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A JTSZ-ek lehetnek főiskolák vagy egyetemek. Alternatív megoldásként a JTSZ-ek ABA-

szolgáltatók vagy -ügynökségek lehetnek. Bármely intézmény, társaság vagy 

magánszemély, aki bizonyítani tudja, hogy az általa biztosított oktatás lefedi az e 

dokumentumban szereplő kompetenciákat, kérelmezheti a JTSZ státuszt.

IBAO által Jóváhagyott Tartalom Szolgáltató (JTSZ/ACP)

Hogyan válhat egy intézmény/személy JTSZ-szé?
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Ki lehet JTSZ oktató?

Nincsenek minimumkövetelmények arra vonatkozóan, hogy ki oktathat a 40 órás NVT 

képzésen belül.

A NVT JTSZ felelős a viselkedéselemzés témakörébe illeszkedő tartalom szolgáltatásáért, hogy a 

szükséges kompetenciák átadásán keresztül felkészítse a tanulókat a mindennapi gyakorlatra. Az 

ezen programokban tanított tartalomnak fel kell készítenie a hallgatókat egy átfogó vizsgára 

(Nemzetközi Viselkedés Technikus/NVT/IBT/International Behavior Therapist vizsga), melyet az 

elméleti és gyakorlati/szupervíziós követelmények teljesítése után tehetnek le. 

Az oktatás történhet személyes, online vagy hibrid modellen keresztül. Az oktatás történhet 

akkreditált programokon vagy szakmai továbbképzési oktatási eseményeken keresztül, 

amennyiben a szükséges kompetenciák teljesülnek.

Ki hozhat létre NVT képzési tartalmat?

Javasoljuk, hogy viselkedés szakértők hozzák létre az NVT képzési tartalmat. Mindaddig 

azonban, amíg a képzési tartalom az NVT (IBT) KIBŐVÍTETT képzési tartalom 

dokumentációjában leírt képzési időbe és témakörökbe esik, bármely, a tartalom 

létrehozásához szükséges ismeretekkel rendelkező személy létrehozhatja a képzési 

tartalmat.



A JTSZ kétévente kitölti a "JTSZ Megújítási Kérelem" („ACP Renewal Application”) 

dokumentumot az IBAO általi felülvizsgálat céljából. Az IBAO a megújítás dátuma előtt 90 

nappal emlékeztetőt küld a JTSZ-nek.

IBAO által Jóváhagyott Tartalom Szolgáltató (JTSZ/ACP)

Hogyan őrzi meg a JTSZ szolgáltató a státuszát?
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100 USD díjat számítunk fel a kérelmek feldolgozására az első jelentkezésnél és minden 

megújításnál. Ezt a díjat jelenleg elengedik az IBAO indítási időszaka alatt.

Van-e díja a JTSZ jelentkezésnek?

A jóváhagyást követően a JTSZ számára logót állítanak ki, amely a szolgáltatót azonosító 

online és nyomtatott anyagokon jelenik meg.

Mi történik, ha az IBAO jóváhagy egy leendő JTSZ-t?

Új JTSZ engedélyezéshez az intézménynek vagy más szolgáltatónak olyan tantervet kell 

bemutatnia, amely megfelel a kijelölt kompetenciáknak, és legalább 40 óra oktatást biztosít 

ezen kompetenciák területén.

A leendő szolgáltató kitölti a "Kezdeti JTSZ Kérelem" („ACP Initial Application”) 

dokumentumot, melyet azután az IBAO ellenőriz.

Hogyan válik egy intézmény, vállalat vagy 
magánszemély JTSZ-szé?



Az IBAO a honlapján nyilvántartást vezet az NVT képesítés követelményeinek megfelelő 

JTSZ-ekről. Ez a kereshető lista a következőket tartalmazza:

A szolgáltató neve és címe

A szolgáltató típusa (intézmény, vállalat, magánszemély)

 Elsődleges kapcsolattartó az intézményből (név és e-mail cím) – JTSZ Porgramvezető

Link a program weboldalához, amennyiben elérhető

Formátum (online kurzus, egyetemi kurzus, hibrid kurzus, szakmai továbbképzés)

A JTSZ-státusz jóváhagyásának dátuma és a következő szükséges JTSZ-megújítás 

dátuma

IBAO által Jóváhagyott Tartalom Szolgáltató (JTSZ/ACP)

Hol érhető el a JTSZ-ek listája?
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Az IBAO megkövetel egy JTSZ kapcsolattartót, aki a jóváhagyással, a képzés tartalmával, 

valamint az egyéb kérdésekkel és információkkal kapcsolatos kommunikáció elsődleges 

felelőse. A JTSZ kapcsolattartó státuszhoz nem kapcsolódnak specifikus követelmények.

