TÁJÉKOZTATÓ
a hatósági hatáskörbe tartozó, jogszabály alapján szervezett továbbképzések részletes
vizsgakövetelményeiről, valamint a továbbképzési igazolások tartalmáról, a jóváhagyásra
benyújtandó vizsgaszabályzat tartalmáról és a hatósági eljárásról
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként
történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 13. § (3) bekezdés h) pontja alapján
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Hatóság) látja el a jogszabály alapján
szervezett


Tartálytisztító,



Tartályvizsgáló,



Nyomástartó berendezés kezelője, és a Nyomástartó edény gépész (ha a munkáltató
nem elosztói, szállítói vagy tárolói engedélyes),



Nyomástartó berendezés vizsgálója,



Villamos biztonsági felülvizsgáló,



Felvonó- és mozgólépcső ellenőr,



a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetében
szükséges, a Kr. 24/V. (2) bekezdés a) pontjában, és a műszaki-biztonsági
szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és
gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos
továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet
(a továbbiakban: ITM1) 2. mellékletében meghatározottak szerint
-

az Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő,

-

a Kazánkezelő (max. 12 t/h), Kazángépész (12 t/h felett),

-

az Erőművi kazángépész

-

a Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő;

-

a Gázszerelő, és

-

a Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági
ellenőre (gázipar)

