
Harctéri életmentő katonák egészségügyi szintentartó, ismeretbővítő 
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 

végrehajtása.  

A HM és az MH hivatásos és szerződéses állományának alapszintű egészségügyi 
felkészítése a műveleti területeken végrehajtott tevékenységük során bekövetkezett különböző 
sérülések, betegségek felismerésére, és azonnali segélynyújtás végrehajtására a STANAG 
2122 egyezményben foglaltak alapján. 

 

Az egészségügyi szakkiképzés általános követelményei: 
A HÉK legyen képes: 

a) felismerni, és helyesen alkalmazni a rendszeresített elsősegélynyújtó 
felszereléseket; 

b) az egészségügyi szakkiképzésben aktívan részt venni, a katonai feladatok során a 
kiképzési követelményekben meghatározottak szerinti tevékenységeket önállóan, 
illetve együttműködőként elvégezni; 

c) az egészségügyi szakszemélyzettel és társszervekkel együttműködni, az akut 
egészségkárosodást szenvedett, a katonai feladatban közvetlenül résztvevő 
személyek állapotát stabilizálni, őket megfigyelni és a sebesült kiürítést végző 
részére a beteget átadni; 

d) az általa elvégzett beavatkozásokról dokumentációt vezetni; 
e) munka- és tűzvédelmi rendelkezéseket ismerni és alkalmazni. 

 

 

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

foglalkozások teljesítésének kivételével, 4 kiképzési óra hiányzás megengedett. 

 
Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő: 

A HÉK egészségügyi szintentartó, ismeretbővítő szakkiképzés időtartama 36 

kiképzési óra, melynek részei a tanfolyamközi vizsgák és a záróvizsga. 
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A szakkiképzés zárásának feltétele(i): 

Záróvizsgára nem bocsátható az a jelölt, aki nem töltötte le az előírt kiképzési időt, a 

megengedett, 4 óránál több hiányzása van, valamint ha a tanfolyamközi vizsgák bármelyikén 
„nem megfelelt” minősítést kapott. 
 

A záróvizsga részei: 
a) írásbeli vizsga; 

b) vénabiztosítás parenterális folyadékpótlással; 
c) szituációs gyakorlati vizsga BLS; 

d) szituációs gyakorlati vizsga TCCC. 

 

A záróvizsga tartalma: 

Az írásbeli vizsgát az elméleti tananyag, a vénabiztosítás és a gyakorlati vizsgák 

szituációs feladatait a tanfolyam keretén belül bemutatott és gyakoroltatott ismeretanyag 
képezi. 
 

A záróvizsga értékelése: 

a) a gyakorlati szituációs vizsgákat ellenőrző-lista alapján kell értékelni; 
b) a gyakorlati vizsgát „megfelelt”, illetve „nem megfelelt” minősítéssel kell 

értékelni; 
c) a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani akkor lehet, ha a vizsgázó a IV./2./A. 

pontban foglalt, a záróvizsga részeit képező vizsgákon „megfelelt” minősítést 
kapott; 

d) három sikertelen vénabiztosítás után a végrehajtást felügyelő oktató létrehoz két 
fő oktató bevonásával egy vizsgabizottságot, amely a negyedik végrehajtást 

ellenőrzi, majd azt kiértékeli, és „megfelelt” vagy „nem megfelelt” értékeléssel 
minősíti; 

e) bármely részvizsga „nem megfelelt” értékelése esetén a tanfolyam elvégzéséről 
igazolást kiállítani nem lehet; 

f) a jelölt sikertelen záróvizsga esetén, legfeljebb egy alkalommal a tanfolyamra 

ismételten beiskolázható. 

 

A szakkiképzés elvégzését igazoló irat: 
a) igazolás (Igazolás minta); 

b) az igazolásban meghatározott minősítés megjelölése: harctéri életmentő katona; 

c) a tevékenység a HÉK egészségügyi szintentartó, ismeretbővítő szakkiképzés 

követelményeinek eredményes teljesítése esetén további 2 évig végezhető. 
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HARCTÉRI ÉLETMENTŐ KATONÁK EGÉSZSÉGÜGYI 
SZINTENTARTÓ, ISMERETBŐVÍTŐ SZAKKIKÉPZÉSÉNEK 

TARTALMI ELEMEI 
 

 

TÉMAKÖR TÁRGYKÖR ELMÉLET GYAKORLAT ÖSSZESEN 

I. Általános 
egészségügyi 

ismeretek 

1. TK: A sebesült ellátás pszichés 
vonatkozásai, harctéri stressz 

2 - 2 

II. A 

sürgősségi 
ellátás 

elmélete és 
gyakorlata 

1. TK: Eszméletlen beteg, 
újraélesztés (BLS), AED 
használata 

1 2 3 

2. TK: Vénabiztosítás, 
parenterális folyadékpótlás 

- 7 7 

III. TCCC 

1. TK: Sebesültellátás műveleti 
területen, a sérült személy 
szállításra történő előkészítése, 
MEDEVAC 

- 18 18 

Vizsga 1 5 6 

Összesen 4 32 36 
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   MAGYAR HONVÉDSÉG             1. sz. melléklet a 114/2013. MH Egészségügyi Központ 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT                                                        parancsnok intézkedéshez 

 

 

 

 

 

 

Beleegyező nyilatkozat 
 

 

 

 
Alulírott, név, rf.:……………………………………………………………………… 

(szül. idő:………………………………..an.:………………………………………………….) 
Hozzájárulok, hogy a katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi 
tevékenységek és az ezek elvégzéséhez szükséges szakkiképzés követelményeiről szóló 
2/2014. (III. 28.) HM rendeletben meghatározottaknak megfelelően, a gyakorlati szakkiképzés 
részeként, orvos felügyelete mellett, a fertőzés kivédésére vonatkozó szabályok betartásával, 
valamint a sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközök és szakanyagok biztosításával, 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). 
 

 A tájékoztató orvos neve és pecsétje: 
 

 

 

 

 

Kelt:……………………………… 

 

 

 

                                                        ……………………………… 

                                                             Nyilatkozattevő aláírása 
  