Melyek az NVT JTSZ kapcsolattartó státusz 
kritériumai?

Amennyiben a JTSZ megváltoztatja a képzési tartalmat, beleértve, de nem kizárólag a 

kurzus meghatározásokat, címeket és számokat, a JTSZ-nek értesítenie kell az IBAO-t, és 

gyorsított felülvizsgálatot kell kérvényeznie az IBAO követelményeknek való megfelelés 

érdekében, a "JTSZ Program Változtatási Értesítés” nyomtatványon keresztül.

Mi történik, ha a JTSZ megváltoztatja a kurzus 
tartalmát vagy az oktatás jellegét?



Igen. Egy jelölt több forrásból is megszerezheti a képzési tartalmat. A jelölt felelőssége, 

hogy megfelelően dokumentálja azokat a forrásokat, amelyekből a tartalom származik.

IBAO által Jóváhagyott Tartalom Szolgáltató (JTSZ/ACP)

Elvégezheti-e az NVT jelölt tanulmányait több JTSZ-
en keresztül?
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Az NVT jelölt köteles a 40 órás képzésről (vagy annak egy részéről, ha a teljes 40 órás 

képzés nem fejeződött be) a JTSZ által kiadott dokumentációt feltölteni online fiókjába. 

Ennek a dokumentációnak teljesítési igazolásnak, kivonatnak, vagy a képzés elvégzését 

igazoló egyéb dokumentumnak kell lennie.

Mit nyújt be az NVT-jelölt az IBAO-nak a JTSZ-
követelmények teljesítésének dokumentálására?

Az JTSZ kötelezettséget vállal arra, hogy:

Az NVT képzési követelményeket teljes mértékben lefedő oktatást nyújt

Legalább 40 órányi oktatás biztosítása az e dokumentumban szereplő kompetenciák 

lefedésére

Dokumentáció benyújtása a sikeres tanfolyamról vagy a szakmai továbbképzés 

befejezéséről

A szükséges kérelmezési vagy megújítási díjak befizetése az IBAO felé 

A JTSZ kapcsolattartó azonosítása

Az IBAO értesítése a tanterv, az oktatási forma vagy a JTSZ kapcsolattartó változása 

esetén, a jelen dokumentumban meghatározott követelményeknek megfelelően

Mire kötelezi a JTSZ-t a státusz megszerzése?



A JTSZ nyilvántartás fenntartása a jelen dokumentumban foglaltak szerint

Az általános kérdések és kérdések időben történő megválaszolása e-mailben

A Kezdeti JTSZ kérelmek 60 napon belüli felülvizsgálata és elbírálása

Az JTSZ megújítási kérelmek 30 napon belüli felülvizsgálata és elbírálása

Megújítási emlékeztetők küldése az JTSZ-nek 90 nappal a határidő előtt

Az JTSZ-ek logóval való ellátása a nyomtatott és online anyagokon való megjelenítéshez

A programok auditálása a követelményeknek való megfelelés érdekében

A JTSZ-ek próbaidős státuszának beállítása vagy a jóváhagyás visszavonása, amennyiben 

a bizonyítékok ezt indokolják.

IBAO által Jóváhagyott Tartalom Szolgáltató (JTSZ/ACP)

Mire kötelezi el magát az IBAO egy JTSZ 
jóváhagyásával?

06



A következő oldalakon a Kezdeti JTSZ Kérelem, a JTSZ Megújítási Kérelem, a JTSZ 

Programmódosítási Értesítés és a Több JTSZ Vizsga Alkalmassági Kérelem található.

07Űrlapok és dokumentumok

Kezdeti 

JTSZ

Kérelem

JTSZ 

Megújítási

Kérelem

JTSZ 

Programmódos

ítási Értesítés

 



Kérelmező (intézmény/vállalat/magánszemély) neve:

Javasolt JTSZ kapcsolattartó:

A kérelmet kitöltő személy neve:

A kérelmet kitöltő személy e-mail címe:

A JTSZ címe:

A JTSZ tervezett formátuma (válassza ki az összes megfelelőt):

 _____ Online kurzus

 _____  Személyes kurzus

 _____ Hibrid kurzus (online és személyes oktatást igényel) 

 _____ Szakmai Továbbképzés (nem akkreditált)

Kérjük, töltse ki az alábbi mátrixot, amely felsorolja a JTSZ-szolgáltató követelményeket 

kielégítő kurzusokat vagy egyéb eseményeket: (szükség esetén adjon sorokat a 

táblázathoz) Minden képzésnek meg kell felelnie az NVT KIBŐVÍTETT képzési tartalom 

dokumentációjának.

