai 

7.2.2. Célja A büntetőjog fogalma, forrásai, valamint a Büntető Törvénykönyv 
szerkezetének ismerete 

A büntetőjogi szankciórendszerének ismerete  

A bűncselekmény fogalmának ismerete 

Az alannyá válás feltételeinek ismerete 

A bűnösség, a bűncselekmény elkövetői fogalmának ismerete 

A fogvatartottak jogi helyzetének ismerete 

A fogvatartottak ruházati ellátása  

Az előzetes letartóztatás  

Az elzárás  

Hivatali bűncselekmények  

A szolgálati bűncselekmények  

A biztonság fogalmának értelmezése  

A biztonsági rendszer elemei  

A biztonsági tevékenység fogalma, területei és tartalma  

A biztonsági tevékenységet ellátó személyi állomány  

A rendkívüli események fajtái, bekövetkezésének okai  

A büntetés-végrehajtási szervek személyi állományának riadóztatása  

A szolgálattervezés fogalma, rendje  

Rendvédelmi közelharc technikák ismerete 
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7.2.3. Tartalma Szolgálatteljesítésre alkalmas állapotban, meghatározott időpontban 
szolgálatra jelentkezik  

A szolgálati feladat ellátásához szükséges fegyverzeti szakanyagokat, 
technikai eszközöket átveszi, szolgálati feladat végrehajtását követően 
leadja  

Részt vesz a szolgálat átadást-átvételt megelőző eligazításon, valamint 
az egyes biztonsági feladatok végrehajtását megelőző speciális 
eligazításon  

A szolgálatteljesítési helyet átveszi, átadja, valamint ezen tényeket 
dokumentálja  

Járőrözési feladatokat lát el  

Ellátja a büntetés-végrehajtási szerv őrzését, védelmét  

Részt vesz a szabadlevegőn tartózkodás biztosításában  

Részt vesz a látogatás biztosításában  

Végrehajtja a fogvatartottak intézeten belüli kísérését  

Ellátja az intézeten belüli csoportos programok biztosítását  

Intézeten belül ellátja a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, ellenőrzését  

Amennyiben szükséges a járőrözés, a szabad levegőn tartózkodás és a 
látogatás biztosítása, az intézeten belüli csoportos foglalkozások, 
valamint az intézeten belüli kísérés során végrehajtja a fogvatartottak 
motozását  

A szabad levegőn tartózkodás és a látogatás biztosítása során 
végrehajtja a biztonsági ellenőrzést  

A szabad levegőn tartózkodás, és a látogatás biztosítása, valamint az 
intézeten belüli kísérés során létszámellenőrzést tart  

Szükség esetén saját elhatározásból, vagy parancsra kényszerítő 
eszközt alkalmaz  

Kezeli a rábízott technikai eszközöket, berendezéséket, valamint 
gondoskodik azok megőrzéséről  

Jelenti az őrhely, valamint a szolgálati hely átadását átvételét  

Jelenti a szabadlevegőn tartózkodás, valamint a látogatás 
biztosításának végrehajtását  

Jelenti a fogvatartottak kísérése, valamint csoportos programjai 
biztosításának végrehajtását  

Jelenti a számára meghatározott járőrözési feladat végrehajtását  

Jelenti a biztonságot veszélyeztető körülményeket, valamint a 
bekövetkezett rendkívüli eseményeket, továbbá megteszi a tőle 
elvárható intézkedéseket Jelenti a kényszerítő eszköz alkalmazását  

Javaslatot tesz fogvatartott jutalmazására, valamint fegyelmi 
felelősségre vonására 

7.2.4. Terjedelme 375,0 óra 

7.2.5. Elméleti órák száma 187,5 óra 

7.2.6. Gyakorlati órák száma 187,5 óra 

7.2.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

Eredményes modulzáró szóbeli és gyakorlati vizsga 
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7.3. Tananyagegység 

7.3.1. Megnevezése  10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai 

7.3.2. Célja A szabadságvesztés fogalmának ismerete 

A büntethetőségi akadályok ismerete 

A büntetés-végrehajtást kizáró okok ismerete 

A szabadságvesztés büntetés végrehajtása rendjének ismerete  

Munkáltatás  

Az előzetes letartóztatás  

Elzárás  

Visszaélés minősített adattal fogalmának ismerete 

Hivatali bűncselekmények ismerete  

A hivatalos személy elleni bűncselekmények  

Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények  

A szolgálati bűncselekmények ismerete 

A fogva tartás biztonságának értelmezése  

A biztonsági feladatok ellátásához szükséges technikai feltételek  

A biztonsági tevékenység fogalma, területei és tartalma  

A biztonsági tevékenységet ellátó személyi állomány  

A rendkívüli események fajtái, bekövetkezésének okai  

A büntetés-végrehajtási szervek személyi állományának riadóztatása  

A fogvatartottak munkáltatása közbeni őrzés, felügyelet, ellenőrzés  

Az intézeten kívüli előállítás közbeni őrzés  

A szabadságvesztés végrehajtásának célja, feladata, alapelvei  

A fogvatartottak elhelyezése, napirendje  

A fogvatartottak foglalkoztatásának hatásai a nevelésben  

Intézkedés-taktikai fogások, eljárások ismerete 

A szolgálattervezés fogalma, rendje 
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7.3.3. Tartalma Részt vesz a személyek, valamint gépjárművek be- és kiléptetésével 
kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint vezeti a rendszeresített 
szolgálati okmányokat Ellátja a fogvatartottak intézeten kívüli 
előállítását  

