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SZAKMAI KÉPZÉSI PROGRAM 

1. A képzési program 

1.1. Képzés megnevezése Testtetováló 

1.2. Ágazat megnevezése Szépészet 

1.3. Besorolása a képzési területek egységes 

osztályozási rendszere (KEOR) szerinti 

kód alapján: 

1012 

1.4. A szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés megnevezése 
Testtetováló 

1.5. 
Szintjének 

besorolása 

Az Európai Képesítési 

Keretrendszer (EKKR) 

szerint: 

5 

A Magyar Képesítési Ke-

retrendszer (MKKR) sze-

rint: 

5 

A Digitális Kompetencia 

Keretrendszer szerint: 
4 

1.6. 

A szakképesítés és az azzal betölthető 

munkakör vagy végezhető tevékenység 

kapcsolata, összefüggése 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés 

jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör 

betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.  

1.7. 

A szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítéshez szükséges képzési tar-

talom szabadalmi vagy szerzői jogi ol-

talom alatti állása 

Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt nem áll. 

1.8. A képzés célja 

A testtetoválás mára kitört korábbi szubkulturális helyzetéből és az 

egész világon igen jelentősen a populáris kultúra hangsúlyos ré-

szévé vált. Az utóbbi időben a megváltozott társadalmi és gazdasági 

környezet új szükségletként hívta elő a testtetováló szakemberek 

iránti megnövekedett keresletet. Ez köszönhető a szolgáltatás iránt 

való igény növekedésének, ill. ebből következően az eszközök, 

alapanyagok minőségjavulásának és világszintű elterjedésének. Ezt 

igazolja a tetovált emberek és a testtetoválással foglalkozók nö-

vekvő száma, jelentős munkaerő-piaci relevanciát jelentve nemcsak 

külföldön, hanem itthon is. A betölthető munkahelyek száma évről 

évre növekszik. Itthon a piaci elvárásoknak megfelelően elsajátítani 

a testtetoválást jelenleg nem lehet. Pedig rengeteg veszélyt rejt ma-

gában ez a tevékenység. A probléma bioetikai szintje is igen magas. 

Amellett, hogy kulturális és etikai kérdéseket vet fel, rengeteg más 

kézzelfoghatóbb problémára (jogi, egészségügyi-közegészségügyi) 

mutat rá. A szakma beható elméleti és még több gyakorlati tudáson 

alapuló jártasságot kíván. Ez jogi szabályozást és ellenőrzött kép-

zést igényel. Különösen nagy igény mutatkozik a stabil szakmai ala-

pokkal, szaktudással rendelkező, professzionálisan és önállóan dol-

gozó testtetoválók államilag elismert képesítő bizonyítványt adó 

szakmai képzésére. 
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1.9. A képzés célcsoportja 

A képzés célcsoportját alkotják azok, akik megfelelnek a programba 

való bekapcsolódás feltételeinek és az adott munkakörökben kíván-

nak elhelyezkedni. 

 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

2.1.  

2.2. 

A szakmai követelmények leírása: 

Készségek, képességek  
Ismeretek  

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök  

Önállóság és felelősség 

mértéke  

A munka felvételekor felme-

rülő szervezési feladatokat 

(vendégfogadás) megoldja. 

Időpontot egyeztet a szemé-

lyes találkozáshoz. 

 

Ismeri a munka felvé-

telkor felmerülő szer-

vezési feladatokat, az 

időpont egyeztetés 

menetét. 

 

Ügyfélközpontúan, vilá-

gosan, hitelesen, 

empatikusan kommunikál 

a vendéggel. 

Önállóan, lelkiismeretesen 

végzi a szervezési feladato-

kat. 

Szóban és írásban folyamato-

san kapcsolatot tart vendégei-

vel, munkatársaival, üzenetet 

ír, formanyomtatványt tölt ki. 

Hatékonyan kommunikál. 

Párbeszédet folytat, előzete-

sen tájékozódik vendégétől, 

digitális információkat gyűjt, 

felhasznál, tárol, digitális tar-

talmakat hoz létre. 

 

Ismeri az internet és 

az elektronikus kom-

munikáció, informá-

ciótárolás és -kezelés 

alapvető formáit, 

jogi-, etikai szabá-

lyait; szöveg-, kép-

szerkesztő szoftve-

reit. 

Tömören fogalmaz, haté-

konyan kérdez. Közért-

hető, szabatos és határo-

zott kommunikációra tö-

rekszik. Gondolkodása 

kritikus, kreatív és inno-

vatív. A személyes szférát 

és a kulturális különbsé-

geket tiszteletben tartja. 

Felelősséget vállal a felvett 

adatok helyességéért. 

A személyes találkozás alkal-

mával szakszerűen felméri 

vendége igényeit, állapotát. 

Meghatározza a bőrtípust, di-

agnosztizál. Rögzíti a minta 

méretét, kalkulál. Elmagya-

rázza a feltételeket, a felme-

rülő kockázatokat. 

 

Ismeri a felvett infor-

mációk rögzítésének 

alapkövetelményeit. 

Tisztában van az em-

beri bőr felépítésével. 

Azonosítja a bőrtípu-

sokat, bőrhibákat. 

 

Munkájában tudatos, mo-

tivált. 

Javaslatokat tesz a megfe-

lelő minta kiválasztásához. 

Döntéseit szakmája jogi, 

etikai szabályainak figye-

lembevételével hozza. A 

megbeszélt határidőket be-

tartja. 

Magabiztosan bemutatja azo-

kat a szakmai szerkesztési 

irányelveket, melyek alapján 

a tetoválandó minta tervét el-

készíti és később a munka 

megvalósul. Módszert vá-

laszt, attól függően, hogy új 

mintát készít vagy régit fed 

(takar). Határidőt jelöl ki és 

vállal. 

 

Ismeri a minta meg-

tervezésének szak-

mai szerkesztési 

irányelveit: az anató-

miát, a test szegmen-

tális beidegződését, a 

bőr természetes fe-

szülési irányait, az 

emberi test áramla-

tait. 

