
  

Misszióba tervezett egészségügyi szakállomány sürgősségi szakfelkészítése 

 
A szakkiképzés célja: 

A HM és az MH hivatásos és szerződéses egészségügyi szakállományának sürgősségi 
egészségügyi felkészítése a béke és műveleti területeken, valamint misszió alatt végrehajtott 
tevékenységük során bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, az 
elsősegélynyújtás, első szaksegély végrehajtására.  
 

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

kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, 
illetve együttműködőként elvégezni; 

b) más egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut 
egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő 
személyek állapotát stabilizálni, őket megfigyelni és a sebesült kiürítést végző 
részére a beteget átadni; 

c) az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni; 
d) a munka- és tűzvédelmi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni. 

 

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása: 

- OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés; 

- Formája: tanfolyamrendszerű oktatás. 

    

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel feltételei: 
a) honvédelmi szerv vagy rendvédelmi 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) az adott misszióba tervezett teljes egészségügyi állomány egyszerre történő 

részvétele,  

c) egészségügyi beosztásba tervezett jelentkező, 
d) sikeresen elvégzett, érvényes egészségügyi képesítésű műveleti katona véna, tű-

detenzionálás és IO szakkiképzés ( eü. szakdolgozók részére) 
e) mentő gépjárművezető beosztásba tervezett jelentkező esetén érvényes harctéri 

életmentő katona egészségügyi szakkiképzés 

 

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő: 

5 nap (36 óra) tanfolyamszerű felkészítés az MH EK EÜFTI objektumában 

 

A szakkiképzés zárásának feltétele: 

Záróvizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt.  
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A szakkiképzés elvégzését igazoló irat: 

a) Igazolás; 

b) Az állományilletékes parancsnok részére megküldött értesítéshez a tanfolyam alatt 
nyújtott teljesítményről egyéni értékelő lap kerül csatolásra (2. sz. melléklet). 

c) Az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: Misszióba tervezett 
egészségügyi szakállomány sürgősségi szakfelkészítése 

d) Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított öt évig 
végezhető, amely szintentartó, ismeretbővítő szakkiképzés követelményeinek 
eredményes teljesítése esetén újabb öt évre meghosszabbítható. 

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

 

 

Az misszióba tervezett egészségügyi szakállomány sürgősségi továbbképzés az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ által engedélyezett szabadon választható elméleti továbbképzés 
pontértékét 16 pontban állapította meg.  

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI.29.) 
NEFMI rendelet esetén az 1. sz. melléklete értelmében, a továbbképzés elvégzése esetén az 
alábbi szakmacsoportokba tartozó szakdolgozók számára szerezhető meg a fenti pontszám: 

- Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport 
- Sürgősségi ellátás szakmacsoport 
- Műtéti ellátás szakmacsoport 



3 

 
 

MISSZIÓBA TERVEZETT EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁLLOMÁNY SÜRGŐSSÉGI 
SZAKFELKÉSZÍTÉS TARTALMI ELEMEI 
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I. Általános 
egészségügyi 

ismeretek 

1. TK: A sebesült ellátás pszichés 
vonatkozásai, harctéri stressz 

4 - 4 

2. TK: Közegészségügyi és járványügyi 
feladatok műveleti területen 

2 - 2 

II. A 

sürgősségi 
ellátás 

elmélete és 
gyakorlata 

1. TK: Sürgősségi kórképek és a 
kiterjesztett újraélesztés 

1 2 3 

2. TK: Betegellátás gyakorlata - 5 5 

3. TK: Sérültellátás gyakorlata - 7 7 

III. TCCC 

1. TK: TCCC elmélete 1 - 1 

2. TK: Sebesültellátás műveleti területen - 8 8 

3. TK: EKR, jelentések missziós 
területről, rendkívüli események 
jelentési rendje 

1 - 1 

Záró gyakorlat - 5 5 

Összesen 9 27 36 

 
 

 