továbbképzések lezáró vizsgája megtartásának (megszervezésének) engedélyezését, felügyeletét.
Jelen dokumentumban a Hatóság
1) a tartályvizsgálókat, és a tartálytisztítókat érintően a veszélyes folyadékok vagy olvadékok
tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló
216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TR.) 24. § (2) bekezdés a) pontja,
a TR. 26. § (2) bekezdés a) pontja és TR. 25. § (4) bekezdése,
2) a nyomástartó berendezés kezelőket, a nyomástartó edény gépészeket és
a nyomástartó berendezés vizsgálókat illetően a nyomástartó berendezések, rendszerek és
létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 213/2019. (VIII. 27.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: NR.) 37. § (2) bekezdés a) pontja, a NR. 39. § (2) bekezdés
a) pontja, és az NR. 38. § (4) bekezdése,
3) a Villamos biztonsági felülvizsgáló továbbképzéseket illetően a Kr. 24/R. § (2) bekezdés
a) pontja, a Kr. 24/T. § (2) bekezdés a) pontja, és a Kr. 24/S. § (4) bekezdése,
4) a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörökben
tevékenységet végzőket érintően a Kr. 24/W. § (2) bekezdés a) pontja, a Kr. 24/Y. §
(2) bekezdés a) pontja és a Kr. 24/X. § (4) bekezdése
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előírásainak megfelelően a következők szerint határozza meg a vizsgaszervezők tevékenységének
az engedélyezéséhez benyújtandó, részletes, illetve speciális vizsgakövetelményeket, valamint
a vizsga eredményes teljesítését követően a vizsga szervezője által kiállított továbbképzési igazolás
tartalmát.
Az vizsgaszervező vizsgaszabályzatának a szakmai követelményekkel összhangban tartalmaznia kell
1) a vizsga megnevezését és célját,
2) a szakmai képesítés munkaterületét és a képzés során megszerezhető kompetenciát,
3) a vizsgán való részvétel feltételeit,
4) a tervezett vizsgáztatási időt,
5) a vizsga formájának meghatározását,
6) a vizsga egységeit, azok célja, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt
elméleti és gyakorlati képzési óraszámokat,
7) a vizsgán résztvevők maximális létszámát,
8) a vizsgán résztvevők teljesítményét értékelő rendszernek a leírását,
9) a vizsga teljesítéséről szóló továbbképzési igazolás kiadásának feltételeit,
10) a vizsga végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
A jogszabályokban előírtak szerint az I. mellékletben meghatározott részletes (speciális) szakmai
követelmények egyben a továbbképzéseket követő vizsga megtartásában közreműködő, a vizsgát
megtartani kívánó szervezetek által a Hatósághoz a jóváhagyási engedélyezésre benyújtott kérelmeik
mellékleteként benyújtott vizsgaszabályzatok elkészítésének alapját is képezik.
1. Tájékoztató a továbbképzéseket lezáró vizsgához kapcsolódó speciális feltételekről és ezek
biztosításának módjáról
1.1. A továbbképzést követő vizsga megtartásában való közreműködés, illetve a vizsga megtartás
jóváhagyására vonatkozó vizsgaszervezői kérelmeket a Hatóság szakterületenként külön-külön bírálja
el.
A Hatóság a jóváhagyási engedélyezési eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályai szerint folytatja le.
1.2. A vizsgaszervező hatósági engedélyezés iránti kérelme tartalmazza.
A vizsgaszervező hatósági jóváhagyás (engedély) iránti kérelme tartalmazza
a) annak igazolását, hogy a képzést megelőzően legalább egy év összesített időtartamban
a vonatkozó jogszabályban előírt ágazatok valamelyikébe tartozó szakmai képesítésre
felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,
b) a vizsgaszervező nyilatkozatát arról, hogy a továbbképzési terület tekintetében biztosítja olyan
vizsgáztató
személy
közreműködését,
aki
szakirányú
felsőfokú
végzettséggel
és a továbbképzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik,
c) a vizsgaszervező nyilatkozatát arról, hogy a továbbképzés szervezőjével együttműködik
a vizsga megszervezésében és lebonyolításában, és
d) a vizsgaszervező jelen dokumentum alapján elkészített vizsgaszabályzatát.
1.3. A továbbképzést lezáró vizsga megtartását a Hatóság által kijelölt szervezetek teljesíthetik.
A szakterületenként külön-külön elbírált hatósági engedélyek a megadásuk napjától számított 3 évig
hatályosak.
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1.4. A vizsgaszervező a továbbképzéseket követő vizsga megtartásában való közreműködés
engedélyezése iránti kérelmét a Hatóság mkeh.gov.hu című szakmai honlapján közzétett BFKHMMFF-MFO–006 számú e-nyomtatvány elektronikus benyújtásával kérelmezheti.
A kitöltött e-nyomtatvány kérelmet és annak mellékleteit a Hatóság részére hivatali tárhelyen
(hivatali kapun) keresztül az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) előírása szerint kell benyújtani.
A kérelmek elektronikus benyújtását az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontja
írja elő. Az Ákr. 46. § (2) bekezdése értelmében a hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem
az előírt formában terjesztették elő.
1.5. A vizsgaszervező az engedély kérelmének a hivatali tárhelyen keresztül történő benyújtásának
módjáról a Hatóság szakmai honlapján a http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok címen
részletes tájékoztatást talál.
Ugyanezen a címen találhatók a vizsgaszervező által a hatósági eljárások során az E-ügyintézési tv.
előírásainak megfelelően alkalmazandó
a) BFKH–MMFF–MFO–006 – a jogszabály alapján szervezett képesítő és
továbbképzéseket lezáró / követő vizsgák megtartásának / megtartásában való
közreműködésének hatósági jóváhagyására vonatkozó engedélyek kiadásához,
b) BFKH–MMFF–MFO–015 – Képzés és vizsga bejelentése,
c) BFKH–MMFF–023 – Általános űrlap
e-nyomtavány űrlapok is.
1.6. A feltételeknek megfelelő kérelmező és kérelem esetén a Hatóság engedélyezi a kérelmező
számára a vizsgaszervező tevékenység végzését és a szakmai honlapján közzéteszi a
vizsgaszervező nevét, elérhetőségét és szakterületét.
1.7. A Hatóság hatósági felügyeleti tevékenysége keretében a vizsga helyszínén vagy adat- és
iratbekérés útján, folyamatában vagy utólagosan ellenőrzi a vizsgát szervezők működését.
A Hatóság képviselője jogosult a képzési, vizsgáztatási tevékenységet előzetes bejelentés nélkül
ellenőrizni.
1.8. A 13. § (3) bekezdés h) pontja alapján a Hatóság, a következő, a Hatóságnak önállóan
benyújtandó továbbképzéseket lezáró vizsga megtartására vonatkozó vizsgaszabályzatot határozza
meg.
1. Gázszerelő
legalább 10 órás továbbképzés a gázszerelés önálló tevékenységként végzésének
igazolásához a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának
részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának
rendjéről, valamint az ezen tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem
tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM
rendelet (a továbbiakban: NGM4) 2. § és 3. §-ai értelmében
2. Nyomástartó berendezés kezelője, Nyomástartó edény gépész
A kétféle szakmai képesítéssel rendelkezők egyszerre részt vehetnek ugyanazon
továbbképzésen, de a szakmai képesítésének megfelelő megnevezésű továbbképzési
igazolást kap.
3. Nyomástartó berendezés vizsgálója,
4. Tartályvizsgáló,
5. Tartálytisztító,
6. Villamos biztonsági felülvizsgáló.
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1.9. A felvonó és mozgólépcső ellenőr továbbképzések képzésszervezője elláthatja az általa
szervezett továbbképzést követő vizsga teljesítését. Az írásbeli vizsga elfogadható.