Elfogadja és hitelesen 

közvetíti szakmája társa-

dalmi szerepét, értékeit és 

elkötelezettséget mutat 

iránta. Csak olyan munkát 

vállal el, amit lelkiismere-

tesen el is tud végezni. 

Kreatívan és konstruktívan 

gondolkodik. Irányt mutat, 

javaslatot és tanácsot ad a 

tetoválandó mintával kap-

csolatban. 
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A minta megtervezése előtt 

belső és külső forrásokból 

alapos kutatómunkát végez. 

A tervezés folyamán a kapott 

eredményeket felhasználja és 

sajátos elemekkel a vendég 

igényeivel összhangban 

egyedivé alakítja. Témájához 

megfelelő formát keres, váz-

latrajzot készít, skiccel. Vo-

nalrajzzal prekoncepciót al-

kot. 

 

Átlátja az inspirációs 

célú gyűjtőmunkát. 

Érti az ihletforrások 

(természet, műalkotá-

sok) megtalálásának 

fontosságát. Tisztá-

ban van a kéz finom-

motorikáját fejlesztő 

gyakorlatok fontossá-

gával. 

Prekoncepciójában 

alaposan felkészül a ter-

vezési munkára. Kontem-

platív látásmóddal, 

figyelmesen gyűjti össze 

az alkotást segítő anyago-

kat. 

Önállóan és kötelességtu-

dóan készíti el a tetová-

landó minta vázlatrajzát. 

Munkájáról tervet készít, az 

előzőleg megalkotott prekon-

cepcióhoz igazodva látvá-

nyos, attraktív koncepciót al-

kot. Kiválasztja a rajzeszkö-

zét. A tervezés során biztos 

tudással, szakszerűen rajzol 

szabadkézzel, analóg és digi-

tális környezetben egyaránt. 

Dimenzionálja, elhelyezi és 

összeállítja a végleges min-

tát, meghatározza méretét, 

formáját, karakterét, színét.  

Koncepcióját vendégének vi-

zuálisan és verbálisan is pre-

zentálja. 

 

Ismeri a tetoválási 

stílusokat és a bőr-

szövetbe való bedol-

gozásukhoz alkalma-

zott technikákat (vi-

zes satír, szürke mo-

nokróm, színes tech-

nika). Alkalmazói 

szinten ismeri a rajz-

eszközök rendeltetés-

szerű használatát, fel-

használási lehetősé-

geit a komponálási 

irányelveket. Ismeri a 

színtant a szabadkézi 

rajzolás és képszer-

kesztés módszereit, 

eljárásmódját digitá-

lis környezetben is. 

 

Alapos a munkamódszer 

ki-választásában. Kreatí-

van és tudatosan rajzol. 

Pontosan, precízen jár el a 

koncepció kivitelezésé-

ben, minőségorientált. 

Törekszik a régi és kor-

szerű̋ trendek és bedolgo-

zási mód-szerek figye-

lem-bevételével látvá-

nyos, attraktív koncepciót 

alkotni. 

Értő és analizáló rajzos 

látásmódja alkalmazására 

törekszik az adott vizuális 

probléma megoldása ér-

dekében. 

Önállóan, kreatívan hasz-

nálja a digitális eszközöket, 

készíti el a végleges mintát. 

Kiválasztja és összeállítja az 

adott munkához szükséges 

anyagokat, eszközöket, a 

szakmai elvárásoknak megfe-

lelően tűkarakterek közül vá-

laszt. Tevékenységét lépésről 

lépésre megtervezi a haté-

kony munkavégzés érdeké-

ben. 

Behatóan ismeri a 

testtetováláshoz szük-

séges anyagokat (fer-

tőtlenítőszerek, festé-

kek, krémek, törlő-

kendők); eszközöket 

(tűk, eldobható mar-

kolatok, tűmodulok) 

és technikai eszközö-

ket, (tápegységek, ká-

belek, pedálok, lám-

pák) gépeket (mág-

nestekercses és for-

gómotoros), azok 

megfelelő használati 

és kezelési módját. 

 

Az anyagok felhasználá-

sának tervezésekor a gaz-

daságossági szempontokat 

figyelembe veszi. 

Komplexitásában átlátja a 

teljes munkafolyamatot. 

Körültekintő az anyagok, 

eszközök kiválasztásában.  
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Szakszerűen előkészíti önma-

gát, eszközeit, a munkateret, 

a bőrt az infekciókontroll 

protokoll alapján. Begyakor-

lott módon, pontosan izolálja 

a felületeket. Egyéni védőfel-

szereléseket használ. 

Ismeri a mikrobioló-

giai alapokat, fogal-

makat. A fertőzések 

terjedését, típusait 

(bélrendszeri, légúti, 

vér-, és nyirokrend-

szeri, bőr-, és nyálka-

hártya). Átlátja az 

összefüggéseket a 

munkatér higiéniai 

előírásai és a fertőtle-

nítőszer választása, 

veszélyes hulladék tá-

rolása, védőeszközök  

alkalmazása között. 

Érti a bőr-, és felület-

fertőtlenítés közti kü-

lönbséget. Ismeri a 

kézhigiéné típusait.  

 

Tudatosan hangolódik rá 

a munkára. Koncentrált 

figyelem nélkül, automa-

tikusan hajtja végre a 

munkatér előkészítését. 

Önállóan végzi el a munka-

felületek és a bőr előkészí-

tését, az infekciókontroll 

protokoll utasításait be-

tartja. 

Felkészíti a vendéget a be-

avatkozásra. Megfelelően, 

tájékoztatja, megnyugtatja, 

pozícionálja. 

Tisztában van a be-

avatkozás céljával, 

lényegével. Ismeri a 

testtetoválás anya-

gait, eszközeit azok 

tulajdonságait, adek-

vát felhasználási 

módjait. Tudja me-

lyik testtájra milyen 

pozícióban lehet a 

legkényelmesebben 

dolgozni. 

 

Tudatosan hangolja rá 

vendégét a munkára. Ál-

landó együtt-működésre 

törekszik. 

Irányítja vendégét. Kezde-

ményezően, vendégével 

együttműködve jár el. 

