
Harctéri Mentőkatona - Műveleti Egészségügyi Specialista (HMK-MES) 

különbözeti egészségügyi szakkiképzés 

 

A szakkiképzés célja: 

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter 
közvetlen alárendeltségébe, közvetlen és fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete 
alá tartozó szervezetek tagjai, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai 
szervezeteinek (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) hivatásos és szerződéses 
állománya (a továbbiakban: állomány) részére szervezett egészségügyi szakkiképzés.  
 

A műveleti egészségügyi specialista (a továbbiakban: MES) egészségügyi 
szakkiképzés célja, hogy műveleti helyzetet valósághűen szimuláló körülmények között, 
magas szintű egészségügyi képzéssel felkészítse a katonát a Magyarországon és külföldön a 
békeműveletek során és műveleti területeken végrehajtott, valamint egyéb okból elrendelt 
katonai tevékenységek közben bekövetkezett különböző sérülések, betegségek felismerésére, 
a harctéri sebesültellátásra, az életmentő feladatok végrehajtására.  
 

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei: 
A HMK-MES legyen képes: 

a) a szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a kiképzési 
követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, illetve 

együttműködőként elvégezni, 
b) az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut 

egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő 
személyek állapotát stabilizálni, megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a 
betegről referálni, 

c) munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni, 
d) az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni. 
 

I./2./B. Az egészségügyi szakkiképzés szakmai követelményei 

 

 1. A MES a meghatározott követelmények maradéktalan teljesítése esetén végezheti 
tevékenységét a 2/2014. HM rendelet 3. melléklete alapján. 

  

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása 

 

OKJ-n kívüli, egészségügyi szakkiképzés; 

Formája: tanfolyamrendszerű oktatás; 

Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol. 
 

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) rendelkezzen HMK vizsgával; 
d) rendelkezzen érettségi vizsgával; 
e) rendelkezzen érvényes laboratóriumi vizsgálati eredményekkel (Hepatitis B, C; 

HIV szerológia; általános labor, vér-vizelet); 
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f)  rendelkezzen 1 éven belüli mellkas RTG lelettel; 
g) rendelkezzen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálati eredménnyel; 

(amennyiben az alakulat nem rendelkezik foglalkozás-egészségügyi szakorvossal, 
abban az esetben az MH EK foglalkozás-egészségügyi orvosa végzi el a 
munkaköri alkalmassági vizsgálatot.) 

h) a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív);  
i) elháríthatatlan ok miatt, a szituációs és perifériás vénabiztosítás gyakorlati 

foglalkozások teljesítésének kivételével 8 kiképzési óra hiányzás megengedett. a 

jelölt közvetlen szolgálati előjárójához írásban benyújtott részvételi kérelme 
alapján; 

j) nemzetközi tanfolyam esetén: katonai szakanyaggal bővített, legalább alapfokú, 
önálló nyelvhasználói szintű angol nyelvismeret, vagy angol nyelvű szintfelmérő 
vizsga teljesítése. 

 

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő 

A HMK-MES különbözeti egészségügyi szakkiképzés időtartama 280 kiképzési óra, 

melynek részei a tanfolyamközi vizsgák. 
 

 

 A szakkiképzés zárásának feltétele(i) 
Záróvizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt, a 

megengedett, 8 kiképzési óránál több hiányzása van, valamint ha a tanfolyamközi vizsgák 
bármelyikén „nem megfelelt” minősítést kapott. Amennyiben egy éven belüli sikeres HMK 
vizsgával rendelkezik, mentesül a TCCC vizsga alól. 

 

A számonkérések, és a záróvizsga részei 
a) a számonkérés, és a záróvizsga alapját a tanfolyam keretén belül leadott és önálló 

feldolgozásként meghatározott ismeretanyag képezi; 
b) a kiképzendő állomány a kiképzők által meghatározott témakörök lezárását 

követően tanfolyamközi vizsgát tesznek; 

c) feladatlapos ellenőrzés, nyílt és zárt rendszerű kérdésekkel (írásbeli beszámoló); 
d) taktikai harctéri sérültellátás szituációs gyakorlati vizsga. 

 

Megszerezhető minősítések 

a) megszerezhető minősítések: „megfelelt”, „nem megfelelt”; 
b) megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: a jelöltnek 

valamennyi írásbeli vizsgán legalább 70%-ot kell teljesítenie, a „megfelelt” 
minősítés eléréséhez; 

c) sikertelen teljesítés (ek) következményei: sikertelen tanfolyamközi vizsga esetén a 
vizsgázó pótvizsgát tehet. 

 

A záróvizsga tartalma 

a) írásbeli vizsga, melynek időtartama: 90 perc; 
b) az írásbeli vizsga anyagát a tanfolyam keretén belül leadott tananyag és az önálló 

feldolgozásként meghatározott ismeretanyag képezi;  
c) szituációs gyakorlati vizsga, melynek időtartama: 45 perc; 
d) a szituációs gyakorlati vizsga feladatait a tanfolyam keretén belül bemutatott és 

gyakoroltatott ismeretanyag képezi; 
e) rendelői gyakorlati vizsga, melynek időtartama: 45 perc; 
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f) a rendelői gyakorlati vizsga feladatait a tanfolyam keretén belül bemutatott és 

gyakoroltatott ismeretanyag képezi. 
 