I. melléklet
Általános követelmények
1. A vizsga megnevezése és célja
1.1. A továbbképzést követő vizsga célja, hogy a jogszabály alapján szervezett továbbképzést teljesítő
személyek a vizsgán írásban és szóban is beszámoljanak a munkaterület ellátásához szükséges
korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyag elsajátításáról.
1.2. A vizsgázóknak a vizsgán a képesítő képzés és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett
ismereteikhez képest, az időközben a szakmai követelményekben bekövetkezett változáshoz való
igazodás képességének a fejlesztéséről kell számot adniuk.
1.3. A továbbképzésen érdemben lehetőséget kell adni a vizsgázóknak a munkaterületre vonatkozó
hatályos jogszabályi és érvényes műszaki szabvány követelmények, feltételek megismerésére és
megértésére.
2. A szakmai képesítés munkaterülete és a továbbképzés során megszerezhető kompetenciák
2.1. A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák: a szakterületnek megfelelő
képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai
követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához
való igazodás képességének fejlesztése érdekében.
3. A vizsgán való részvétel feltételei
3.1. A továbbképzésre jelentkezők felvételi és egyben a sikeres vizsgát követő továbbképzési
igazolások kiállításának a követelménye is a továbbképzés szakterülete szerinti szakmai képesítés
megléte.
A továbbképzési igazolás a szakterület szerinti szakmai képesítést igazoló bizonyítvánnyal együttesen
jogosít a továbbképzések szakterülete szerinti műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörök
1
betöltésére.
3.2. A továbbképzésen résztvevők szakmai képesítése meglétének az ellenőrzése és az előírt adatok
hiánytalanságának ellenőrzése – a tanulmányi szabályzatában tovább részletezett módon –
a továbbképzés szervezőjének a feladata. A vizsgaszervező a vizsgán nem vizsgálja a vizsgára
bejelentett vizsgázó személy szakmai képesítést igazoló bizonyítványának a meglétét, és nem
vizsgálja a bizonyítvány megfelelőségét.
3.3. A vizsgán való részvétel feltétele, hogy a vizsgázó adatai a továbbképzés szervező által
a vizsgaszervezőnek megküldött vizsgán résztvevők névsorában szerepeljen.
3.4. A továbbképzés tanóráin a részvétel kötelező, hiányzás esetén a felvett jelentkező nem
bocsátható vizsgára, és adatai nem szerepelhetnek a vizsgán résztvevők névsorában.
3.5. A vizsgázó a vizsgaidőpontban és helyszínen személyesen jelenik meg a vizsgán. A vizsgázó
a vizsgán bemutatja a személyazonosításához szükséges okmányát, amelyet a vizsgaszervező