Elkészíti a testtetoválást. A 

megfelelő technika és szer-

számok alkalmazásával el-

végzi a bőr előkészítését, a 

minta felhelyezését és a fes-

ték bőrszövetbe injektálását. 

Szakszerűen használja az 

anyagokat, működteti az 

elektromos berendezéseket.  

Tetoválógéppel kiváló minő-

ségben, magabiztosan tud 

kontúrozni, kitölteni, satí-

rozni. Igény szerint szünetet 

tart.  

Ismeri a stencilfelra-

kás lépéseit és a kü-

lönféle bedolgozási 

módok technológiá-

ját, berendezéseit. 

Tud folytonosan, 

szabályosan kontú-

rozni; homogénen ki-

tölteni; egyenletes át-

menettel satírozni. 

Tudja a kontúrhúzás-

nál lényeges bemerí-

tés -kiemelés tech-

nika fontosságát és a 

satírozásnál alkalma-

zott whipshading-et.  

Fegyelmezetten, szabály-

követően végzi a beavat-

kozást. Mindenre kiter-

jedő folyamatos aszepti-

kus magatartást gyakorol. 

Munkájában precíz, a 

végeredményt tekintve 

minőségorientált. Tekin-

tettel van önmaga és ven-

dége biológiai szükségle-

teire is.  

 

Folyamatos önellenőrzés 

mellett önállóan, hibátlanul 

és körültekintően hajtja 

végre a beavatkozást. Hi-

báit önállóan kijavítja. 

Megoldja a felmerülő 

problémákat.  
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Ismeri a különböző 

tűkarakterekkel való 

rétegelés és a bedol-

gozási sorrend közti 

összefüggéseket.  

 

A munka végeztével részlete-

sen elmagyarázza az otthoni 

utókezelés fontosságát, gya-

korlati tanácsokat ad hozzá. 

Kapcsolatot tart vendégével 

a munka elvégzése után is.  

 

Tisztában van a bőr 

utókezelésének fon-

tosságával. Behatóan 

ismeri a helytelen 

utókezelésből vagy 

annak elmulasztásá-

ból származó gyógy-

ulási problémákat.  

 

Törekszik arra, hogy fi-

gyelemmel kísérje mun-

kája utóéletét.  

 

Minőségi garanciát, felelős-

séget vállal munkájáért. 

Betartatja vendégével az 

utókezelési szabályokat.  

 

Nyugtát ad, számlát állít ki. 

Alapszinten készlettervezést 

végez. Felméri és kezeli az 

anyagkészletet, elvégzi a 

rendeléseket.  

 

Ismeri a működési te-

vékenységéhez tar-

tozó összes doku-

mentációt, annak tar-

talmát, előírásait, 

adatvédelmi szabá-

lyokat.  

Érti, hogy munkája 

folytonossága miatt 

folyamatosan figyel-

nie kell az anyag-

szükségletre az alap-

anyagok, fogyóesz-

közök, irodaszerek 

beszerzésére.  

 

Precíz és szabálykövető 

munkavégzésre törekszik.  

 

munkavállalással, vállalko-

zással kapcsolatos felelős 

döntéseket hoz. Üzletveze-

tési feladataiban a jogsza-

bályok betartásával és a 

szakmai elvek figyelembe-

vételével önállóan és be-

csületesen hoz döntést.  

Felelősséget érez azért, 

hogy az anyagszükséglet 

utánpótlását biztosító ren-

delést időben elküldi. Az 

előírásokat és jogszabályo-

kat betartja, a változásokat 

nyomon követi.  

 

A vendég távozását követően 

haladéktalanul és alaposan 

kitakarít, gondosan elpakol, 

a keletkezett veszélyes hulla-

dékot szakszerűen kezeli. 

A vendég távozását 

követően haladékta-

lanul és alaposan ki-

takarít, gondosan el-

pakol, a keletkezett 

veszélyes hulladékot 

szakszerűen kezeli. 

 

A vendég távozását köve-

tően haladéktalanul és 

alaposan kitakarít, gon-

dosan elpakol, a keletke-

zett veszélyes hulladékot 

szakszerűen kezeli. 

A vendég távozását köve-

tően haladéktalanul és ala-

posan kitakarít, gondosan 

elpakol, a keletkezett ve-

szélyes hulladékot szaksze-

rűen kezeli. 

Használja a tradicionális és 

új szakmai vívmányokat, 

meghatározó értékként tekint 

rájuk. Figyelemmel kíséri a 

világ tetováló életének ala-

kulását. Legalább egy idegen 

nyelven alapszinten kommu-

nikál, szakmai anyagokat ol-

vas.  

Látja a hagyományos 

és új szakmai eszkö-

zök, módszerek gya-

korlati jelentőségét. 

Eligazodik a trendek 

között. Ismeri a szak-

mai szókincset anya-

nyelvén és legalább 

egy idegen nyelven.  

 

Tiszteletben tartja a kon-

vencionális szakmai ered-

ményeket, értékként te-

kint rájuk. Nyitott a test-

tetoválás új eredményei, 

innovációi iránt, figye-

lemmel kíséri őket. Tö-

rekszik azok alapos meg-

ismerésére, megértésére 

és alkalmazására.  

Felelősséget érez a szakmai 

tradíciók fennmaradásáért. 

Önállóan, gyűjt informáci-

ókat, képezi magát.  
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Elemzi, szükség szerint ösz-

szehasonlítja saját maga és 

kollégái munkáit. Kritikát 

fogalmaz meg, amit kizáró-

lag szakmai alapon, építő 

jelleggel tesz.  

Behatóan ismeri a te-

toválási stílusokat és 

a bőrszövetbe való 

bedolgozásukhoz al-

kalmazott bedolgo-

zási technikákat.  

Ismeri a jól elkészí-

tett testtetoválások 

jellemzőit.  

 

Innovatív és elkötelezett a 

minőségi szakmai mun-

kavégzés mellett. Nyitott 

a kollégákkal való 

együttműködésre, elfo-

gadja a kollegiális taná-

csokat. Konfliktus-keze-

lése konstruktív, kompro-

misszumkereső.  

