
Légi kutató-mentő felcser egészségügyi szakállomány sürgősségi 
szakfelkészítése 

 

A szakkiképzés célja: 

A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek (a továbbiakban 
együtt: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses egészségügyi szakállománya (a 
továbbiakban: állomány) részére szervezett egészségügyi szakkiképzés.  

 

A Légi kutató-mentő felcser egészségügyi szakkiképzés célja, hogy magas szintű 
egészségügyi ismeretbővítő, egységesítő, fenntartó képzéssel felkészítse az egészségügyi 
szakbeosztottat a Magyarország területén légijármű események során keletkezett személyi 
sérülések felismerésére, az életmentő feladatok, valamint az elsődleges helyszíni sürgősségi 
vizsgáló és terápiás, állapotstabilizáló beavatkozások elvégzésére.  

 

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei: 
a) az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni, a mentési feladatok során a 

kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan 

elvégezni, 
b) Magyarország területén légijármű események során, egészségkárosodást 

szenvedett személy(ek) állapotát az CABCDE elvek alkalmazásával felmérni, 
stabilizálni, az ellátott betegeket/sérülteket megfigyelni és a szállításra, vagy 

emeltszintű ellátásra jogosult egészségügyi szakszemélyzetnek átadni, 
c) az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni, 
d) a munka-, tűz-, és környezetvédelmi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni. 
 

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása 

 OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés, 

 Formája: tanfolyamrendszerű oktatás, 

Nyelve: magyar 

 

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei 
a) honvédelmi szerv parancsnokának javaslata, 
b) honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek 

alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai 

és fizikai alkalmasság, 
c) a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív), 

d) az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon a hiányzás nem megengedett. 
 

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel szakmai feltételei 
a) szakirányú egészségügyi végzettség, 
b) lehetőség szerint sikeresen elvégzett, érvényes egészségügyi képesítésű műveleti 

katona perifériás vénabiztosítás- folyadékpótlás, IO folyadékpótlás, feszülő 
légmell esetén tű-detenzionálás szakkiképzés. 

 

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő 

4 nap (32 óra) tanfolyamszerű felkészítés a MH Egészségügyi Központ (a 

továbbiakban: MH EK) Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézetben (a továbbiakban: 
EÜFTI)  
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A szakkiképzés zárásának feltétele: 

A kiképzendő állomány a meghatározott tárgykörök lezárását követően tanfolyamközi 
értékelést kap. 

A kiképzés gyakorlati végrehajtása során a kiképzésben résztvevők értékelése 
folyamatos, amelynek eredményei beszámítanak a végső minősítés megszerzésébe. 

Tanfolyamközi írásbeli számonkérések és az előírt gyakorlatok teljesítése. 
Igazolást nem kaphat az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt, valamint 

ha a tanfolyamközi számonkérések összesítésében és az oktatók együttes véleménye alapján 
„nem megfelelt” minősítést kapott. 
 

A szakkiképzés elvégzését igazoló irat 
a) Igazolás, 
b) Az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: Légi kutató-mentő felcser 

egészségügyi szakállomány sürgősségi szakfelkészítése, 

c) Az igazolás alapján a tevékenység a szakkiképzés sikeres elvégzésének 

időpontjától számított három évig végezhető, amely szintentartó, ismeretbővítő 
szakkiképzés követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb három évre 
meghosszabbítható, 

d) Az igazolás kiadásának feltétele a hiányzás nélkül elvégzett tanfolyam. A 
hiányzás a tanfolyamról történő kizárást vonja maga után. 

 

 

A LÉGI KUTATÓ-MENTŐ FELCSER EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁLLOMÁNY 
SÜRGŐSSÉGI SZAKFELKÉSZÍTÉSE, TARTALMI ELEMEI 
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I. A 

sürgősségi 
ellátás, 

elmélete és 
gyakorlata 

1. TK: Újraélesztés 1 1 2 

2. TK: Légútbiztosítás - 1 1 

3. TK: Parenterális folyadékpótlás: iv., io., 

Haemorrhagiás shock 
1 1 2 

4. TK: Légi kutató-mentő felcser 
egészségügyi eszközeinek használata 

- 2 2 

II. Sérülések 
elsődleges 
helyszíni 

ellátása honi 
körülmények 

között 

1. TK: Sérülések testtájak szerint, ellátásuk 2 4 6 

2. TK: Rögzítő eszközök használata, 
betegmozgatás, sebesült szállító eszközök 

- 3 3 

3. TK: Szituációs sérültellátás honi 
körülmények között, trauma ellátási protokoll 

- 8 8 

4. TK: TRIAGE, tömeges ellátás, komplex 

szituációs begyakorlás, rádiózás 
- 8 8 

Összesen 4 28 32 

 

 