1

A Gázszerelő továbbképzési igazolás szükséges az NGM4 1. mellékletében felsorolt (önálló)
tevékenységek végzéséhez is.
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összehasonlít a továbbképzés szervezője által a vizsgaszervezőnek korábban megküldött vizsgán
résztvevők névsorával. Vizsgára csak a névsorban szereplő, így ellenőrzött személy bocsátható.
4. A tervezett vizsgáztatási idő
4.1. A vizsgára szánt időket a szakmai követelmények és azok változásának figyelembevételével úgy
kell meghatározni, hogy a szakmai ismereteket és a továbbképzés időtartamát a képzés céljához
igazodva, arányos megoszlásban foglalja magában.
4.2. Szóbeli vizsga:

felkészülési idő: 10 perc / vizsgázó;
vizsga:
10 perc / vizsgázó

4.3. Írásbeli vizsga:

legalább 25 perc

5. A vizsga formájának meghatározása
5.1. A vizsga kizárólag a vizsga jegyzőkönyvvel igazoltan, jelenléti vizsga keretében tartható
(csoportos jelenléti írásbeli, egyéni beszámolással történő szóbeli vizsga).
5.2. A továbbképzéshez kapcsolódó szóbeli és írásbeli vizsgakérdéseket a vizsgaszervező a
továbbképzés szervező javaslatát is figyelembe véve, a továbbképzés szervezőjével együttműködve
alakítja ki.
6. A vizsgán résztvevők maximális létszáma
6.1. Az azonos helyszínen és napon vizsgázók számát úgy kell meghatározni, hogy az írásbeli
és szóbeli vizsga lebonyolításához minden vizsgázónak a szükséges időtartam a rendelkezésére
álljon.
7. A vizsgán résztvevők teljesítményét értékelő rendszer
7.1. A vizsgára legkorábban a továbbképzés befejezését követően kerülhet sor.
7.2. A továbbképzés szervezője dönt a képzésre való felvétel és a vizsgára bocsáthatóság feltételiről.
7.3. A vizsgát háromfős vizsgabizottság bírálja el. A vizsgabizottságot elnök vezeti. A vizsgabizottság
elnökét a vizsgaszervező delegálja. Az elnök kivételével további két vizsgabizottsági tag kijelölését
a képzés szervezője és a vizsgaszervező közötti megállapodás (szerződés) értelmében a képzés
2
szervezője is delegálhatja.
7.3.1. A vizsgát csak a vizsgabizottság elnökének a jelenlétében lehet megkezdeni.
7.3.2. Vizsgáztató az lehet, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti
szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik. Az oktató lehet a vizsgabizottság egyik tagja,

