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A 30. SORSZÁMÚ MAGÁNNYOMOZÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS
VIZSGAKÖVETELMÉNYE
1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

A szakképesítés azonosító száma: 52 861 06
Szakképesítés megnevezése: Magánnyomozó
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 450-650
2. Egyéb adatok

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

A képzés megkezdésének feltételei: a jelölt rendelkezzen a magánnyomozói igazolvány megszerzésének
jogszabályban előírt feltételeivel.
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Bemeneti kompetenciák: –

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Szakmai előképzettség: –
Előírt gyakorlat: –
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: –
Elméleti képzési idő aránya: 50%
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
Szintvizsga: –
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. Pályatükör

3.1.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1.
3.1.2.

A
FEOR
száma
5259

3.2.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

B
FEOR megnevezése
Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású

C
A szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
Magánnyomozó

A Magánnyomozó a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve
Magánnyomozó a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai,
valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti
rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- a megbízó általi megrendelést áttekinteni, és elvállalni a megbízást vagy elutasítani
- a kockázatelemzést elvégezni, ajánlatot készíteni
- erőforrást és időszükségletet meghatározni, a megvalósítást előkészíteni
- adatokat, információkat begyűjteni, elemezni-értékelni, ezekből következtetéseket levonni
- személy- és tárgykutatási végzésére irányuló megbízatást teljesíteni
- nyomozási, ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végezni
- bűnmegelőzési felkészítőt tartani
- kapcsolatot tartani a megbízóval, más magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal
- munkaköréhez kapcsolódó technikai,- számítástechnikai eszközöket használni
- hang- és képfelvételeket készíteni, ezeket jogszerűen felhasználni
- adminisztratív jellegű, adat- és ügykezelési teendőket szabályszerűen ellátni
- elvégezni a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokat
3.3.

Kapcsolódó szakképesítések
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3.3.1.
3.3.2.
–

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
–
–
4. Szakmai követelmények

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10348-12
Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
10380-12
Általános magánnyomozói tevékenységek végzése
10381-12
Magánnyomozói adminisztrációs feladatok
5. Vizsgáztatási követelmények

5.1.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.

5.1.2.

Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása. Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat
időtartama: 80 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, magánnyomozással foglalkozó vállalkozásnál.

5.1.3.

Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő
beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek

5.1.4.

Záró dolgozatra vonatkozó előírások: A dolgozatnak tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat teljes
időszaki munkáját, avagy ennek során tapasztalt egy olyan esetet, mely tanulságos lehet a szakma
gyakorlása szempontjából - ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül).

5.2.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosító száma
10348-12
10380-12
10381-12

megnevezése
Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
Általános magánnyomozói tevékenységek végzése
Magánnyomozói adminisztrációs feladatok

C

A modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
írásbeli, gyakorlati
szóbeli, gyakorlati
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz
előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1.

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Konkrét megbízatási és életmentési feladat. A megbízás teljesítésére
vonatkozó elképzelés kialakítása, a kockázatelemzés és az ár-, illetve költségajánlat elkészítése, vagy a
megrendelés tartalmára vonatkozó munka beindítása, a szükséges információk és megszerzésük módjai
közül egynek a kivitelezése, életmentéssel kapcsolatos részfeladat elvégzése.
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%

36/2016. (VIII. 30.) BM rendelet a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról
Hatályos: 2016.09.01-től

5.3.2.

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi szabályok, előírások
Magánnyomozói munkavégzésével kapcsolatos legfontosabb jogi normák tartalma, az adatkezelés,
valamint adminisztratív jellegű teendők végzésének követelményei, szabályai
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3.

Szóbeli vizsgatevékenység

A)

A vizsgafeladat megnevezése: Magánnyomozói szakmai szabályok, előírások
A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B)

A vizsgafeladat megnevezése: A záró dolgozat védése
A vizsgázó a záró dolgozatát bemutatja, megvédi
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.4.

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján
érhetők el.

5.5.

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
eszköz- és felszerelési jegyzék
Támadás-elhárítás eszközei

6.3.

Mobil számítógép és szoftver (Word és Excel)

6.4.

Hang és képrögzítő eszközök (fényképezőgép, videó felvevő, diktafon, hordozható kismagnetofon)

6.5.

Mobiltelefon és kézi rádió

6.6.

Adattároló médium és iratmegsemmisítő

6.7.

Intranet hozzáférés (távoli is)

6.8.

Irodatechnikai eszközök, nyomtató,- másoló berendezés

6.9.

CD jogtár vagy Hatályos jogszabálygyűjtemény

6.10.

Támadáselhárító és védő eszközök

6.11.

Speciális egyéni felszerelés

6.1.

7. Egyebek
7.1.

Validáció: –

7.2.

A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör
gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:
A
B
C
azonosító
A szakképesítés
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes

7.2.1.
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száma
7.2.2.

52 861 06

megnevezése
Magánnyomozó

szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara

