
 

Harctéri mentőkatona 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 harctéri mentőkatona (a továbbiakban: HMK) 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.  

 

A HMK egészségügyi szakkiképzés általános követelményei:  
A HMK 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. 

 

 

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

Formája: tanfolyamrendszerű oktatás 

Nyelve: magyar, nemzetközi szakkiképzés esetén: angol. 

 
Az egészségügyi szakkiképzésbe való bekapcsolódás feltételei: 
 

a) a jelölt közvetlen szolgálati előjárójához írásban benyújtott részvételi 

szándéknyilatkozata, 

b) egységes alapkiképzésen vagy nem katonai oktatási intézményben végzett tiszti, 

altiszti állományba vett személyek részére szervezett tanfolyam rendszerű 

felkészítésen való részvétel, 

c) a honvédelmi szervezet állományában eltöltött legalább 6 hónap szolgálati viszony, 

d) a honvédelmi szervezet parancsnokának javaslata, 

e) az egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági kategóriákat meghatározó, a 

honvédek alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, 

pszichikai és fizikai alkalmasság, 

f) nemzetközi tanfolyam esetén: katonai szakanyaggal bővített, legalább alapfokú, 

önálló nyelvhasználói szintű angol nyelvismeret, vagy angol nyelvű szintfelmérő 

vizsga teljesítése. 
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I./4./D. Az egészségügyi szakkiképzésben való részvétel feltételei: 
a) a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív)  

b) megengedett hiányzás: elméleti és gyakorlati foglalkozásokon hiányzás nélküli 

részvétel, elháríthatatlan ok miatt 5 nap igazolt hiányzás megengedett, 

c) egyéb feltételek: tanfolyamközi vizsgák teljesítése. 

 
Tervezett szakkiképzési idő: 

A HMK egészségügyi szakkiképzésre 18 hét időtartam alatt kerül sor. 

 

Az egészségügyi szakkiképzés zárásának feltétele(i):  
Tanfolyamközi vizsgák és az előírt gyakorlat teljesítése. Amennyiben a tanfolyamról a jelölt 5 
kiképzési napnál többet hiányzik, záróvizsgára nem bocsátható. 
 

A záróvizsga részei: 
1. írásbeli vizsga, 
2. taktikai harctéri sérültellátás szituációs gyakorlati vizsga. 

 

A záróvizsga értékelése: 
1. az írásbeli feladatlapot megoldó kulcs alapján kell értékelni, a „megfelelt” 

minősítéshez legalább 70 %-ot kell teljesíteni, 
2. a szituációs gyakorlati vizsgát „megfelelt”, illetve „nem megfelelt” minősítéssel kell 

értékelni, 
3. a záróvizsga eredménye „megfelelt”, „nem megfelelt” minősítés, amely a vizsgáztató 

bizottság által a záróvizsga írásbeli és gyakorlati vizsga részére adott értékelésből áll,  
4. „nem megfelelt” értékelés esetén a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani nem 

lehet, 

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

 

 

Az egészségügyi szakkiképzés elvégzést igazoló irat:  
a) igazolás  

b) az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: Harctéri mentőkatona, 

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 egészségügyi szakkiképzés témakörei, gyakorlati foglalkozásai, vizsgái és az 

azokra fordítható idő 

 

Fsz. Témakörök 
Elméleti 

óra 

Gyakorlati 

óra 

Vizsga 

óra 

1. Bevezetés 2 0  

2. Anatómia, élettan 52 12  

 Anatómia, élettan vizsga   1 

3. Traumás sérültellátás 29 22  

 Traumás sérültellátás vizsga   1 

4. Sürgősségi állapotok 63 10  

 Sürgőségi állapotok vizsga   1 

5. Tömeges ellátás, kiürítés, sérült 
(beteg) mozgatás 

7 26  

6. Pszichológiai ismeretek 12 0  

7. Sebészeti ismeretek (patológiai 
osztályon) 

0 14  

8. Harctéri sérültellátás (Tactical 
Combat Casualty Care) 

3 180  

 TCCC vizsga   7 

9. Élőszövetes kiképzés 2 80  

10. Kórházi gyakorlat 0 106  

11. Konzultáció 21 0  

12. Záróvizsga   12 

 Összesen: 191 450 22 

 Mindösszesen 663 
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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 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 
  

 