2

A továbbképzés szervező és a vizsgaszervező a képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos eljárásaik
kapcsán és szakmai ügyekben egymás tájékoztatására, szakmai kérdésekben egyeztetésre,
együttműködésre kötelesek.
A továbbképzés szervezője és a vizsgaszervező egymással együttműködve alakítják ki az oktatási
követelményekhez igazodó vizsgakövetelményeket, illetve a vizsgakövetelményekhez igazodó oktatási
követelményeket.
Az együttműködés során, a továbbképzés szervezője gondoskodik a vizsgaszervező által megszabott
vizsgakövetelményekhez igazodó oktatás előkészítéséről, és a vizsgaszervező is gondoskodik
a továbbképzés szervezője által megszabott oktatáshoz igazodó vizsgakövetelmények előkészítéséről.
A Hatóság javasolja a vizsgaszervező és a továbbképzést szervező feleknek a közöttük felmerülő általuk
lényegesnek ítélt minden kérdés tekintetében az akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezése érdekében
előzetesen írásos szerződéses megállapodás megkötését.
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amennyiben megfelel a vizsgáztatókra vonatkozó követelményeknek. A vizsgabizottság harmadik
tagja bárki lehet (pl. a vizsga jegyzője).
7.3.3. A vizsga során a vizsgabizottságot további, a vizsgáztatókra vonatkozó követelményeknek
megfelelő vizsgáztató(k) (írásbeli vizsga értékelői, szóbeli vizsga kérdező tanárai) és további írásbeli
vizsga felügyelő(k) is segíthetik, akiket a továbbképzés szervezője is megbízhat.
7.3.4. A vizsgabizottság munkáját vizsgajegyző segítheti. Ekkor a vizsga jegyzője látja el a szakmai
vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos jegyzőkönyvvezetői feladatokat, biztosítja
a vizsga megtartásához szükséges (a vizsga módszertani útmutatójában tovább részletezett)
dokumentumok előkészítését.
7.3.5. A vizsgabizottsági tagok feladata a vizsgázók tájékoztatása, a vizsgakérdések kiadása,
a szóbeli és írásbeli vizsgafeladatok értékelésének a jóváhagyása, a vizsga során keletkezett
dokumentumok aláírásukkal történő hitelesítése, a vizsgát érintő döntések meghozatala.
Az adminisztrációs feladatok ellátását szolgáló számítógépen nyomtatási lehetőséget kell biztosítani.
7.3.6. A vizsgabizottság elnöke
a) felügyeli és irányítja a vizsga jogszerű és szakszerű megtartását,
b) ellenőrzi a vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket,
a megfelelő vizsga körülmények meglétét,
c) vezeti a vizsgabizottság munkáját, részt vehet az írásbeli és a szóbeli vizsgák értékelésében,
tájékoztatja a vizsgázókat az őket érintő döntésekről, valamint
d) jóváhagyja és aláírásával hitelesíti a vizsgajegyzőkönyvet és aláírja a továbbképzési
igazolásokat.
7.3.7. A vizsgabizottság elnöke a személyi és tárgyi feltételek meglétének ellenőrzését követően
a vizsga megkezdése előtt dönt a vizsga - módszertani útmutatóban rögzített - lebonyolítási rendjének
az elfogadásáról.
7.3.8. A vizsgabizottság a vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a vizsga helyszínének a megfelelőségét,
a vizsgán megjelentek vizsgázók megfelelőségét, és a megállapításait a vizsgajegyzőkönyvben
szerepelteti.
7.4. Amennyiben a vizsgabizottság úgy ítéli meg, hogy a vizsga helyszínén a feltételek nem felelnek
meg dönthet úgy, hogy a vizsgát nem lehet megkezdeni, amennyiben erről a vizsga megkezdése után
3
dönt a megkezdett vizsgát felfüggesztheti.
7.5. A vizsga részei és dokumentumai
7.5.1. A vizsga írásbeli részből és a vizsgabizottság elnökének döntésétől függően szóbeli részből áll.
7.5.2. Írásbeli vizsgatevékenység:
7.5.2.1. Az írásbeli vizsgatevékenység egy gyakorlati problémával kapcsolatos ismeretek
összefoglalása és értékelése, illetve feleletválasztós (teszt) feladatlap kitöltése is megengedett. Az
írásbeli feladatlap előzetesen nem ismertethető meg a résztvevőkkel.
7.5.2.2. Az írásbeli vizsgát vizsgáztató értékeli.
Az értékelést követően 0-60% között: Nem felelt meg (NMF);
60% felett: Megfelelt (MF) minősítéssel látja el.
7.5.2.3. A vizsgázók a kijavított írásbeli vizsgát megtekinthetik és észrevétellel élhetnek.
3