Kezdeti JTSZ Kérelem

Kurzus

előtag/szám

(nem akkreditált

képzés esetén

hagyja üresen az

oszlopot)

Kurzus/Egyéb

szakmai esemény

neve

Oktatási órák

száma

(minimum 40)

Kiegészítő

megjegyzések

(Amennyiben

alkalmazható)

    



Kezdeti JTSZ Kérelem

Az előterjesztett JTSZ jelenleg egy másik nemzetközi ABA szervezet által jóváhagyott 

képzésként működik-e (és ha igen, mely szervezet által)?:

A JTSZ kérelemhez kiegészítéséhez a következő dokumentumokat kell csatolni:

Minden, a képzésbe illeszkedő tantervnek (szillabusznak, kurzus esetén) tartalmaznia kell a 

célokat, a lefedett tartalmat, az elvárt feladatokat vagy tevékenységeket, valamint a 

szakirodalmat.

A Szakmai Fejlődési események/rendezvények vázlatainak (nem akkreditált oktatás 

esetén) tartalmaznia kell a célokat, a lefedett tartalmat, az elvárt feladatokat vagy 

tevékenységeket, valamint a szakirodalmat. A céloknak, a lefedett tartalomnak, a 

szükséges feladatoknak vagy tevékenységeknek és a leírásoknak meg kell felelniük az 

NVT KIBŐVÍTETT képzési tartalom dokumentációjának.

A kérelmező elismeri a JTSZ azon kötelezettségét, hogy:

Válasszon egyet:

_____ A JTSZ-pályázó nevében elfogadom ezeket a kötelezettségeket

_____  A JTSZ-pályázó nevében nem fogadom el ezeket a kötelezettségeket

Az összes kompetenciát lefedő oktatást biztosít

Legalább 40 órányi oktatást biztosít az e dokumentumban szereplő kompetenciák 

lefedésére

Dokumentáció benyújtása a sikeres tanfolyamról vagy a szakmai továbbképzés 

befejezéséről

A szükséges kérelmezési vagy megújítási díjak befizetése az IBAO-nak

A JTSZ kapcsolattartó azonosítása

Az IBAO értesítése a tanterv, az oktatási forma vagy a JTSZ kapcsolattartó változása 

esetén, a jelen dokumentumban meghatározott követelményeknek megfelelően



Kezdeti JTSZ Kérelem

Kérjük, adja meg az alább felsorolt kompetenciák mindegyikéhez azt a kurzusszámot vagy 

szakmai továbbképzési eseményt, amely lefedi az adott tartalmat! A kérelemmel együtt 

beküldött tantervekben (szillabuszokban) vagy esemény vázlatokban szereplő információnak 

összhangban kell lennie a táblázatban szereplő adatokkal. Minden képzésnek meg kell 

felelnie az NVT KIBŐVÍTETT képzési tartalom dokumentációjának.

NVT képzési tartalom

Tanfolyam száma vagy

Továbbképzési

Esemény

1. szakasz - Fogyatékosságok

1.1 Az autizmus spektrum zavar jellemzői

1.2 Gyakori tünetek

1.3 Intellektuális képességzavarok

1.4 Down-szindróma  

1.5 Figyelemhiányos hiperaktivitás zavar  

 

2. SZAKASZ - VISELKEDÉSI ALAPOK  

2.1 Viselkedés növelő eljárások  

2.2 Viselkedés csökkentő eljárások  

2.3 Kioltás (elméletben)  

2.4 Létrehozó működések (EO-k)

2.5 Megkülönböztető Inger

2.6 Megerősítési ütemezések  

2.7 Kondicionált megerősítők/zseton

rendszerek



Kezdeti JTSZ Kérelem

Kérjük, adja meg az alább felsorolt kompetenciák mindegyikéhez azt a kurzusszámot vagy 

szakmai továbbképzési eseményt, amely lefedi az adott tartalmat! A kérelemmel együtt 

beküldött tantervekben (szillabuszokban) vagy esemény vázlatokban szereplő információnak 

összhangban kell lennie a táblázatban szereplő adatokkal. Minden képzésnek meg kell 

felelnie az NVT KIBŐVÍTETT képzési tartalom dokumentációjának.

NVT képzési tartalom

Tanfolyam száma vagy

Továbbképzési

Esemény

3. szakasz - Adatgyűjtés

3.1 Előkészítő tevékenységek

3.2 Frekvencia

3.3 Időtartam

3.4 Latencia/késleltetés

3.5 Részleges intervallum

3.6 Teljes intervallum

3.7 Állandó termékek

3.8 Grafikonok létrehozása

4. szakasz - Segítségnyújtás a felmérési

eljárásokban

4.1 Preferencia Felmérési módszerek

4.2 Funkcionális viselkedés felmérés

4.3 Nyelvi és funkcionális készségfelmérések



Kezdeti JTSZ Kérelem

Kérjük, adja meg az alább felsorolt kompetenciák mindegyikéhez azt a kurzusszámot vagy 

szakmai továbbképzési eseményt, amely lefedi az adott tartalmat! A kérelemmel együtt 

beküldött tantervekben (szillabuszokban) vagy esemény vázlatokban szereplő információnak 

összhangban kell lennie a táblázatban szereplő adatokkal. Minden képzésnek meg kell felelnie 

az NVT KIBŐVÍTETT képzési tartalom dokumentációjának.

NVT képzési tartalom

Tanfolyam száma vagy

Továbbképzési

Esemény

5. szakasz - TANÍTÁSI KÉSZSÉGEK

5.1 Tanítási protokollok, tervek, programok

5.2 Egyedi Próba Instrukció (DTT)

5.3 Tanítás a természetes környezetben

(NET)

5.4 Verbális viselkedés

5.5 Feladatelemzés

5.6 Választás és diszkriminációs tréning

5.7 Prompt stratégiák

5.8 Fenntartás

5.9 Generalizáció

6. szakasz - KIHÍVÁST JELENTŐ

VISELKEDÉSEK

6.1 A viselkedés funkciói

6.2 Előzmény alapú beavatkozások

6.3 Differenciált megerősítés

6.4 Funkcionális kommunikációs tréning

(FCT)

6.5 Kioltás (a gyakorlatban)



Kezdeti JTSZ Kérelem

Kérjük, adja meg az alább felsorolt kompetenciák mindegyikéhez azt a kurzusszámot vagy 

szakmai továbbképzési eseményt, amely lefedi az adott tartalmat! A kérelemmel együtt 

beküldött tantervekben (szillabuszokban) vagy esemény vázlatokban szereplő információnak 

összhangban kell lennie a táblázatban szereplő adatokkal. Minden képzésnek meg kell felelnie az 

NVT KIBŐVÍTETT képzési tartalom dokumentációjának.

NVT képzési tartalom

Tanfolyam száma vagy

Továbbképzési

Esemény

7. szakasz - PROFESSZIONÁLIS

VISELKEDÉS

7.1 Etikai irányelvek

7.2 A NVT szerepének megértése

7.3 Titoktartás/Adatvédelem

7.4 Hogyan látják mások az NVT-ket

7.5 Szupervíziós kapcsolatok

7.6 Ügyfelekkel kapcsolatos jelentés

7.7 Családi/ügyfélkapcsolatok



Kezdeti JTSZ Kérelem

Kérjük, küldje vissza ezt a kérelmet és a kiegészítő anyagokat a következő email címre: 

ACP@theibao.com

Kizárólag az IBAO

által történő

felhasználásra:

Tartalom

Oktatási órák száma

Felülvizsgálta:

DÁTUM:

Állapot: _____ Jóváhagyva _____ Elégtelen bizonyíték

Megújítás dátuma



Kérelmező (intézmény/vállalat/magánszemély) neve:

Javasolt JTSZ kapcsolattartó:

A kérelmet kitöltő személy neve:

A kérelmet kitöltő személy e-mail címe:

A JTSZ címe:

A JTSZ tervezett formátuma (válassza ki az összes megfelelőt):

 _____ Online kurzus

 _____  Személyes kurzus

 _____ Hibrid kurzus (online és személyes oktatást igényel) 

 _____ Szakmai Továbbképzés (nem akkreditált)

Kérjük, töltse ki az alábbi mátrixot, amely felsorolja a JTSZ-szolgáltató követelményeket 

kielégítő kurzusokat vagy egyéb eseményeket (szükség esetén adjon sorokat a 

táblázathoz):