 

Felelősséget érez saját 

maga és közvetlen munka-

társai munkáiért, eredmé-

nyeiért, kudarcaiért.  

Szakszerűen rögzíti, gyűjti, 

archiválja saját munkáit, me-

lyeket a világhálón üzleti 

céllal publikál. Megjelenik a 

nemzetközi piacon is. Alkal-

mazói szinten tudja kezelni a 

saját internetes megjelenését, 

hirdetéseit.  

Érti a tetoválás befo-

tózása során jelent-

kező problémákat 

(kompozíció-, fények 

beállítása), tudja a 

megoldásokat. Ismeri 

a hirdetési kampá-

nyokat.  

Alapos, körültekintő a fo-

tók készítésekor. Tudatos 

képei publikálásában.  

Önállóan, kreatívan és lel-

kiismeretesen archiválja 

munkáit, irányítja saját hir-

detési kampányait.  

Portfóliót készít marketing 

tevékenység és saját fejlődé-

sének nyomon követése cél-

jából. 

Portfóliót készít mar-

keting tevékenység 

és saját fejlődésének 

nyomon követése 

céljából. 

 

Portfóliót készít marke-

ting tevékenység és saját 

fejlődésének nyomon kö-

vetése céljából. 

Portfóliót készít marketing 

tevékenység és saját fejlő-

désének nyomon követése 

céljából. 

 

 

3. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei 

3.1. Iskolai előképzettség érettségi vizsga 

3.2. Szakmai előképzettség nem szükséges 

3.3. Egészségügyi alkalmassági kö-

vetelmény 

szükséges 

3.4. Szakmai gyakorlat területe és 

időtartama 

nem szükséges 

3.5. Egyéb feltételek Minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és végre-

hajtási rendelete a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet által meghatározott tartalmú fel-

nőttképzési szerződést kell kötni. 

A felnőttképzési szerződésben feltüntetésre kerül az esetleges előzetes tudásmérés 

eredménye, továbbá az esetleges előzetesen megszerzett tudás beszámítása. 
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4. A képzésben való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja A kontaktórákon a képzésben részt vevők által aláírt jelenléti ívek.  

A teljes képzés során a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási napló. 

4.2. Megengedett hiányzás A képzési órák 10 %-a. 

Kontaktórák esetén a hiányzás a haladási napló alapján követendő. 

4.3. Egyéb feltételek Támogatott képzések esetén a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/együtt-

működési megállapodásban, egyéb munkáltatói megrendelés esetén a megrendelővel 

kötött szolgáltatási szerződésben további feltételek szerepelhetnek. 

Ezen szerződésekben szereplő kisebb (pl. 10%) megengedett hiányzás esetén a szer-

ződésben foglalt megengedett hiányzás az irányadó. 

 

5. Tervezett képzési idő  

5.1. Foglalkozások óraszáma 480 óra 

5.2. A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban nem 

5.3. Jelen képzési program távoktatásban történő megvalósítást ír elő? nem 

 

6. A képzés tananyagegységei  

(Fktv. 2. § 10. tananyagegység: a képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró képzési egység) 

  

A tananyagegység, vagyis a megtanítandó és elsajátítandó témakör megnevezése 
A tananyag-egység óra-

száma 

6.1. Anatómiai, élettani és egészségügyi alapismeretek, infekciókontroll 80 

6.2. Anyag- és eszközismeret, professzionális szakmai ismeretek 110 

6.3. Képmanipuláció digitális tervezési környezetben  60 

6.4. Szabadkézi rajzkészség koordinált fejlesztése, stíluselmélet 70 

6.5. Professzionális testtetoválás gyakorlata  160 

6.6. Összesen: 480 óra 

 

6.1. Tananyagegység, vagyis a megtanítandó és elsajátítandó témakör 

6.1.1. Megnevezése Anatómiai, élettani és egészségügyi alapismeretek, infekciókontroll 

6.1.2. Célja A testtetováláshoz kapcsolódóan az élettani jelenségek, szabályok, mecha-

nizmusok, fertőzések megismertetése; a higiénés feltételek és az aszeptikus 

magatartás relevanciájának, módszereinek bemutatása. 
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6.1.3. Tartalma Az emberi test felépítésének általános jellemzése: általánosságban a sejtek, 

alapszövetek ismertetése. A keringési szervrendszer, a perifériás keringés és 

rendellenességeik ismertetése. A nyirokkeringés jelentősége az immunfunk-

ciók és keringési rendszer szempontjából. 

Az emberi test beidegzése: az érző-, mozgató-, és vegetatív idegek műkö-

dése, csontok, ízületek, izmok.  

A bőr felépítése, szerkezete és élettana az egészséges bőr jellemző tulajdon-

ságai. A bőr immunfunkciójával kapcsolatos élettani folyamatok, tényezők, 

savköpeny, zsírköpeny, kötőszövet eredetű immunsejtek a hámban. A bőr 

elemi elváltozásai: elsődleges és másodlagos elváltozások összefüggései. A 

bőr alaki-, színelváltozásai, zavarai, kórképei, fertőző elváltozásai. A bőr 

fertőző betegségeit okozó patogén mikroorganizmusok. 

Gyulladás felismerésének kritériumai. 

A dermatológia főbb vonatkozásai, alapvető bőrbetegségek, elváltozások. 

Kórtan, különös tekintettel az egyes öröklött és a szerzett fertőző betegsé-

gekre. Azon kórállapotok felismerése, melyeknél a testtetoválás nem aján-

lott, indokolt lehet a vendég orvoshoz küldése. 

A sérülések, vérzések sebellátásának lehetőségei a hámsérülés során, első-

segélynyújtás.  

Az ájulás (syncope): okok, tünetek, elsősegélye, megelőzése.  

Az anafilaxiás sokk: okok, tünetek, teendők az orvos érkezéséig. 

A fájdalomba bevezetés technikái. 

A megfelelő̋ higiénés feltételek ismertetése. A fertőtlenítés és sterilizálás 

közti különbség meghatározása. Az aszepszis (kontamináció megelőzését 

célzó eljárások), antiszepszis (aszepszist célzó eljárások), az infekciókont-

roll, infekciókontroll protokoll és az aszeptikus magatartás ismertetése. 