A vizsgaszervező vizsgaszabályzata és a továbbképzés szervező tanulmányi szabályzata és jóváhagyott
képzési programja vita esetén nem helyettesíti a felek között megkötött szerződéses megállapodás
meglétét.
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7.5.2.4. A javított írásbeli feladatokat a vizsgabizottság döntésére az elnök jóváhagyólag aláírja.
7.5.3. Szóbeli vizsgatevékenység:
7.5.3.1. Szóbeli vizsga az írásbeli vizsga helyett vagy annak kiegészítéseként tartható.
7.5.3.2. Szóbeli vizsgatevékenység magában foglalja a válaszadást a szakmai feladatok témaköréhez
kapcsolódó tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésre azzal, hogy az írásbeli vizsgán legalább 80 %os teljesítményt elért személy részére szóbeli vizsgát nem kell tartani.
7.5.3.3. A szóbeli vizsga a tanfolyami oktató által összeállított a vizsgaszervezővel egyeztetett
legalább 15 kérdésből álló kérdéssor.
7.5.3.4. A szóbeli vizsgát a kérdező tanár értékeli. Az értékelést követően 0-60% között: Nem felelt
meg (NMF); 60% felett: Megfelelt (MF) minősítéssel látja el.
7.5.3.5. A vizsgázó a szóbeli vizsgán a kérdező tanár értékeléséhez észrevételt tehet.
7.5.3.6. A szóbeli értékelés osztályozó ívét a vizsgabizottság döntésére az elnök jóváhagyólag aláírja.
7.6. Az írásbeli és a szóbeli vizsgán is törekedni kell arra, hogy a vizsgázó önállóan adjon számot
a kérdésekkel kapcsolatos tudásáról. A szóbeli vizsgán a vizsgáztatók rávezető kérdésekkel segíthetik
a vizsgázó folyamatos előadását.
7.7. A szóbeli vizsga nyilvános, így azt - a vizsgára várakozók kivételével - bárki megtekintheti.
A vizsgateremben egyszerre legfeljebb annyi fő vizsgázó tartózkodhat, amennyi még nem zavarja
egymást a felkészülésben. Közülük szóban egyszerre legfeljebb a kérdező tanárok számával
megegyező személy vizsgázhat.
7.8. A vizsgát követően a vizsgabizottság összegzi az írásbeli- és a szóbeli vizsgák eredményeit ott,
ahol mindkét vizsgarész megtartására sor került. A vizsga eredményét „Eredményes” vagy
„Eredménytelen” minősítéssel kell ellátni.
Csak az a vizsgázó kaphat „Eredményes” minősítést és továbbképzési igazolást, aki mindkét
vizsgarészből „Megfelelt” minősítést szerzett, vagy az írásbeli vizsgarészen legalább 80 %-os
teljesítményt ért el, vagy – amennyiben kizárólag szóbeli vizsga megtartására került sor – a szóbeli
vizsgán „Megfelelt” minősítést kapott.
Az „Eredménytelen” minősítés esetén javítóvizsgára egy alkalommal van mód.
7.9. A továbbképzés és a vizsga eredményes teljesítéséről a vizsgaszervező a II. melléklet szerinti
minta alapján készíti elő a továbbképzési igazolást.
A továbbképzési igazolás a vizsgabizottság elnöke, és a vizsgaszervező intézmény vezetője vagy
a vizsgaszervező intézmény vezetője által delegált személy az aláírásával hitelesíti.
8. A vizsga teljesítéséről szóló továbbképzési igazolás kiadásának feltételei
8.1. A továbbképzési igazolás kiállításának és megszerzésének a feltétele a továbbképzésen való
részvétel és a vizsga „Eredményes” minősítéssel történő teljesítése a jogszabály alapján szervezett
továbbképzés vizsgabizottsága előtt.
8.2. A vizsgaszervezőnek az „Eredményes” minősítéssel vizsgázók számára a vizsga napját követő
15 napon belül a vizsgázó rendelkezésére kell bocsátania a jelen dokumentum mellékletében
szereplő mintának megfelelően kiállított továbbképzési igazolást.
A kiállított továbbképzési igazoláson szereplő dátum a vizsga napjának a dátuma, a továbbképzési
igazolás érvényessége az eredményes vizsga napjától számított 5 év.
8.3. A továbbképzési igazolás a szakterület szerinti szakmai képesítést igazoló bizonyítvánnyal
együttesen jogosít a továbbképzés szakterülete szerint műszaki biztonság szempontjából jelentős
munkakörök betöltésére.
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9. A vizsga végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek
9.1. A vizsgaszervezéssel és a vizsgáztatással kapcsolatos kérdések rendezése érdekében
a továbbképzés szervezője és a vizsgaszervező szerződést köthet. A továbbképzést szervező és
a vizsgaszervező hatósági jóváhagyást tartalmazó engedélyei nem helyettesítik a felek közötti
szerződéses megállapodást.
9.2. A vizsga részletes szabályait a vizsgaszervező vizsgaszabályzatban rögzíti, és gondoskodik
a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató elkészítéséről, a vizsgakérdések
4
összeállításáról.
9.3. A továbbképzést lezáró vizsga megtartását a Hatóság által kijelölt szervezetek végezhetik.
A továbbképzés szervezők a továbbképzést lezáró vizsga megtartását a Hatóság által
a továbbképzést lezáró vizsga megtartására kijelölt szervezetektől kérhetik.
A Hatóság https://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/nyilvantartas_muszaki szakmai honlapján
megtalálhatók az engedélyezett vizsgaszervezők elérhetőségei.
9.4. A Hatóság a továbbképzést lezáró vizsga megtartását az 1. fejezet 1.8 pont szerinti képzési
területen, annak a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenység végzésére szóló
5
engedéllyel rendelkező szervezetnek engedélyezi, amely
a) a képzést megelőzően legalább egy év összesített időtartamban


