
Mentőbúvár állomány egészségügyi alapképzése 

 
A szakkiképzés célja: 

A Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe tartozó szervezetek, továbbá a Magyar 

Honvédség katonai szervezeteinek hivatásos és szerződéses búvár beosztást betöltő 

állományának alapszintű egészségügyi felkészítése Magyarországon és külföldön a béke -és 

műveleti területeken végrehajtott tevékenységük során bekövetkezett különböző sérülések, 

betegségek felismerésére, az elsősegélynyújtás végrehajtására. 

 

 

A mentőbúvár állomány egészségügyi alapképzés általános követelményei:  
A mentőbúvár képes 

a) a kiképzésben aktívan részt venni, a kiképzési követelményekben meghatározottak 

szerinti tevékenységeket önállóan elvégezni, 

b) munka- és tűzvédelemi rendelkezéseket, ismerni és alkalmazni, 

c) a személyére vonatkozó hazai és nemzetközi jogi szabályzókat és az azokban 

foglaltakat ismerni és betartani, 

d) az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni. 

e) alkalmazni a rendszeresített elsősegélynyújtó felszereléseket. 

f) harchelyzetben és válságreagáló műveletek végrehajtása során legyen képes 

önállóan elsősegélyben részesíteni, valamint előkészíteni szaksegélyre a sérülteket. 

 

Az egészségügyi szakkiképzés besorolása: 
Egészségügyi szakkiképzés 

Formája: tanfolyamrendszerű oktatás 

Nyelve: magyar. 

 

Az egészségügyi szakkiképzésbe való bekapcsolódás feltételei: 
a) a jelölt közvetlen szolgálati előjárójához írásban benyújtott részvételi 

szándéknyilatkozata, 

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

altiszti állományba vett személyek részére szervezett tanfolyamrendszerű 

felkészítésen való részvétel, 

c) honvédelmi szerv vagy rendvédelmi szerv parancsnokának javaslata, és 

d) honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendő személyek részére a honvédek 

alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai és 

fizikai alkalmasság, 

 

Az egészségügyi szakkiképzésben való részvétel feltételei: 
a) a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív)  

b) elméleti és gyakorlati foglalkozásokon hiányzás nélküli részvétel, 

 

Tervezett szakkiképzési idő: 

Mentőbúvár állomány egészségügyi alapképzés időtartama: 37 óra (5 kiképzési nap) 

 

A vizsgán való részvétel feltételei 
Az elméleti és gyakorlati foglalkozások 100%-án való részvétel.  

Igazolt hiányzás: nincs 
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 Számonkérés formája: 

a) írásbeli vizsga 

b) gyakorlati vizsga 

 

 

Megszerezhető minősítések: 

a) Az írásbeli vizsgán elérhető maximális pontszám: 55 pont melyből 40 pontot kell 

elérni a „megfelelt” minősítésért. 

b) A gyakorlati vizsga összértékélése akkor tekinthető „megfelelt”-nek, ha a 

szituáció befejeztével a sérültellátás eredményes. 

b) A sikeres vizsgához minden vizsgaszakaszból „megfelelt” minősítést kell elérni. 

 

Az egészségügyi szakkiképzés elvégzést igazoló irat: 
a) A tanfolyam elvégzéséről igazolást kell kiadni. 

b) Az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: Mentőbúvár állomány 

egészségügyi alapképzés 

c) Az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított két évig 

végezhető, amely szintentartó, ismeretbővítő tanfolyam követelményeinek 

eredményes teljesítése esetén újabb két évre meghosszabbítható. 
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A mentőbúvár állomány egészségügyi alapképzés témakörei, gyakorlati foglalkozásai, 
vizsgái és az azokra fordítható idő 

 

TÉMAKÖR TÁRGYKÖR ELMÉLET GYAKORLAT ÖSSZESEN 

I. Általános 
egészségügyi 

ismeretek 

1. TK: Az emberi test felépítése és 

működése 
1 - 1 

2.TK: Általános alapelvek a mentés 
során 

3 - 3 

3.TK: Mentésszervezés 2 - 2 

4. TK: Mentéstechnikai eszközök 
ismertetése 

 

1 2 3 

II. A sürgősségi 
ellátás elmélete 
és gyakorlata 

1. TK: Sebzések, sérülések ellátása. 
A shock. 

 

2 2 4 

2.TK: Az eszméletlenség és ellátása. 
Légútbiztosítás. 

1 2 3 

3.TK: Kiterjesztett újraélesztés 
(XBLS) 

1 3 4 

4.TK: Mellkasi sérülések (PTX) 1 1 2 

II. Búvár 
egészségügyi 

alapismeretek 

1. TK: Búvárbalesetek, búvár 
megbetegedések és ellátásuk- 

Belgyógyászat 
2 - 2 

2.TK: Búvárbalesetek, búvár 
megbetegedések és ellátásuk- Fül-
Orr-Gégészet 

2 - 2 

3. TK Búvárbalesetek, búvár 
megbetegedések és ellátásuk- 

Toxikológia/Mérgezések 

1 - 1 

4. TK: Búvárbalesetek alapszintű 
szimulációs ellátása 

- 3 3 

Eligazítás 1 - 1 

Vizsga 1 5 6 

Összesen: 19 18 37 

 

 

 

 
 