Mikrobiológiai alapfogalmak: baktériumok, vírusok, gombák, hatásspektru-

mok. Fertőzések terjedésének, típusai, formái, a járványfolyamat.  

Fertőző betegségek felosztása, sajátosságai: enterális (Salmonellosisok, has-

tífusz, cholera, hepatitis A, E, poliomyelitis anterior acuta), aerogén (TBC, 

influenza,  Haemophylus influenzae fertőzés, SARS-CoV, CoV-2, morbilli, 

mumpsz, rubeola, bárányhimlő, lepkehimlő stb.), haematogén és lympho-

gén (malária, AIDS, sárgaláz, hepatitis B, C, D, G, vírusos vérzéses lázak), 

dermatogén fertőzések (lyssa, lepra, tetanus, scabies, gombás fertőzések, 

nemi betegségek). 

Kéz higiéné és bőrfertőtlenítés alkalmazása: tranzitórikus és reziduális mik-

roflóra. A kéz higiéné típusainak ismertetése a fertőtlenítő̋ kézmosás és ki-

vitelezése, alkoholos kéz-bedörzsölés indikációi és kivitelezése. 

Bőrápolás és bőrvédelem, bőrvédelmi terv bemutatása: bőrápolás, kesztyű̋-

használat, kéztisztítás, bőrvédelmi intézkedések eljárásai, alkalmazott ter-

mékei, gyakorisága. 

Nem sterilen alkalmazandó anyagok, eszközök fertőtlenítésének módjai, el-

járásai. Felületek fertőtleníthetősége, a felületek fertőtlenítésének módjai, 

eljárásai: takarítás (fizikai és mikrobiológiai tisztaság) a takarítási folyamat 

bemutatása, folyamatos fertőtlenítés egyfázisú felületfertőtlenítő szerrel, fe-

lületek csoportosítása, felületek fertőzési kockázata, fertőtlenítési módsze-

rek (letörlés, permetezés, felmosás). 

A sterilizálási módok (hőlégsterilizáló, autokláv, UV-C germicid lámpa) 

működésének megismertetése, különbségek meghatározása, a steril eszkö-

zök tárolásának ismertetése. 

Általános szakhatósági előírások és azok betartása. Munkahelyi szakmai 

előírások, minőségügyi rendszerek, fertőtlenítők, vegyszerek dokumentáci-

ója, felhasználhatósága. A használt eszközökkel kapcsolatos munkavédelmi 

előírások, tisztítási és fertőtlenítési módok (kézi, ultrahangos rezgető, mosó 

készülék), hulladékkezelés ismertetése. 
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Testtetováló szalon higiéniai előírásainak: kezelési zóna, kezelési zónát 

övező̋ terület a kezelő̋ többi része, fertőtlenítőszer választás és használata, 

biológiailag aktív veszélyes hulladék kezelésének szabályainak, védőeszkö-

zök alkalmazásának ismertetése 

6.1.4. A tananyagegységhez rendelt 

óraszám 

80 óra 

6.1.5. A tananyagegység megvalósí-

tása során alkalmazott képzési 

módszerek 

Tanári előadás, prezentáció, magyarázat, szemléltetés, korábbi anyag szá-

monkérése.   

6.1.6. A tananyagegység elvégzéséről 

szóló igazolás kiadásának fel-

tételei, a képzésben részt vevő 

személy tanulmányi munkájá-

nak írásban, szóban vagy gya-

korlatban történő ellenőrzési és 

értékelési módját, diagnoszti-

kus, szummatív, fejlesztő for-

mái 

Szummatív értékelés: A tananyagegység tartalmánál meghatározott témakörök 

alapján összeállított írásbeli feladatlap legalább 51 %-osra értékelhető megoldása 

a tananyagegység utolsó kontaktórás foglalkozásán. 

A tananyagegység elvégzésének igazolása a haladási naplóban kerül rögzítésre. 
 

 

6.2. Tananyagegység, vagyis a megtanítandó és elsajátítandó témakör 

6.2.1. Megnevezése Anyag- és eszközismeret, professzionális szakmai ismeretek  

6.2.2. Célja A testtetoválás során felhasznált anyagok, alkalmazott eszközök és munka-

folyamatokat, részfolyamatok megismertetése 

6.2.3. Tartalma Tetováló gépek, tápegységek, kábelek, pedálok, típusainak, részeinek, mű-

ködési elveinek, összeszerelésének, beállításának, javításának, szakszerű 

használatának ismertetése. Tetováló tűk, csőrök, markolatok fajtáinak, szak-

szerű felhasználási módjaiknak ismertetése. 

A beavatkozás során használt testtetováló festékek és további, készítmé-

nyek, vegyi anyagok összetételének, szakszerű használatának meghatáro-

zása és a velük szemben támasztott követelmények ismertetése. 

A testtetoválás során felhasznált anyagok alapvegyületeinek: víz, etanol, 

glicerin, aromás vegyületek, szénhidrogének, alkoholok, fenolok, észterek, 

pigmentek, zsírok, olajok, viaszok, egyéb oxigén tartalmú szerves vegyüle-

tek, hatóanyagok, vitaminok; továbbá hatásmechanizmusok, általános 

gyógyszertani vonatkozások ismertetése. 

Az időtállósági probléma megoldásai. 

Testtetoválási szolgáltatás elvégzéséhez szükséges munkaterv összeállítása. 

A beavatkozást befolyásoló vagy kizáró állapotok, körülmények és kocká-

zati tényezők értelmezése. 

Az alkalmazott eszközök, bedolgozási technikák és a műveleti lépések ösz-

szefüggéseinek ismertetése. 

A testtetoválás eltávolításának lehetséges módjai, kockázati tényezői. 

A testtetoválás fedésének (takarásának) lehetséges módjainak, technikáinak 

a tervezéskor kötendő kompromisszumok okainak és a megfelelő eszközvá-

lasztásnak az ismertetése. 

Az utókezelés technológiája. 