Ellátja a fogvatartottak munkáltatását  

Ellátja a biztonságtechnikai rendszer központjának kezelését  

Végrehajtja a fogvatartottak motozását  

Biztonsági ellenőrzést hajt végre  

Részt vesz biztonsági vizsgálaton, illetve szemlén  

Intézeten kívül ellátja a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, ellenőrzését  

Ellátja az intézeten kívüli csoportos programok biztosítását  

Mozgáskorlátozó eszközt alkalmaz  

Fegyveres biztosítási feladatokat lát el  

Részt vesz rendkívüli események megszakításában és a 
következmények felszámolásában  

Jelenti a biztonságot veszélyeztető körülményeket, valamint a 
bekövetkezett rendkívüli eseményeket, továbbá megteszi a szükséges 
intézkedéseket 

7.3.4. Terjedelme 375,0 óra 

7.3.5. Elméleti órák száma 187,5 óra 

7.3.6. Gyakorlati órák száma 187,5 óra 

7.3.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

Eredményes modulzáró szóbeli és gyakorlati vizsga 
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7.4. Tananyagegység 

7.4.1. Megnevezése  10355-12 Büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai 

7.4.2. Célja A feltételes szabadságra bocsátás gyakorlatának ismerete 

A szándékos bűncselekmény megvalósulási szakaszainak ismerete 

Az enyhébb végrehajtási szabályok ismerete 

A fogvatartottak jogi helyzetének ismerete 

A fiatalkorúval szemben alkalmazott szankciók ismerete  

A kényszergyógykezelés ismerete 

A közélet tisztasága elleni bűncselekmények ismerete  

Belső őrzés, felügyelet, ellenőrzés  

Az egyéb biztonsági feladatok ellátásának szabályai  

A biztonsági intézkedések  

A felügyelők szolgálat átadás-átvétele  

A fogvatartottak kötelező elkülönítésére vonatkozó szabályok  

Rezsimrendszerek, rezsimek a magyar büntetés-végrehajtásban  

Elhelyezés  

Házirend, napirend  

A fogvatartottak foglalkoztatásának hatásai a nevelésben  

Közművelődés, szabadidős tevékenység  

Családi, társadalmi kapcsolatok támogatása  

Jutalmazás, fegyelmi felelősségre vonás rendje, szabályai  

Az előzetesen letartóztatottak kezelése  

Az átmeneti csoport  

Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának hatásai az elítéltek 
nevelésében  

A fiatalkorú fogvatartottak speciális kezelése, gondozása  

A nők helyzetének szabályozása a büntetés-végrehajtásban  

Az elítéltek kezelése gyógyító-nevelő csoportban  

A külföldi elítéltek büntetésének végrehajtása  

Drogprevenciós körleten elhelyezett elítéltek speciális kezelése  

Intézkedés-taktikai fogások, eljárások ismerete 

A szolgálati viselkedés lélektana 
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7.4.3. Tartalma A fogvatartottak elhelyezési körletén átadja, illetve átveszi a létszám 
szerint fogvatartottakat  

A fogvatartottak elhelyezési körletén átadja, illetve átveszi a 
biztonságtechnikai berendezéseket, technikai eszközöket, valamint a 
rendszeresített szolgálati okmányokat  

Végrehajtatja és betartatja az intézet házirendjét, azon belül a 
napirendben meghatározottakat  

Végrehajtja a fogvatartottak előállításra, szállításra történő felkészítését  

Megtartja a fogvatartottak számára szükséges eligazításokat  

Végrehajtja a fogvatartottak zárkába, lakóhelyiségbe történő 
helyezését, valamint ennek tényét rögzíti számítógépen a fogvatartotti 
alrendszerben  

Végrehajtja a fogvatartottak elkülönítését, valamint folyamatosan 
figyelemmel kíséri ezen fogvatartottak viselkedését  

Végrehajtja a fogvatartotti elhelyezési körleten elrendelt zárást  

Végrehajtja a fogvatartottak körletről történő kiadását, valamint 
visszavételét, továbbá elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációs 
feladatokat  

Közreműködik a fogvatartottak nevelésében, valamint folyamatosan 
kapcsolatot tart a nevelővel  