A záróvizsga értékelése 

a) az írásbeli feladatlapot megoldó kulcs alapján kell értékelni, a „megfelelt” 
minősítéshez legalább 70 %-ot kell teljesíteni; 

b) a szituációs gyakorlati vizsgát „megfelelt”, illetve „nem megfelelt” minősítéssel 
kell értékelni; 

c) a záróvizsga eredménye „megfelelt”, „nem megfelelt” minősítés, amely a 
vizsgáztató bizottság által a záróvizsga írásbeli és gyakorlati vizsga részére adott 

értékelésből áll; 
d)  „nem megfelelt” értékelés esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani 

nem lehet; 

e) a jelölt sikertelen záróvizsga vagy egyéb igazolt távollét esetén, legfeljebb egy 
alkalommal a tanfolyamra ismételten beiskolázható. 

 

A szakkiképzés elvégzését igazoló irat 
a) igazolás); 

b) az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: 

Műveleti Egészségügyi Specialista (MES)  

c) az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított 2 évig 
végezhető. Az igazolás két hetes tanfolyam követelményeinek eredményes 
teljesítése esetén újabb 2 évre meghosszabbítható. 
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A HMK-MES KÜLÖNBÖZETI EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉSÉNEK 
TARTALMI ELEMEI 
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I. Általános 
egészségügyi 
ismeretek. 

1. TK: Anatómia, élettan ismétlő 
áttekintés 

6 - 6 

II. A 

sürgősségi 
ellátás, 

elmélete és 
gyakorlata 

 

1. TK: Sürgősségi beavatkozások 
7 - 7 

 

2. TK: Sürgősségi kórképek 
- 7 7 

III. 

Betegvizsgálat 
1. TK: Részletes anamnézis 
felvétel és betegvizsgálat 

1 18 19 

IV. Klinikai 

ismeretek, 

alapellátás  

 

 

1. TK: Gasztroenterológiai 
kórképek ismerete 

7 - 7 

2. TK: Sebészeti kórképek 
ismerete 

3. TK: Belgyógyászati kórképek 
ismerete 

4. TK: Bőrgyógyászati kórképek 
ismerete 

5. TK: Fertőző betegségek 
kórképeinek ismerete 

7 - 7 6. TK: Trópusi 
betegségek,zoonózisok 
kórképeinek ismerete 
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IV. A 

klinikumi 

ellátás, 
elmélete 

7. TK: Helyszíni szülésvezetés 
ismerete 

7 - 7 
8. TK: Fül-orr-gégészeti kórképek 
ismerete 

9. TK: Szemészeti kórképek 
ismerete 

10.TK: Fogászati kórképek 
ismerete 

2 3 5 

V.  1.TK: Gyógyszertani ismeretek 62 - 62 

2.TK: Gyógyszertani egészségügyi 
adminisztráció 1 1 2 

3.TK: Gyógyszertani klinikai 
protokollok ismerete, alkalmazása 

- 21 21 

VI. Az 

állategészség-

ügyi ellátás, 
elmélete, 

gyakorlata 

1.TK: Állategészségügyi ismeretek, 
kórképek elmélete, és gyakorlata 

2 2 4 

VII. TCCC 

1. TK: TCCC 

Tactical Field  Care 
- 21 21 

2. TK: Tömeges Ellátás - 7 7 

3.TK: Prolonged Field Care 2 12 14 

VIII. 

Kórházi, 
csapatorvosi 

gyakorlat 

1.TK: Kórházi, csapatorvosi 
gyakorlat ismerete 

- 47 47 

IX. Sebészeti 
ismeretek, 

patológia 
osztályon 

1.TK: Sürgősségi sebészeti jellegű 
beavatkozások gyakorlása 
elhunyton 

- 4 4 

Vizsga előkészítés és konzultáció 7 7 14 

Vizsga I.: Írásbeli vizsga, TCCC vizsga 2 5 7 

Vizsga II. HMK –MES különbözeti vizsga - 12 12 

Összesen 121 159 280 
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    MAGYAR HONVÉDSÉG .sz. példány 

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT  

Nyt. szám:  
 

 

 
Beleegyező nyilatkozat 

 

 

 

Alulírott,…………………………………………………………………………………   
(név, rendfokozat, szül. idő, an) hozzájárulok, hogy a katonai feladat végrehajtása közben 
elvégezhető egészségügyi tevékenységek és az ezek elvégzéséhez szükséges szakkiképzés 
követelményeiről szóló 2/2014. (II. 28.) HM rendeletben meghatározottaknak megfelelően, a 
………. évi Harctéri Mentőkatona - Műveleti Egészségügyi Specialista (HMK-MES) 

különbözeti egészségügyi szakkiképzés részeként, a 322/2014. HVKF szakutasításban 
meghatározottaknak megfelelő felügyelet, eszközök és szakanyagok biztosítása mellett, a 

fertőzés kivédésére vonatkozó szabályok betartásával, a szakkiképzésekben részesülő 
személyek végtagi vénabiztosítást és hatóanyag tartalom nélküli infúziós oldat vénás 
bekötését rajtam elvégezzék. 
 

 A szakkiképzés keretében részletes tájékoztatást kaptam a testbe történő beavatkozás 
valamennyi körülményéről, kockázatáról, az akut és krónikus szövődményekről (különösen: a 
szöveti beszűrődés, véraláfutás, folyadéktérfogat-terhelés, visszérgyulladás, fertőzés, 
légbuborék okozta elzáródás (légembólia) lehetőségéről). 
 

 

Budapest,……………..év ……………….hó ……………- n. 

 

 

 

 

 

Nyilatkozattevő aláírása 

 

 

 
 

 

Orvosszakmai mentor aláírása (pecsét) 

 

 

 

 

 

Készült: 1 példányban 

Egy példány: 1 lap 

Ügyintéző (tel):  
Kapják:  1 sz. pld. Irattár 
  

 