Kommunikációs tárgyalási technikák ismertetése, melyekkel a konzultációs 

folyamat során a testtetováló megállapításokat tesz, következtetéseket von 

le az egészséges állapotból való kiindulás elvén a testtetoválási szolgáltatás 

elvégzéséhez.  
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A régi és új technikai és technológiai fejlesztések, azok előnyei és hátrá-

nyai. 

6.2.4. A tananyagegységhez rendelt 

óraszám 

110 óra 

6.2.5. A tananyagegység megvalósí-

tása során alkalmazott képzési 

módszerek 

Tanári előadás, szemléltetés, feladatmegoldó egyéni gyakorlás, probléma-

megoldó szerepjáték, korábbi anyag számonkérése.   

6.2.6. A tananyagegység elvégzéséről 

szóló igazolás kiadásának fel-

tételei, a képzésben részt vevő 

személy tanulmányi munkájá-

nak írásban, szóban vagy gya-

korlatban történő ellenőrzési és 

értékelési módját, diagnoszti-

kus, szummatív, fejlesztő for-

mái 

A tananyagegység elvégzése nem kerül külön értékelésre és a tananyagegység el-

végzéséről nem kerül sor igazolás kiállítására. 

 

6.3. Tananyagegység, vagyis a megtanítandó és elsajátítandó témakör 

6.3.1. Megnevezése Képmanipuláció digitális tervezési környezetben 

6.3.2. Célja Képszerkesztő eszközök, képszerkesztési módszerek digitális környezetben 

való megismertetése. 

6.3.3. Tartalma Szakmai tevékenységhez kapcsolható számítógépes grafika megismertetése. 

Digitalizáló, képnéző és képszerkesztő programok ismertetése. 

Vektor és pixelgrafika közti különbség meghatározása. 

Képi állományformátumok meghatározása, használata. 

Digitális képek gyűjtése, olvasása, értelmezése, felhasználása, rendszere-

zése, archiválása. 

Képmanipulációs műveletek ismertetése.  

Szerkesztési metódusok alkalmazása.  

Szakmai összefüggések, szerkesztési koncepciók objektív értelmezése. 

Tipográfiai alapok.  

Számítások, etikai elvek meghatározása. 

Digitális utómunkák, prekoncepciók, látványtervek, attraktív képek létreho-

zása a mintatervezésben. 

6.3.4. A tananyagegységhez rendelt 

óraszám 

60 óra 

6.3.5. A tananyagegység megvalósí-

tása során alkalmazott képzési 

módszerek 

Tanári előadás, demonstráció, feladatmegoldó egyéni gyakorlás, készség-

gyakorlatok, projektmódszer, kooperatív tanulás.   

6.3.6. A tananyagegység elvégzéséről 

szóló igazolás kiadásának fel-

tételei, a képzésben részt vevő 

személy tanulmányi munkájá-

nak írásban, szóban vagy gya-

korlatban történő ellenőrzési és 

értékelési módját, diagnoszti-

kus, szummatív, fejlesztő for-

mái 

A tananyagegység elvégzése nem kerül külön értékelésre és a tananyagegység el-

végzéséről nem kerül sor igazolás kiállítására. 
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6.4. Tananyagegység, vagyis a megtanítandó és elsajátítandó témakör 

6.4.1. Megnevezése Szabadkézi rajzkészség koordinált fejlesztése, stíluselmélet: 

6.4.2. Célja A szabadkézi rajzolás eszközeinek, készségfejlesztő gyakorlatainak, ábrázolási 

szempontjainak, szabályszerűségeinek, képkomponálási alapelveinek, szerkesztési 

ismereteinek a rajzolás és festés irányelveinek, vázlatkészítés, színtan, kalligráfia, 

alkotói látásmód és a testtetováláshoz köthető stíluselméletek megismertetése. 

6.4.3. Tartalma A szabadkézi rajzkészséget fejlesztő gyakorlatok bemutatása és alkalmazása. 

Az alapvető képi elemek a vázlat a fény-árnyék a tónusértékek és tónusátmenetek 

törvényszerűségeinek bemutatása. 

Mérési alapelvek, képalkotási technikák felhasználása.  

Az alak, arány, irány, fénylogika és a forgástestek rajzolási alapelveinek értelme-

zése. Térillúzió síkon való létrehozása. 

Kompozícióba rendezés, textúraképzés, változatos felületek létrehozása. 

Színelméletek, színrendszerek a színérzékelés, színkeverési direktívák, harmóniák, 

ismertetése, színkontrasztok összeállítása.  

Forrásanyag és információgyűjtéshez való koncepciókialakítás bemutatása.  

A minta témájához és az emberi test áramlataihoz formailag illeszkedő vonalrajz 

(skicc) létrehozása. Tervek vizuális és verbális eszközökkel való prezentációja. 

Szabadkézzel készített prekoncepció megalkotásának és egyedi terv készítésének, 

továbbá vegyestechnikák és a kísérletezés lehetőségeinek ismertetése. 

Kalligráfia ismertetése, kalligrafikus írás létrehozása. 

Stencilrajzolás gyakorlása. 

Az alkotó-, és művészeti tevékenységek jelentőségének értelmezése, gyakorlati al-

kalmazásuk meghatározása. 

Stíluselméleti fogalmak az egyén, a közösség és a kultúra viszonyának értelme-

zése. A művek, tárgyak korba és környezetbe illesztése. 

A testtetoválás jelentőségének és a korszellemek ismertetése a törzsi kultúrákban 

és napjainkban. Főbb testtetoválási stílusok ismerete, viszonyai, technikái. 

A testtetováláshoz kapcsolható művészettörténeti stíluskorszakok, történelmi kor-

szakok, grafikai trendek, alkotók, kiemelkedő alkotások ismertetése.  

A természet, művészet, néprajz, környezet- és tárgykultúra inspirációs forrásként 

való meghatározása. 

6.4.4. A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 

70 óra 

6.4.5. A tananyagegység meg-

valósítása során alkal-

mazott képzési módsze-

rek 

Tanári előadás, demonstráció, programozott (individualizációs) tanítás, prezentá-

ció, műhelymunka, feladatmegoldó egyéni gyakorlás, készséggyakorlatok, pro-

jektmódszer, kooperatív tanulás.  

