
Műveleti első ellátó katonák (MEEK) egészségügyi szakkiképzése 

 

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

A MEEK egészségügyi szakkiképzés általános követelményei: 
 

a) ismerje és legyen képes 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, megfigyelni és a sebesült kiürítést végző részére a 
beteget átadni; 

d) 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, és 

b) honvédelmi szerv állományába tartozó kiképzendők részére a honvédek 
alkalmassági feltételeit meghatározó HM rendeletben előírt egészségi, pszichikai 
és fizikai alkalmasság.  

 
 Az egészségügyi szakkiképzésben való részvétel: 
 

a) a részvétel követésének módja: katalógusvezetés (jelenléti ív);  
b) a vizsgázó elháríthatatlan (haláleset, bírósági idézés stb.) okból a kiképzésről 

maximum 8 kiképzési órát, azaz 1 kiképzési napot hiányozhat. 
 

Tervezett egészségügyi szakkiképzési idő: 

 

A MEEK egészségügyi szakkiképzésre 40 kiképzési óra időtartam alatt kerül sor, 
melynek része a záróvizsga. 
A szakkiképzés zárásának feltétele:  



 

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

A záróvizsga részei: 
 

a) szituációs gyakorlati vizsga BLS 

b) szituációs gyakorlati vizsga TCCC 

 

 

A záróvizsga értékelése: 

 

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

értékelni, legalább kéttagú vizsgabizottság előtt; 
c) a tanfolyam elvégzéséről igazolást kiállítani akkor lehet, ha a vizsgázó mindkét 

gyakorlati szituációs vizsgán „megfelelt” minősítést kapott; 
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 első ellátó katona; 
c) az igazolás alapján a tevékenység a záróvizsga időpontjától számított 2 évig 

végezhető;  
d) az igazolás a MEEK ismeretbővítő tanfolyam követelményeinek eredményes 

teljesítése esetén újabb 2 évre meghosszabbítható. 



MŰVELETI ELSŐ ELLÁTÓ KATONA EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKIKÉPZÉS 
TARTALMI ELEMEI 
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I. Általános 
egészségügyi 

ismeretek 

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

1 - 1 

II. A sürgősségi 
ellátás elmélete 
és gyakorlata 

1. TK: A szív - érrendszer anatómiai 
alapjai, az életjelenségek, az 
eszméletlenség, és a shock vizsgálata. 

- 1 1 

2. TK: Sebek, vérzések ellátása. 
- 3 3 

3. TK: A mozgásrendszer anatómiai 
alapismerete, a csont-, ízületi sérülések 
ismertetése és ellátása. 

- 2 2 

4. TK: A zsigeri rendszer alapszintű 
anatómiája. A mellkas és has sérülései, 
ellátása. 

- 1 1 

5. TK: A légzőrendszer anatómiai 
alapismerete, eszközös, és eszköz nélküli 
alapszintű légútbiztosítás. 

- 1 1 

6. TK: Újraélesztés (xBLS-AED) 1 2 3 

7. TK: A hő-és hidegártalmak, a CBRN 
sérülések, mérgezések és egyéb életet 
veszélyeztető állapotok. 

2 - 2 

III. TCCC 

1. TK: A sérült vizsgálata, sebesültellátás 
műveleti területen, alapszintű TRIAGE. 1 17 18 

2. TK: A sérült személy mozgatása, 
kimentése, szállítása, segélykérés: 
MEDEVAC. 

- 3 3 

Vizsga (BLS) - 1 1 

Vizsga (TCCC) - 4 4 

Összesen 5 35 40 

 


