
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről 

Hatályos: 2016.09.16-től 

Az 55. sorszámú Onkológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és 

vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1.1. A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 723 13 

 

1.2. Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Onkológiai szakápoló 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: – 

   

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám:  720–800 

 

 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 

 

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló, 55 723 02 Csecsemő– és gyermekápoló szakképesítés 

(bővebben a 7. Egyebek fejezetben) 

 

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év ápolói vagy csecsemő és gyermekápolói munkaterületen eltöltött szakmai gyakorlat 

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50% 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

 

2.8. Szintvizsga: – 

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: – 

 

3. PÁLYATÜKÖR 
 

3.1. A szakképesítés–ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, munkakörök, foglalkozás, 

foglalkozások 

 

  A B C 

 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

 3.1.2. 3311 Ápoló, szakápoló Szakápoló 

 3.1.3. Onkológiai szakápoló 

 

3.2. A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

Az onkológiai szakápoló a daganatos betegségben szenvedő betegek ellátását végzi az onkológiai gyógyítás 

területén, és olyan speciális ismeretekkel rendelkezik, hogy képzettsége, szakmai felkészültsége, gyakorlati 

tapasztalata, készsége és személyiségjegyei alapján képes a daganatos betegségben szenvedő betegek ápolására, 

ellátására, gondozására, rehabilitációjára és életvégi kísérésére. 

 

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes: 

– aktívan részt venni az onkológiai szakellátásban az onkológiai csapat tagjaként 
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– az ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza a beteget, részt vesz a rehabilitációjában 

– a daganatos betegeket és családjukat pszichésen támogatni 

– gyermek és felnőtt onkológiai betegek ápolását megtervezni, kivitelezni, ellenőrizni, beleértve az 

onkológiai sürgősségi állapotokat is 

– a betegdokumentációt pontosan, szakszerűen vezetni 

– holisztikus szemléletű, szükségletalapú, ápolási folyamat szerinti betegellátást az életminőséget javító, a 

gyógyszeres és nem gyógyszeres fájdalomcsillapításban közreműködő, szakápolói tevékenységet 

alkalmazni 

– a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, ismereteitől elvárhatóan karbantartani 

– munkáját az ápolásetikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni 

– kommunikációjával, személyiségével a betegeket, hozzátartozókat pszichés és spirituális nehézségeik 

leküzdésében segíteni, a gyógyulásba vetett hitüket fenntartani 

– egyénre szabottan oktatni a beteget és a hozzátartozókat a betegséggel kapcsolatos ismeretekre, különös 

tekintettel a citosztatikus kezeléssel és a sugárterápiával kapcsolatban, az egyén felelősségére egészségi 

állapotának javulása érdekében és az önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására  

–  

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 55 720 01 Egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés–ráépülés 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

 A B 

4.1. A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

4.2. szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.3. azonosító száma megnevezése 

4.4. 11208–16 Onkológiai szakápolás és pszichoonkológia 

4.5. 11209–16 Rehabilitáció és betegoktatás, dokumentáció 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

  

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 

letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése. 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

  A B C 

 5.2.1. A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

 5.2.2. azonosító 

száma 

megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 

 5.2.3. 11208–16 Onkológiai szakápolás és 

pszichoonkológia 

gyakorlati, szóbeli 

 5.2.4. 11209–16 Rehabilitáció és betegoktatás, 

dokumentáció 

 gyakorlati, szóbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 

feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető. 

 



27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről 

Hatályos: 2016.09.16-től 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Onkológiai szakápolási, gondozási és rehabilitációs feladatok ellátása. 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján daganatos 

betegségben szenvedő betegek ellátása, ápolása, gondozása és rehabilitációja (lehetőleg) klinikai környezetben, 

onkológiai osztályon 

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc 

A vizsgafeladat aránya: 60% 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: – 

A vizsgafeladat ismertetése: – 

 

A vizsgafeladat időtartama: –  

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex elméleti ismeretek reprodukálása 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 

követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat aránya: 40% 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 

vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítés–ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és 

felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák 

menüpontban 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

  A 

 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz– és felszerelési jegyzék 

 6.2. Gyógyszerelő tálca 

 6.3. Infúziós tálca 

 6.4. Légútbiztosítás eszközei 

 6.5. Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei 

 6.6. Transzfuziológia eszközei 

 6.7. Reanimációhoz szükséges eszközök 

 6.8. Beavatkozások eszközei, műszerei: lumbál és csontvelő tűk, mellkasi és hasi drainek, ollók (egyenes, hajlított 

Cooper, varratszedő), csipeszek (horgas, anatómiai) 

 6.9. Diagnosztikai eszközök (EKG, Doppler, audiométer, látásvizsgálat, testsúly–, magasság–mérés eszközei) 

 6.10. Riasztás eszközei 

 6.11. Monitorozás eszközei 
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 6.12. Oxigénterápia eszközei 

 6.13. Dokumentáció és archiválás eszközei 

 6.14. Dekontaminálás eszközei 

 6.15. Extraparavasatio eszközei 

 6.16. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség 

 6.17. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép) 

 6.18 Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém–, üveg–, műanyag– és gumi eszközök 

 6.19. Beteg kényelmi eszközök 

 6.20. Fertőtlenítő szerek és eszközök: kéz–, bőr–, eszköz–, felület fertőtlenítőszerek, törlőkendők, papír kéztörlő 

 6.21. Veszélyes hulladékgyűjtés speciális eszközei, dokumentációja onkológiai osztályon 

 6.22. Hulladékgyűjtés eszközei 

 6.23. Citosztatikus kezelés speciális felszerelése, eszközei 

 

7. EGYEBEK 

7.1 Szakmai előképzettség: 

a 2.2. alpontban feltüntetett szakmai előképzettségen túl, szakmai előképzettségnek kell tekinteni az ápolás és 

betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett az ápolói szakképesítéseket. 

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 

 


