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SZAKMAI VIZSGA FELTÉTELEI ÉS TARTALMA 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK  

SZAKMAI VIZSGÁRA VONATKOZÓ KIVONATA 

MENTŐÁPOLÓ SZAKMA  

  

 1  A szakma alapadatai  

 1.1  Az ágazat megnevezése: Egészségügy   

 1.2  A szakma megnevezése: Mentőápoló  

 1.3  A szakma azonosító száma: 5 0913 03 11  

 1.4  A szakma szakmairányai: -  

 1.5  A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

 1.6  A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

 1.7  Ágazati alapoktatás megnevezése: Egészségügy ágazati alapoktatás  

 1.8  Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -  

 1.9  Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi  

oktatásban: 440 óra, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra    

    

 8.  A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

  

 8.1  Szakma megnevezése: Mentőápoló  

 8.2  Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:   

8.2.1 Valamennyi előírt képzési évfolyam, az egybefüggő és évközi szakmai gyakorlat sikeres és igazolt 

teljesítése.   

8.2.2 Szakmához kötődő további sajátos követelmények:  Portfólió leadása: A vizsgázó a szakmai vizsga 

megkezdése előtt 30 nappal a képzőintézménynek megküldi elektronikusan és/vagy papíralapon 

1 példányban.   

 8.3  Központi interaktív vizsga  

8.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Mentőápoló szakmai ismeret  

8.3.2 A vizsgatevékenység leírása:  

A vizsgatevékenység összesen 60, központilag összeállított kérdésből álló, különböző típusú 

feladatokat tartalmazó teszt. Az eszközismeret méréséhez ábrák használata ajánlott.   

  

A vizsgafeladatok összetétele a vizsgatevékenységen belül:  

  

− Szakirányú oktatás szakmai követelményeinek leírása a 12. évfolyam végéig: 10%  
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− ABCDE állapotfelmérés és ellátás: 35%  

− Optimális betegút megválasztása: 10%  

− Elsősegélynyújtás oktatás: 10%  

− Mérgezést szenvedett beteg ellátása: 10%  

− Periarreszt ritmuszavarok felismerése: 15%  

− Tömeges események, katasztrófa helyzetek felszámolása: 10%  

  

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

 8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20%  

8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés a központi interaktív vizsga 

összeállított javítási-értékelési útmutatója alapján történik.   

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40%-át elérte.  

  

 8.4  Projektfeladat  

8.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Mentőápoló projektfeladat  

8.4.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása 

 A projektfeladat három vizsgarészből áll:  

A) vizsgarész: Portfólió bemutatása  

B) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka szimulációs körülmények között  

C) vizsgarész: Az A) és B) vizsgarészekhez kapcsolódó szakmai beszélgetés  

  

A) vizsgarész: Portfólió bemutatása  

A vizsgázó haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból összeállított dokumentum, amely 

magában foglalja valamennyi szakmai gyakorlattal összefüggésben a mentoráló gyakorlati 

oktató/gyakorlati oktatást végző mentor által hitelesített gyakorlati munkanaplót.  

A portfólió kötelező és választható elemekből épül fel.  

  

A portfólió kötelező elemei:  

1. A szakmai gyakorlat alatt elvégezett tevékenységek az alábbi beavatkozások mentén (a 

portfólió értékelése során súlyaránya 50%)  

− 5 db önálló tevékenységről és 5 db asszisztálásról/közreműködésről szóló leírás a kórházi 

gyakorlatok során.  

− 10 db mentőgépkocsin történt önálló esetellátás esetellátásról szóló leírás (minimális 

tartalma: bejelentés adatai, helyszín, beteg életkora, beteg neme, anamnézis, feltaláláskori 

állapot leírása az ABCDE szemlélet szerint, alkalmazott terápia (önálló és 
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asszisztált/közreműködött tevékenység megjelölésével), eszközhasználat, az ellátás 

végrehajtására vonatkozó és kapcsolódó állami mentőszolgálat/sürgősségi osztály 

Szabványos Eljárásrend(ek) hivatkozása(i).  

− 10 db esetkocsin történő asszisztálásról vagy közreműködésről szóló leírás (minimális 

tartalma: bejelentés adatai, helyszín, beteg életkora, beteg neme, anamnézis, feltaláláskori 

állapot leírása az ABCDE szemlélet szerint, alkalmazott terápia (önálló és 

asszisztált/közreműködött tevékenység megjelölésével), eszközhasználat, az ellátás 

végrehajtására vonatkozó és kapcsolódó állami mentőszolgálat/sürgősségi osztály 

Szabványos Eljárásrend(ek) hivatkozása(i).  

A portfólióban meg kell jelölni a gyakorlat/beavatkozás helyszínét időpontját. A 

portfólióban az mentőápolói részvétel, a beavatkozások elvégzésének igazolása, az 

abban elvégzett mentőápolói tevékenységek leírása szerepeljen.  