JTSZ Megújítási Kérelem

Kurzus

előtag/szám

(nem akkreditált

képzés esetén

hagyja üresen az

oszlopot)

Kurzus/Egyéb

szakmai esemény

neve

Oktatási órák

száma

(minimum 40)

Kiegészítő

megjegyzések

(Amennyiben

alkalmazható)

    



JTSZ Megújítási Kérelem

Az előterjesztett JTSZ jelenleg egy másik nemzetközi ABA szervezet által jóváhagyott 

képzésként működik-e (és ha igen, mely szervezet által)?:

A JTSZ kérelemhez kiegészítéséhez a következő dokumentumokat kell csatolni:

Minden, a képzésbe illeszkedő tantervnek (szillabusznak, kurzus esetén) tartalmaznia kell a 

célokat, a lefedett tartalmat, az elvárt feladatokat vagy tevékenységeket, a szakirodalmat

Szakmai Fejlődési események/rendezvények vázlatai (nem akkreditált oktatás esetén): 

tartalmaznia kell a célokat, a lefedett tartalmat, az elvárt feladatokat vagy 

tevékenységeket, valamint a szakirodalmat

A kérelmező elismeri a JTSZ azon kötelezettségét, hogy:

Válasszon egyet:

_____ A JTSZ-pályázó nevében elfogadom ezeket a kötelezettségeket

_____ A JTSZ-pályázó nevében nem fogadom el ezeket a kötelezettségeket

Az összes kompetenciát lefedő oktatás biztosít

Legalább 40 órányi oktatást biztosít az e dokumentumban szereplő kompetenciák 

lefedésére

Dokumentáció benyújtása a sikeres tanfolyamról vagy a szakmai továbbképzés 

befejezéséről

A szükséges kérelmezési vagy megújítási díjak befizetése az IBAO-nak

A JTSZ kapcsolattartó azonosítása

Az IBAO értesítése a tanterv, az oktatási forma vagy a JTSZ kapcsolattartó változása 

esetén, a jelen dokumentumban meghatározott követelményeknek megfelelően



JTSZ Megújítási Kérelem

Kérjük, adja meg az alább felsorolt kompetenciák mindegyikéhez azt a kurzusszámot vagy 

szakmai továbbképzési eseményt, amely lefedi az adott tartalmat! A kérelemmel együtt 

beküldött tantervekben (szillabuszokban) vagy esemény vázlatokban szereplő információnak 

összhangban kell lennie a táblázatban szereplő adatokkal. Minden képzésnek meg kell 

felelnie az NVT KIBŐVÍTETT képzési tartalom dokumentációjának.

NVT képzési tartalom

Tanfolyam száma vagy

Továbbképzési

Esemény

1. szakasz - Fogyatékosságok

1.1 Az autizmus spektrum zavar jellemzői

1.2 Gyakori tünetek

1.3 Intellektuális képességzavarok

1.4 Down-szindróma  

1.5 Figyelemhiányos hiperaktivitás zavar  

 

2. SZAKASZ - VISELKEDÉSI ALAPOK  

2.1 Viselkedés növelő eljárások  

2.2 Viselkedés csökkentő eljárások  

2.3 Kioltás (elméletben)  

2.4 Létrehozó működések (EO-k)

2.5 Megkülönböztető Inger

2.6 Megerősítési ütemezések  

2.7 Kondicionált megerősítők/zseton

rendszerek



JTSZ Megújítási Kérelem

Kérjük, adja meg az alább felsorolt kompetenciák mindegyikéhez azt a kurzusszámot vagy 

szakmai továbbképzési eseményt, amely lefedi az adott tartalmat! A kérelemmel együtt 

beküldött tantervekben (szillabuszokban) vagy esemény vázlatokban szereplő információnak 

összhangban kell lennie a táblázatban szereplő adatokkal. Minden képzésnek meg kell 

felelnie az NVT KIBŐVÍTETT képzési tartalom dokumentációjának.