Elrendeli, végrehajtatja, illetve adminisztrálja a díjazás nélküli 
munkavégzést  

Intézkedik annak megakadályozására, hogy a fogvatartott a körletrészt 
engedély nélkül elhagyja  

Intézkedik annak megakadályozására, hogy a körletről anyagok, 
felszerelési és  

berendezési tárgyak engedély nélkül kikerüljenek 

7.4.4. Terjedelme 375,0 óra 

7.4.5. Elméleti órák száma 187,5 óra 

7.4.6. Gyakorlati órák száma 187,5 óra 

7.4.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

Eredményes modulzáró szóbeli és gyakorlati vizsga 

8. Csoportlétszám 

8.1. Maximális csoportlétszám (fő) 25 
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9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása  

10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok 

10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai 

10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai 

10355-12 Büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai 

 

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG 

A vizsgafeladat megnevezése: Büntetés-végrehajtási alaki mozgások 

A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az 
egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is. 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15% 

A vizsgafeladat megnevezése: Szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályok 

A gyakorlati vizsgán a vizsgázó a büntetés-végrehajtási felügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal 
összefüggő feladatot hajt végre. 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG 

A vizsgafeladat megnevezése: A rendvédelmi szervek, ezen belül a büntetés-végrehajtási szervezet feladatai 
és szabályzói 

A szolgálatteljesítés általános szabályai, a büntetés-végrehajtási őr, büntetés-végrehajtási segédfelügyelő, 
büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai 

Írásbeli számonkérés az 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és az 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr 
feladatai, az 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő és az 10355-12 Büntetés-végrehajtási felügyelő 
modulok tartalmát átölelő vizsgafeladat-sor összeállításával. 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG 

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási felügyelő részére meghatározott 
vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

A vizsgafeladat ismertetése: 

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 
témakörök mindegyikét tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 
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10. A képzés zárása 

12.1. A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei 

Eredményes modulzáró vizsgák és komplex szakmai vizsga 
letétele 

A vizsgaszázalék átváltása osztályzattá 
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11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

11.1. Személyi feltételek 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, e képzési körbe tartozó képzés 
gyakorlati képzésére a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú 
végzettséggel és szakképzettséggel, vagy a képzés tanulmányi 
területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves 
szakmai gyakorlattal rendelkező oktató. 

11.1.1. Személyi feltételek 
biztosításának módja 

Főállású alkalmazotti jogviszony 

11.2. Tárgyi feltételek Fegyverzet 

Lövedékálló mellény 

Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői 

Kényszerítő eszközök 

Mozgást korlátozó eszközök 

Tömegoszlatás speciális eszközei 

Szolgálati járművek 

Számítógép és perifériái 

Híradástechnikai eszközök, telefon, fax 

Világító berendezés 

Videokamera, fényképezőgép 

Figyelést, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések 

Okmányminták 

11.2.1. Tárgyi feltételek 
biztosításának módja 

- 

11.3. Egyéb speciális feltételek - 

11.3.1. Egyéb speciális feltételek 
biztosításának módja 

- 

Minősítés helye: 

Minősítés dátuma: 

......................................................................    ....................................................................... 
      Szakértő neve          Intézmény képviselőjének aláírása 

......................................................................    ....................................................................... 
      Szakértői nyilvántartási szám     Szakmai vezető aláírása 

...................................................................... 
    Szakértő aláírása  



 

   

Források 
 
 
Képzési programajánlás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapjáról 
https://www.nive.hu/Downloads/Felnottkepzes_engedelyezese/Kerelem/DL.php?f=Kepzesi_p 
rogram_ajanlas.docx (letöltve: 2015.05.05. 16:50) 
 
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161144.243073 
(letöltve: 2015.05.05. 17:00) 
 
Országos Modultérkép 
http://site.nive.hu/orszagosmodulterkep/index.php?oldal=szakkeptalalatok& 
sz_nev=K%C3%A9zi+k%C3%B6nyvk%C3%B6t%C5%91&sz_szint=0&sz_tanter 
ulet=0&sz_sorszam=0&sz_indithato=&sz_szakmacsoport=&sz_agazat=&sz_miniszter=&sz_ 
rendelet=&kereses_allapot=1 (letöltve: 2015.05.05. 17:11) 
 
A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeinek adatbázisából: Büntetés-végrehajtási felügyelő 
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmen
yek/2013/DL.php?f=52_861_02_Buntetes_vegrehajtasi_felugyelo.pdf&tip=szvk_2012_&evs
zam=2013 
(letöltve: 2014.05.05. 19:58) 
 
393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164768.263103 
(letöltve: 2015.05.05. 19:59) 
 
Országos Képzési Jegyzék 
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=297 
(letöltve: 2015.05.05. 19:59) 
 