2. Esetbemutatás (a portfólió értékelése során súlyaránya 30%): A fent leírt teendők közül egy 

a tanuló/képzésben résztvevő által mentőgépkocsin vagy esetkocsin elvégzett mentőápolói 

feladat bemutatása önreflexióként. Az esetismertetés az alábbiakra térjen ki: a leírás 1. pont 

szerinti minimális tartalmán túl a mentési folyamat pontos leírása, a betegmegfigyelés 

beavatkozás körüli szempontjai, a betegbiztonság, az aszepszis- antiszepszis szabályai, 

valamint a dokumentálásra vonatkozó szabályok.  

  

A portfólió választható elemei: (a portfólió értékelése során súlyaránya 20%)  

−  Szakmai versenyek, amelyeken részt vett a jelölt a képzés időtartama alatt és azok 

eredményeinek bemutatása.  

−  Szakmai események, amelyeken részt vett a tanuló/képzésben résztvevő a képzés 

időtartama alatt (kórház-, klinikai látogatások, szakmai bemutatók, szakterülettel 

összefüggő ismeretterjesztő előadás, szakmát népszerűsítő rendezvények, iskolai, 

munkahelyi szakmai rendezvények, hobby, önkéntes tevékenykedés stb.).  

−  Saját tudományos munka bemutatása.  

−  Közösségi szolgálat, iskolai közösségi munka bemutatása.  

−  Dicséretek, elismerések, ajánlások a tanuló/képzésben résztvevő szakmai, iskolai 

teljesítményével kapcsolatban.  

−  Karrierterv és egészségügyi motivációs terv  

  

B) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka szimulációs körülmények között  

  

Szimulációs körülmények között zajló vizsga (a gyakorlati vizsgamunka értékelése során 

súlyaránya 70%, időtartama maximum 15 perc):  

A vizsgaszervező intézmény által összeállított feladatsorból, tételhúzással választott, beteg 

nélküli szituációs feladatok elvégzése, invazív tevékenységek bemutatása szimulációs 

eszközök használatával és szükség esetén imitátorok bevonásával.  
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A gyakorlati vizsgamunka értékelése a vizsgaszervező intézmény által összeállított szempontsor 

alapján történik  

  

Egy szituációs feladatsornak az alábbi képzési kimeneti követelményeken alapuló tanulási 

eredmények mindegyikét tartalmaznia kell:  

  

Az összes szituációs feladatban:  

−  AVPU-t megítél  

−  ABCDE szemléletnek megfelelően állapotot mér fel 

o A helyszín biztonságosságát megítéli o A légút 

átjárhatóságát megítéli  

o A légzést (légzésszámot, légzési munkát, légzési hangot) 

eszköz nélkül megfigyel, hallgat és értékel  

o SpO2-t mér, megítél o A bőr és a nyálkahártya 

elváltozásait megítéli o Perifériás és centrális pulzust 

tapint és értékel o Vérnyomást mér o CRT-t vizsgál és 

megítél o Köpenyhőmérsékletet mér és értékel  

−  A beteget folyamatosan megfigyeli, állapotának változásait észleli, értékeli  

−  Beteg fiziológiás szükségleteinek kielégítését támogatja  

−  Beteg biztonsági szükségletét kielégíti  

−  Szaknyelven és ISBAR sémát használva kommunikál (referál és/vagy 

konzultál és/vagy segélykocsit hív-lemond és/vagy, beteget ad át)  

−  Veszélyes hulladékot kezel  

−  Fertőtlenítő szereket, eljárásokat alkalmaz  

−  Aszepszis, antiszepszis szabályait betartja  

Legalább egy szituációs feladatban:  

− ccABCDE és ABCDE szemléletnek megfelelően állapotot mér fel és ellátást végez − 

ETCO2-t mér, megítél  

− EKG-t és telemetrikus EKG-t készít  

− EKG-n az életet veszélyeztető ritmuszavarokat felismer  

− Maghőmérsékletet mér és értékel  

− Vércukrot mér és eredményt értékel  

− GCS-t megítél  

− Stroke tüneteit felismeri  

− Bénulást és érzészavarokat megítél és értékel  

− Veszélyeztető állapot gyanúját felismeri  

− Fájdalmat megítél  
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− Bántalmazás jeleit felismeri  

− Az újszülött állapotát felméri (ABCDE)  

− A betegeket/sérülteket ellátási és szállítási igény szerint osztályozza (Triage)  

