
 

Egészségügyi szakállomány alapszintű katona-egészségügyi szakkiképzés 
 
 

A szakkiképzés célja: 
A HM és az MH hivatásos és szerződéses egészségügyi szakállományának alapszintű 

ismeretbővítő, – egységesítő, – fenntartó képzése a honi és műveleti körülmények között 
előforduló leggyakoribb kórképek, sérülések sürgősségi ellátására.  
 

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei: 

- Ismerje és legyen képes helyesen alkalmazni a rendszeresített egészségügyi 
felszereléseket. 

- Munkájával és szaktudásával segítse az orvosi és a mentőtiszti személyzet munkáját. 
- Harchelyzetben, válságreagáló műveletek végrehajtása során, illetve honi 

egészségügyi biztosítási feladatok esetén legyen képes az elsajátított készségek 
szintjén önállóan első szaksegélyben részesíteni a sérülteket. 

- Ismerje az élet és balesetvédelem rendszabályokat, a személyére vonatkozó hazai és 
nemzetközi jogi szabályzókat és az azokban foglaltakat betartva járjon el. 

 

Az egészségügyi szakkiképzés szakmai követelményei 

Az elsajátított készségek szintjén legyen képes: 
- a sürgősségi kórképek gyors felismerésére 

- sérült mentési technikákat ismerni és alkalmazni, MEDEVAC segítséget kérni 
- elsődleges sérültellátást nyújtani civil és taktikai helyzetben  
- felismerni és alapszinten ellátni a heveny belgyógyászati megbetegedéseket  
- elsődleges ellátást nyújtani traumás sérülteknek 

- ismerje a belgyógyászati baleseteket és azok elsődleges ellátását 
- a kivérzéses shockos állapotot felismerni, elsődleges sürgősségi ellátást biztosítani 
- polytraumatizált sérült ellátását megkezdeni  
- csont és ízületi sérüléseket felismerni, elsődleges sürgősségi ellátást biztosítani 
- munkájával segíteni a magasabb szintű egészségügyi ellátókat 
- alapszintű eszköznélküli újraélesztést (BLS) végezni, AED használatát ismerni, 

asszisztálni ALS során 

- a légútbiztosítás eszközeinek ismeretére, használatára  

Ismerje: 

- az MH és a NATO egészségügyi ellátási alapelveit, szintjeit 
 

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása: 
OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés 

Formája: tanfolyamrendszerű oktatás 

Nyelve: magyar. 

 

Az egészségügyi szakkiképzésbe való bekapcsolódás feltételei: 
a) A honvédelmi miniszter 2/2014. (II. 28.) HM rendelet 3.§ a), b), d), valamint e) 

pontjában foglaltak alapján, 

Az egészségügyi szakkiképzésben való részvétel feltételei: 
a) a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív),  
b) megengedett hiányzás: az elméleti és gyakorlati foglalkozások 90%-n kötelező 

részvétel. Igazolt hiányzás: maximum egy kiképzési nap. 
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A szakkiképzés személyi feltételei:  
· Szakirányú végzettség és beosztás  
· Egészségügyi, fizikai, pszichikai alkalmasság 

· Parancsnoki javaslat a tanfolyam megkezdésére 

· A kiképzők az MH EK EÜFTI Felkészítő alosztály egészségügyi tisztjei és 
beosztott tiszthelyettesei, szükség esetén felkért külső előadó(k). 

 

Tervezett szakkiképzési idő: 
 A kiképzés formája: 10 + 5 nap felkészítés (szükség esetén két ütemben): 10 nap 

tanfolyamszerű felkészítés a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Egészségügyi 
Felkészítő és Továbbképző Intézetben, 5 nap kórházi gyakorlat az Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ, Sürgősségi Betegellátó Centrumban, az Égés, plasztikai osztályon és 
a Pathologiai osztályon. 
 

Ismeretek felújítása: 
 Az elvégzett tanfolyamon elsajátított ismeretek felelevenítésére, kiegészítésére 4 

évente kell sort keríteni. 
 

A vizsga tartalma: 

· a gyakorlati-szóbeli vizsga szituációs feladatait a 10. napon, a tanfolyam 

keretén belül bemutatott és gyakoroltatott ismeretanyag képezi. 
 

A vizsga értékelése: 
· A gyakorlati-szóbeli vizsgán adható értékelés: megfelelt vagy nem megfelelt. 
· A tanfolyam elvégzéséről igazolást kell kiadni. 

Képzés helyszínei: 
 

10 nap: MH EK EÜFTI (Tünde utca) 
öltözet: évszaknak megfelelő hadigyakorló 

 

5 nap: MH EK HK  

öltözet: ápolói fehér ruházat 
 

Az Egészségügyi szakállomány alapszintű katona-egészségügyi továbbképzés az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ által engedélyezett szabadon választható elméleti továbbképzés 
pontértékét 15 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 
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EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁLLOMÁNY ALAPSZINTŰ 
KATONA-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉS TARTALMI ELEMEI 

 

TÉMAKÖR TÁRGYKÖR 
ELMÉLET/ 

KONZULTÁCIÓ 
GYAKORLAT ÖSSZESEN 

I. Általános 

honvéd 
egészségügyi 

ismeretek 

1. TK: A NATO és az MH 

egészségügyi rendszerének alapjai 
2 - 2 

2. TK: MEDEVAC 1 - 1 

3. TK: Egészségügyi Koordinációs 
részleg, jelentések (METHANE, 
9-liner)  

2 - 2 

II. A 

belgyógyászati 
jellegű 

sürgősségi 
ismeretek 

elmélete és 
gyakorlata 

1. TK: Belgyógyászat 3 - 3 

2. TK: Neurológia  2 - 2 

3. TK: Sebészet 1 - 1 

4. TK: Belgyógyászati balesetek 1 - 1 

5. TK: Kisklinikumok 1 - 1 

6. TK: Reanimatológia  1 5 6 

7. TK: Légútbiztosítás - 2 2 

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

1 3 4 

9. TK: Rendelői eszközhasználat - 4 4 

10. TK: Szituációs betegellátás  - 8 8 

III. Sérülések 
elsődleges 
helyszíni 

ellátása honi és 
műveleti 

körülmények 
között 

1. TK: Sérülések testtájak szerint, 
ellátásuk 

2 3 5 

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

- 3 3 

3. TK: Szituációs sérültellátás honi 
körülmények között 

- 8 8 

4. TK: TCCC 2 6 8 

5. TK: TRIAGE, tömeges ellátás, 
rádiózás 

2 6 8 

Vizsga - 5 5 

Összesen 21 53 74 
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EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁLLOMÁNY ALAPSZINTŰ KATONA-EGÉSZSÉGÜGYI 

SZAKKIKÉPZÉS KÓRHÁZI GYAKORLAT TARTALMI ELEMEI 
 

 

OSZTÁLY GYAKORLAT 

Sürgősségi Betegellátó Centrum 24 

Égés, plasztikai osztály 8 

Pathologia 8 

Összesen 40 

 

 

 

 

 
 