 

6.4.6. A tananyagegység elvég-

zéséről szóló igazolás ki-

adásának feltételei, a 

képzésben részt vevő 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy gyakorlat-

ban történő ellenőrzési 

és értékelési módját, di-

agnosztikus, szummatív, 

fejlesztő formái 

A tananyagegység elvégzése nem kerül külön értékelésre és a tananyagegység elvégzé-

séről nem kerül sor igazolás kiállítására. 
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6.5. Tananyagegység, vagyis a megtanítandó és elsajátítandó témakör 

6.5.1. Megnevezése Professzionális testtetoválás gyakorlata 

6.5.2. Célja A testtetoválás szakmai ismeretanyagának, alapelveinek, szabályainak, technikái-

nak, munkamenetének megismertetése a gyakorlatban. 

6.5.3. Tartalma A testtetoválás szakmai ismereteinek gyakorlati alkalmazása.  

A vendéggel való adekvát, kongruens és hiteles kommunikáció begyakorlása. 

Bőrtípusok meghatározása. 

A megfelelő rajzeszköz kiválasztása analóg és digitális környezetben egyaránt. 

A szakmai szempontokkal és a vendég igényeivel összehangolt egyedi minta meg-

alkotása.  

A testtetoválás elkészítéséhez szükséges szerkesztési irányelvek, módszerek fel-

használása. Biztonságos és szakszerű anyag és eszközkezelés, megfelelő tűkarak-

terek kiválasztása. 

A munkavégzési sorrend meghatározása az előkészítési-, végrehajtási és a befe-

jező műveletekhez.  

A kezelési terv alkalmazása, helyes beállítások, bedolgozási technikák, géptartás 

alkalmazása.   

A munkavégzés során folyamatos aszeptikus magatartás begyakorlása. 

Infekciókontroll protokoll maradéktalan betartása a munkatér a tetoválandó bőrfe-

lület előkészítésében továbbá a felületek izolációjában tudatos és akkurátus auto-

matizmus alkalmazása. 

Mintafelhelyezés szabályainak ismertetése a stencilfelrakás gyakorlása. 

Folyamatos, szabályos kontúrozás, homogén kitöltés, egyenletes átmenetű  satíro-

zás gyakorlati alkalmazása. A bemerítés- kiemelés technika, whipshading, tűka-

rakterekkel való rétegelés és a bedolgozási sorrend összefüggéseinek alkalmazása.  

A festék megfelelő bőrrétegbe való injektálása, megfelelő bedolgozási technikával 

a testtetoválás szakszerű létrehozása. 

Biológiailag aktív, veszélyes hulladékok szakszerű kezelése és gyűjtése. 

Saját referenciaanyag létrehozása. 

6.5.4. A tananyagegységhez 

rendelt óraszám 

160 óra 

6.5.5. A tananyagegység meg-

valósítása során alkal-

mazott képzési módsze-

rek 

Demonstráció, cselekedtető műhelymunka, feladatmegoldó egyéni gyakorlás, 

problémamegoldó szerepjáték, készséggyakorlatok.   

6.5.6. A tananyagegység elvég-

zéséről szóló igazolás ki-

adásának feltételei, a 

képzésben részt vevő 

személy tanulmányi 

munkájának írásban, 

szóban vagy gyakorlat-

ban történő ellenőrzési 

és értékelési módját, di-

agnosztikus, szummatív, 

fejlesztő formái 

A tananyagegység elvégzése nem kerül külön értékelésre és a tananyagegység elvégzé-

séről nem kerül sor igazolás kiállítására. 
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7. A zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével a maximális csoportlétszám 

(ahány fő oktatásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak) 

7.1 Maximális csoportlétszám 

(fő) 

20 fő 

 

8. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

8.1 A szakmai záróbeszámoló a független akkreditált vizsgaközpontban a programkövetelményben meghatározott 

módon és feltételekkel kerül lebonyolításra.  

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése, továbbá a gyakorlati 

feladat belépési feltételeinek teljesítése (sketchbook és a szakmai portfolió bemutatása). 

A) Sketchbook 

Adott koncepció alapján min. A/5, max.A/4 méretű, min. 12 darabból álló összefűzött, rendezett, tartalmilag 

igényes, szabadon választott eszközökkel egyénileg és egyedileg kivitelezett saját rajzokból álló vázlatfüzet 

bemutatása. 

B) Szakmai portfolió 

Nyomtatott formátumú, min. A/5, max. A/4méretű, min. 20 saját munkát (10 tetoválást, 10 műbőrt) tartal-

mazó, egyedileg kivitelezett album bemutatása. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át 

elérte.  
 

 

9. A képzés zárása 

9.1. A képzés elvégzéséről szóló 

igazolás kiadásának feltételei 

Tanúsítvány kerül kiállításra a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22.§-a szerint. 

Kiadásának feltételei: 

 A felnőttképzési szerződésben rögzítettek maradéktalan teljesítése. 

 A megengedett mértéket meg nem haladó hiányzás. 

 A szakmai záróbeszámoló sikeres teljesítése. 

 

10. A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a képzéshez 

kapcsolódó egyéb speciális feltételek és ezek biztosításának módja 

10.1. Személyi feltételek A képzés során azalábbiakkal rendelkező oktató(k) foglalkoztatható(k): 

A végzettségen túl előírt feltételeket igazolhatja az oktató(k) aláírt szakmai 

önéletrajza. 

10.1.1. Személyi feltételek biztosítá-

sának módja 

Oktatók foglalkoztatása: Megbízási szerződéssel vagy munkaszerződéssel, vagy az 

oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel. 

Az oktatók felkészültségével, oktatói kompetenciáik folyamatos fejlesztésével kap-

csolatos dokumentumot, az oktatói minősítési rendszert az intézmény minőségirá-

nyítási rendszere tartalmazza. 