NVT képzési tartalom

Tanfolyam száma vagy

Továbbképzési

Esemény

3. szakasz - Adatgyűjtés

3.1 Előkészítő tevékenységek

3.2 Frekvencia

3.3 Időtartam

3.4 Latencia/késleltetés

3.5 Részleges intervallum

3.6 Teljes intervallum

3.7 Állandó termékek

3.8 Grafikonok létrehozása

4. szakasz - Segítségnyújtás a felmérési

eljárásokban

4.1 Preferencia Felmérési módszerek

4.2 Funkcionális viselkedés felmérés

4.3 Nyelvi és funkcionális készségfelmérések



JTSZ Megújítási Kérelem

Kérjük, adja meg az alább felsorolt kompetenciák mindegyikéhez azt a kurzusszámot vagy 

szakmai továbbképzési eseményt, amely lefedi az adott tartalmat! A kérelemmel együtt 

beküldött tantervekben (szillabuszokban) vagy esemény vázlatokban szereplő információnak 

összhangban kell lennie a táblázatban szereplő adatokkal. Minden képzésnek meg kell felelnie 

az NVT KIBŐVÍTETT képzési tartalom dokumentációjának.

NVT képzési tartalom

Tanfolyam száma vagy

Továbbképzési

Esemény

5. szakasz - TANÍTÁSI KÉSZSÉGEK

5.1 Tanítási protokollok, tervek, programok

5.2 Egyedi Próba Instrukció (DTT)

5.3 Tanítás a természetes környezetben

(NET)

5.4 Verbális viselkedés

5.5 Feladatelemzés

5.6 Választás és diszkriminációs tréning

5.7 Prompt stratégiák

5.8 Fenntartás

5.9 Generalizáció

6. szakasz - KIHÍVÁST JELENTŐ

VISELKEDÉSEK

6.1 A viselkedés funkciói

6.2 Előzmény alapú beavatkozások

6.3 Differenciális megerősítés

6.4 Funkcionális kommunikációs tréning

(FCT)

6.5 Kioltás (a gyakorlatban)



JTSZ Megújítási Kérelem

Kérjük, adja meg az alább felsorolt kompetenciák mindegyikéhez azt a kurzusszámot vagy 

szakmai továbbképzési eseményt, amely lefedi az adott tartalmat! A kérelemmel együtt 

beküldött tantervekben (szillabuszokban) vagy esemény vázlatokban szereplő információnak 

összhangban kell lennie a táblázatban szereplő adatokkal. Minden képzésnek meg kell 

felelnie az NVT KIBŐVÍTETT képzési tartalom dokumentációjának.

NVT képzési tartalom

Tanfolyam száma vagy

Továbbképzési

Esemény

7. szakasz - PROFESSZIONÁLIS

VISELKEDÉS

7.1 Etikai irányelvek

7.2 A NVT szerepének megértése

7.3 Titoktartás/Adatvédelem

7.4 Hogyan látják mások az NVT-ket

7.5 Szupervíziós kapcsolatok

7.6 Ügyfelekkel kapcsolatos jelentés

7.7 Családi/ügyfélkapcsolatok



JTSZ Megújítási Kérelem

Kérjük, küldje vissza ezt a kérelmet és a kiegészítő anyagokat a következő email címre: 

ACP@theibao.com

Kizárólag az IBAO

által történő

felhasználásra:

Tartalom

Oktatási órák száma

Felülvizsgálta:

DÁTUM:

Állapot: _____ Jóváhagyva _____ Elégtelen bizonyíték

Megújítás dátuma



JTSZ neve:

A kérelmet kitöltő személy neve:

A kérelmet kitöltő személy e-mail címe:

Töltse ki az összes vonatkozó szakaszt:

_____ A JTSZ új JTSZ kapcsolattartót kíván megnevezni

  Az új JTSZ kapcsolattartó neve:

  Az új JTSZ kapcsolattartó email címe:

  Érvénybe lépés dátuma:

_____ A JTSZ a következő változtatatásokról értesíti az IBAO-t: Az IBAO további részleteket vagy 

dokumentumokat igényelhet a változtatások természetétől függően:

JTSZ Programmódosítási Értesítés



_____ A JTSZ a következő változtatatásokról értesíti az IBAO-t: Az IBAO további részleteket vagy 

dokumentumokat igényelhet a változtatások természetétől függően.

JTSZ Programváltozási Értesítés

Kizárólag az IBAO

által történő

felhasználásra:

Felülvizsgálta:

DÁTUM:

A véleményező

megjegyzései:

Állapot:

_____ Folytatólagos jóváhagyás a fenti változásokkal

_____ További szükséges részletek vagy dokumentáció

Következő

megújítási dátum:

Változtatás a

következőkben:

alkalmazható

_____ Weboldal _____ Egyéb IBAB adatok/adatbázis