villamos biztonsági
elektrotechnika,



egyéb továbbképzés esetében a gépészet

felülvizsgáló

továbbképzés

esetén,

elektronika

és

ágazatba tartozó szakmai képesítésre felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett,
b) a képesítés tekintetében biztosítja olyan vizsgáztató személy közreműködését, aki szakirányú
felsőfokú végzettséggel és a képzés célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal
rendelkezik,
c) a képesítés tekintetében nem minősül képzésszervezőnek, és
d) nyilatkozik, hogy a képzésszervezővel együttműködik a vizsga megszervezésében és
lebonyolításában.
9.5. Az országosan egységes követelményrendszer érvényesítése érdekében a Hatóság javasolhatja
a már korábban szakmai továbbképzést lezáró vizsga megtartásában való közreműködésre vonatkozó
engedély módosítását.
9.6. A jogszabály alapján szervezett továbbképzés során vizsgáztató (írásbeli vizsga értékelője,
szóbeli vizsga kérdező tanára) az lehet, aki szakirányú felsőfokú végzettséggel és a továbbképzés
célja szerinti szakterületen legalább 5 év gyakorlattal rendelkezik.
9.7. A vizsgabizottság elnökének a kijelölését a továbbképzés szervező a vizsgaszervezőtől legalább
8 nappal a vizsga tervezett időpontja előtt kéri. A továbbképzést lezáró vizsga megtartására vonatkozó
kérésében a továbbképzés szervező értesíti a vizsgaszervezőt
a) a tervezett vizsga szakterületéről, helyszínéről és időpontjáról,
b) elektronikusan szerkeszthető formában átadja a vizsgaszervezőnek a továbbképzés
egyes témaköreinek megnevezését és időbeosztását, a továbbképzéshez kapcsolódó
6
szóbeli és írásbeli vizsgakérdéseket tartalmazó javaslatát,
4

A vizsgaszervező vizsgaszabályzatát a jelen dokumentum alapján készíti el. A vizsgaszabályzat
a vizsgaszervezőnek a továbbképzés szervezővel való együttműködését érintően további szabályokat
és előírásokat is tartalmazhat.
5