− Csoportdiagnózist állít fel  

− Auto- és heteroanamnézist vesz fel  

− A beteg egészségügyi dokumentációját a tőle elvárható szinten értelmezi  

− Eszköz nélkül átjárható légutat biztosít  

− Egyszerű légútbiztosító eszközöket (OPA, NPA) alkalmaz  

− Szupraglottikus eszközöket alkalmaz keringésmegállásban  

− Endotrachealis intubációt előkészít, asszisztál  

− Légúti idegentestet eszköz nélkül eltávolítja  

− Garatváladékot leszív  

− Endotracheális leszívást alkalmaz (ET vagy kanül)  

− Megtartott keringésű beteg sürgősségi  endotracheális intubációját előkészíti, 

asszisztál végrehajtásában  

− Lélegeztet ballonnal-maszkkal  

− Gépi lélegeztetési módszereket előkészít, asszisztál végrehajtásában  

− Mellkasi tű dekompressziót végez keringésmegállásban  

− Thoracotomiát előkészít, asszisztál végrehajtásában  

− Oxigén terápiát alkalmaz  

− BLS-t végez és irányít  

− XBLS-t végez és irányít  

− ALS-ben részt vesz  

− AED-t használ  

− Manuális defibrillációt alkalmaz  

− Elektromos kardioverziót előkészít, asszisztál végrehajtásában  

− Célhőmérséklet orientált kezelést előkészít, asszisztál újraélesztést követően 

− Transthoracalis PM alkalmazását előkészíti, asszisztál a végrehajtásában − 

Vérzést csillapít  

− Gyomormosást, gyomorszonda levezetést előkészít, asszisztál végrehajtásában  

− Sebkötözést alkalmaz  

− Helyszíni vérzéscsillapító öltést előkészít, asszisztál végrehajtásában  

− Végtag sínezést alkalmaz  

− Vákuummatraccal rögzít  

− Nyakrögzítést alkalmaz (MILS és eszközös)  

− Lapáthordággyal, board-dal (spinal board) teljes teströgzítést alkalmaz  
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− Húzósínnel végtagot rögzít  

− Medenceövet alkalmaz  

− Termikus traumát ellát  

− Perifériás vénát biztosít (kivéve v. jugularis externa)  

− Intraosszeális (io.) technikát kivitelez  

− Folyadékterápiát alkalmaz  

− Eljárásrend szerint gyógyszerel a kompetencia szintjének megfelelően  

− Komplikációmentes szülést vezet, folyamatában asszisztál  

− Újszülöttet ellát  

− Beteget pozícionál  

− A beteget szakszerűen mozgat  

− A kimentésben közreműködik  

− A beteget biztonságosan szállítja  

− Alapápolást végez  

− Gégekanül betétjét cseréli, tisztítja  

− A fertőző beteg ellátására vonatkozó szabályokat alkalmazza  

− A beteg testváladékait kezeli  

− Megkülönböztető jelzés szükségességét megítéli  

− Műszaki mentést kér  

− Karhatalmi segítséget kér, kényszerintézkedést igényel  

− A beteg állapotának megfelelő betegutat megválasztja  

− A beteg szállíthatóságát kompetencia szintjén megítéli  

  

C) vizsgarész: A) és B) vizsgarészekhez kapcsolódó szakmai beszélgetés  

  

A vizsgarész alkalmával a vizsgázó bemutatja portfolióját. Portfóliójával és gyakorlati 

vizsgamunkájával kapcsolatosan a vizsgabizottság által megfogalmazott kérdésekre válaszol, 

a vizsgabizottság tagjaival szakmai megbeszélést folytat maximum 15 percben.  

  

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc   

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%  

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A) vizsgarész értékelési súlyaránya a projektfeladatban: 20%  

B) vizsgarész értékelési súlyaránya a projektfeladatban: 70%  

C) vizsgarész értékelési súlyaránya a projektfeladatban: 10%  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló/képzésben résztvevő a megszerezhető 

összes pontszám legalább 40%-át elérte.  
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8.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: A 

szimulációs körülmények között végzett vizsga során a technikai feltételek biztosításáért 

felelős személy mellett 2 fő imitátor bevonása szükséges.  

 8.6  A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

A szimulációs körülmények között végzett vizsga során az 5.3 pontban felsorolt eszközök.  

 8.7  A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

 8.8  A szakmai vizsga eredményébe:  

- az ágazati alapvizsgát 10% súlyaránnyal kell beszámítani  

- a szakmai vizsgát 90% súlyaránnyal kell beszámítani.  

  

8.9  A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok:  

A GDPR-nak megfelelően elkészített betegdokumentációk, beleegyező nyilatkozatok. Az 

eszközök, gépek használati leirata, utasításai a karbantartásról és a hibakódokról.  

9. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek  

Az ágazati alapvizsga a szakmai követelmények táblázatban megjelölt tevékenységek végzésére 

jogosít.  

  

  

 

  

Csák János  

kultúráért és innovációért felelős miniszter nevében és megbízásából  
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