
Egészségügyi Képesítésű Műveleti Katona, gyógyszerkompetencia (EKMK 
GYÓGYSZERKOMPETENCIA) egészségügyi szakkiképzés 

 

A szakkiképzés célja: 

A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteinek (a továbbiakban 
együtt: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses egészségügyi szakállományának 
szakmai működési kompetenciát biztosító, Egészségügyi Képesítésű Műveleti Katona (a 
továbbiakban: EKMK) egészségügyi szakkiképzése, - Magyarországon és külföldön a 
békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt 
katonai tevékenységek közben – meghatározott gyógyszerkészítmények alkalmazásának (a 
továbbiakban: gyógyszerkompetencia) végrehajtására.  

Az egészségügyi szakkiképzés a gyógyszerek hatásainak és mellékhatásainak, a 
gyógyszeradás indikációinak és kontraindikációinak, valamint a gyógyszerek beadási 
módjainak megismertetésére irányul. 
 

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

során a kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket 
önállóan elvégezni; 

b) Magyarországon és külföldön a békeműveletek során és műveleti területeken 
végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt katonai tevékenységek közben 
egészségkárosodást szenvedett személy(ek) állapotát az CABCDE elvek alapján 

felmérni, és a betegség/sérülés esetén – a kompetenciában meghatározottaknak 

megfelelően - gyógyszeres terápiát alkalmazni, ezen gyógyszer(ek) hatását, 
hatásmechanizmusát, mellékhatását, kontraindikációját és beadási módját ismerni, 

az esetlegesen fellépő mellékhatásokat kezelni; 
c) gyógyszert orálisan, nasalisan, sublinguálisan, intramuszkularisan, intravénásan, 

rektálisan, intraosszeálisan bejuttatni és külsőleg alkalmazni; 
d) az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni; 
e) a munka-, tűz-, és környezetvédelmi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni.  
 

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása: 

 OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés; 
 Formája: önállóan feldolgozott elméleti tananyag és tanfolyamrendszerű oktatás; 

Nyelve: magyar. 

 

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel általános 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) a gyakorlati foglalkozásokon a hiányzás nem megengedett. 

 

Az egészségügyi szakkiképzésen való részvétel szakmai feltételei: 
a) szakirányú egészségügyi végzettség; 
b) érvényes egészségügyi működési nyilvántartási kártya; 

c) sikeresen elvégzett, érvényes egészségügyi képesítésű műveleti katona perifériás 
vénabiztosítás- folyadékpótlás, IO folyadékpótlás, feszülő légmell esetén tű-

detenzionálás szakkiképzés; 
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d) sikeresen elvégzett, érvényes Egészségügy szakállomány alapszintű katona-

egészségügyi szakkiképzés; 

e) egészségügyi végzettségének megfelelő előismeretek: élettan, kórélettan, 

belgyógyászat, sebészet, oxiológia és a kisklinikumok témaköreiből; 
f) sikeres írásbeli vizsga az önállóan feldolgozásra kiadott elméleti tananyagából. 

 

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő: 

Az elméleti képzés előre kiadott elméleti tananyag önálló feldolgozásával / tanulásával 
valósul meg. 

A gyakorlati képzés 5 nap (37 kiképzési óra) tanfolyamszerű felkészítés a MH 
Egészségügyi Központ Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Intézet (a továbbiakban: 
MH EK EÜFTI) laktanyában. 
 

Az EKMK gyógyszerkompetencia elméleti vizsga feltétele: 

  Az önálló feldolgozásra kiadott elméleti tananyagából tett írásbeli vizsgafeladat 
megoldását javítókulcs alapján kell értékelni. Megszerezhető minősítések: „megfelelt”, „nem 
megfelelt”. A vizsgázónak az írásbeli vizsgán legalább 80%-ot kell teljesíteni a megfelelt 
minősítéshez. 

  Sikertelen elméleti vizsga esetén a kiképzendő az MH egészségügyi főnök által 
jóváhagyott pótvizsganapon újra vizsgát tehet. 
 

Az EKMK gyógyszerkompetencia szakkiképzés elvégzését igazoló irat: 
a) Igazolás; 
b) Az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: EKMK 

gyógyszerkompetencia egészségügyi szakkiképzés; 

c) Az igazolás alapján a tevékenység a szakkiképzés sikeres elvégzésének 
időpontjától számított öt évig végezhető, amely szintentartó, ismeretbővítő 
szakkiképzés követelményeinek eredményes teljesítése esetén újabb öt évre 
meghosszabbítható. 
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Az EKMK GYÓGYSZERKOMPETENCIA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉS 

TARTALMI ELEMEI 
 

 

TÉMAKÖR TÁRGYKÖR 
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I. Gyógyszertani 
alapismeretek 

1. TK: Általános 
gyógyszertan 

nincs előírt 
óraszám 

- - - 

2. TK: Részletes 
gyógyszertan 

nincs előírt 
óraszám 

- - - 

II. Gyógyszeralkalmazás 
a gyakorlatban 

1. TK: Szituációs 
betegellátási gyakorlat 

- - 31 31 

Konzultáció - 1 - 1 

Vizsga - 2 5 7 

Összesen  3 36 39 

 
  

 

 

 

 