Kr. 24/T. §, Kr. 24/W. §, NR. 39.§, TR: 26. §.
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c) megadja a vizsgaszervezőnek az oktatók (előadók) illetve kérdező tanárok nevét és
elérhetőségét,
d) elektronikusan szerkeszthető formában átadja a vizsgaszervezőnek, a vizsgán résztvevők
tervezett névsorát, egyéb az együttműködésük keretében kialakított igazolásokat.
9.8. A vizsgaszervező a vizsgáról vizsgajegyzőkönyvet köteles vezetni. A vizsga jegyzőkönyve
tartalmazza a vizsga során keletkező dokumentumokat, különösen az elkészített vizsga lebonyolítását
meghatározó módszertani útmutatót (a vizsgázó személyek, a vizsgabizottság tagjai és a vizsgáztatók
megnevezésével), a vizsgakérdéseket. A vizsgajegyzőkönyv a vizsgabizottsági tagok aláírásával
hitelesítetten (helység, dátum, aláírás) tartalmazza legalább a vizsga megnevezését, helyét, időpontját
és a résztvevők felsorolását.
9.9. A vizsgaszervező az általa kiállított és visszavont (érvénytelenített) továbbképzési igazolásokról
nyilvántartást vezet, és biztosítja a nyilvántartás naprakész voltát.
9.10. A vizsgaszervező a továbbképzés szervezőjétől kapott értesítés dokumentumait,
a vizsgajegyzőkönyvet, a kiállított továbbképzési igazolások másolatait és a vizsgán keletkezett egyéb
vizsgaszervező által a vizsga megfelelőségének az igazolásához szükségesnek ítélt dokumentumokat
legalább 5 évig köteles megőrizni és az ellenőrzés során a Hatóság számára bemutatni, illetve
rendelkezésre bocsátani.

6

A vizsga szakmai tartalmát a továbbképzés szervezőnek a Hatóság szakmai honlapján közzétett
tájékoztató alapján elkészített, a Hatóság által jóváhagyott képzési programja alapvetően meghatározhatja.
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II. melléklet
Továbbképzési igazolás minta

…………………..

………………………..

törzskönyvi szám

továbbképzési igazolás száma
TOVÁBBKÉPZÉSI IGAZOLÁS

………………………………………………………….
részére
aki …….……..…………………..…. helyen, ………… év ………..…..…. hónap …..... napján született
anyja neve ………………………………………
születési neve:

……………….……..

törzslap száma:

………………….…..

Nevezett a …………………………………..rendelet hatálya alá tartozó
……………………………………………………………
továbbképzésen részt vett és a …………………………………………………………….. vizsgaszervező,
engedélyszáma…………………………………………………………….. szakmai vizsgabizottsága előtt
eredményes vizsgát tett.
A továbbképzés szervezőjének a neve ……………………………………………………, képzési program
engedélyszáma:………………………………………………………………………..
A következő továbbképzés esedékes: DÁTUM*
Kelt: ……………..,……………………

…………………………

PH

szakmai vizsgabizottság elnöke

………………..………….
vizsgaszervező képviselője

Megjegyzések a továbbképzési igazolás kitöltéséhez:

* A gázipari továbbképzés esetén jogszabály rendelkezése alapján fel kell tüntetni a következő
továbbképzés esedékességét, amely a vizsga napjától számított 5. év dátuma. Egyéb tovább
képzések esetén is ajánlott az esedékesség dátumának feltüntetése.
A „Törzslap száma” rovatba a továbbképzés szakterülete szerinti képesítő szakmai képesítés
azonosító számát (törzslap szám, engedély szám, sorszám, stb.) kell írni. A „törzskönyvi szám” és
a „továbbképzési igazolás száma” rovatba a vizsgaszervező nyilvántartása szerinti továbbképzés
és a résztvevők egyedi azonosítói kerülnek (pl.: törzskönyvi szám: XXXX/2021/12 a vizsgaszervező
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2021. évi 12. vizsgája ekkor a továbbképzési igazolás száma: XXXX/2021/12/003. ami a 2019. év 12.
vizsgájának 3. vizsgázóját a vizsgajegyzőkönyvben szereplő vizsgázói listában elfoglalt helyével
azonosan azonosítja).
A továbbképzési igazolás mérete legalább A5-ös, szabad szemmel is olvasható (legkisebb betűméret
8-as) legyen.
A 42/2017. (XII. 11.) NGM rendeletre hivatkozással csak a 10 órás Gázszerelő továbbképzésen
eredményes vizsgát tett személyeknek kiállított igazolásokon tüntethető fel! A 42/2017. (XII. 11.) NGM
rendelet 3. § (4) bekezdése szerint a továbbképzés elvégzéséről kiállított igazolás a kiállításának
keltétől számított egy évig fogadható el.
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