  



Reilly Shop Korlátolt Felelősségű Társaság, engedélyszáma: E/2020/000379 
A 2020.01.01-től hatályos szakképzési és felnőttképzési szabályozási rendszer szerinti 

SZAKMAI KÉPZÉS KÉPZÉSI PROGRAMJA 

14 

10.2. Tárgyi feltételek Képzési helyszínenként legalább 1 tanterem az alábbiak szerint: 

– tantermenként résztvevők létszámának megfelelően min. 2 m2/fő alapterü-

let, 

– tantermenként résztvevők létszámának megfelelően tanulóasztalok, székek 

vagy írólapos székek, 

– résztvevők számának megfelelő munkaasztal, állólámpa, gurulós fém tároló 

polc, 

– 2 résztvevőnként 1 kartámasz, 1 kezelőágy, 

– tantermenként 1 tanári asztal, 1 tanári szék, 

– tantermenként 1 tábla vagy flipchart. elosztó és hosszabbító kábelek. 

Képzési helyszínenként legalább 1 WC helyiség (az egy időben jelen lévő résztve-

vői létszám figyelembevételével). 

Fentieken túl az intézménynek rendelkeznie kell az alábbiakkal: 

– legalább 1 adminisztrációs iroda és irattár, 

– legalább 1 ügyfélszolgálati helyiség vagy pult, 

– legalább 1 fénymásoló, nyomtató 

– legalább 1 számítógép internet hozzáféréssel 

– legalább 1 projektor. 

A felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az érintett eszköz, felszerelés 

funkcióját kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel. 

Fentieken túl a képzéshez biztosítani kell résztvevőnként és az oktatónak: 

– számítógép/laptop (az alábbiakban feltüntetett szoftverek aktuálisan kor-

szerű verzióinak megfelelő aktuálisan korszerű konfigurációban), 

– internetkapcsolat. 

 

10.2.1. Tárgyi feltételek biztosításá-

nak módja 

A szükséges tárgyi feltételeket képző intézmény tulajdonjog, használati jog vagy 

bérleti jogviszony alapján biztosítja. 

10.3. Egyéb speciális feltételek Nem releváns, a képzés megvalósításának nincsenek további speciális feltételei. 

10.3.1. Egyéb speciális feltételek biz-

tosításának módja 

Nem releváns. 

A mellékelt írásbeli szakértői vélemény alapján a képzési program előzetes minősítése megtörtént. 

Minősítés helye, időpontja: Budapest, 2020. október 27 
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Jogszabályi előírások (szakvélemény később ezek alapján): 

Fktv. (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről) 

12. § (1) A képzési programnak tartalmaznia kell: 

a) a képzés megnevezését, 

b) a képzés során megszerezhető kompetenciát, 

c) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés célját és célcsoportját, 

d) a tervezett képzési időt, 

e)  

f) a képzés tananyagegységeit, azok célját, tartalmát, a tananyagegységekhez óraszámot és a tananyagegység 

megvalósítása során alkalmazott képzési módszereket és munkaformákat, valamint a kontaktórától eltérő 

munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, a beszámítható óraszámot is, 

g) – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével – a maximális csoportlétszámot, 

h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek leírását, 

i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit, 

j) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcso-

lódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját. 

11. § (2) A felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége engedélyhez kötött, a működése során e Fejezet ren-

delkezései közül az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: 

a) felnőttképzési tevékenységét az általa szervezett képzésre vonatkozóan 

aa) a 12. § szerinti – a felnőttképző által folytatott szakképzés esetén a képzési és kimeneti követelményekre, 

illetve a programkövetelményekre is figyelemmel – kidolgozott és felnőttképzési szakértő által előzetesen 

minősített képzési programnak megfelelően és … 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról  

18. § (2) A felnőttképzési szakértő a képzési program előzetes minősítése során vizsgálja, hogy 

a) a képzési program tartalma megfelel-e az Fktv.-nek és szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a szak-

képzésről szóló törvénynek és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek, és 

b) a képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett 

célcsoport számára megszerezhetők-e a képzési programban megjelölt kompetenciák, 

c) – több oldalból álló képzési program esetén – a képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozás-

sal van ellátva, és papíralapú képzési program esetében az összefűzésre úgy került sor, hogy annak szétvá-

lasztására sérülésmentesen nincs lehetőség. 

(3) A felnőttképzési szakértő a (2) bekezdés szerinti vizsgálatot követő megállapításait tartalmazó szakértői 

véleményt írásban közli a felnőttképzővel. 

(4) A felnőttképzési szakértőnek – a (3) bekezdés szerinti írásos vélemény alapján – a képzési program előzetes 

minősítését úgy kell elvégeznie, hogy a képzési program utolsó oldalán fel kell tüntetnie az előzetes minősítés 

tényét, helyét, időpontját, a felnőttképzési szakértők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát, elekt-

ronikusan megszerkesztett képzési program esetében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, 

papíralapú képzési program esetében a képzési program mindegyik oldalát a szignójával, utolsó oldalát az 

aláírásával kell ellátnia. A képzési program előzetes minősítését követően a felnőttképzési szakértő a képzési 

programmal kapcsolatban további – a képzési program előzetes minősítését érintő, azt módosító vagy kiegé-

szítő – megállapításokat nem tehet. 

(5) Az előzetesen minősített képzési programot a felnőttképző képviseletére jogosult személynek – a képzési 

program utolsó oldalán – alá kell írnia. A felnőttképző az előzetes minősítés alapját képező, (3) bekezdés 

szerinti szakértői véleményt a képzési programhoz mellékeli. 

(6) A képzés program módosítása esetén a felnőttképzőnek el kell végeztetnie a módosított képzési program 

előzetes minősítését. 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról: 

20. § (1) A szakmai képzés képzési programja tartalmazza 

a) a megtanítandó és elsajátítandó témaköröket, az ehhez szükséges foglalkozások megnevezését, számát, va-

lamint 

b) a képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő el-

lenőrzési és értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit. 

(2) A szakmai képzés képzési programját a szakképző intézmény, illetve a felnőttképző a programköve-

telményhez igazodóan dolgozza ki, és honlapján közzéteszi. 


