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

és vizsgakövetelményeiről 

Hatályos: 2016.09.16-től 

Az 1. sorszámú Alapellátási közösségi szakápoló megnevezésű szakképesítés–ráépülés szakmai és 

vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1.1. A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 55 723 16 

 

1.2. Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Alapellátási közösségi szakápoló 

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: – 

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500–720   

 

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, vagy 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés 

(bővebben a 7. Egyebek fejezetben) 

 

2.3. Előírt gyakorlat: –  

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % 

 

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 szakképesítés–ráépüléssel betölthető munkakör(ök) 

3.1.2.  

3311 

 

Ápoló, szakápoló 

Szakápoló 

3.1.3. Üzemi ápoló 

3.1.4. Üzemi és körzeti nővér 

 

3.2. A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

 

Az alapellátási közösségi szakápoló feladata a háziorvosi praxisban a csapat tagjaként önállóan, együttműködve 

a betegek ellátása, hozzátartozók oktatása, speciális vizsgáló eljárások, beavatkozások végzése az alapellátás 

területén, valamint részt vesz a betegek szakszerű, megelőző, gyógyító, gondozó, sürgősségi, és rehabilitációs 

feladatainak elvégzésében az alapellátás különböző szintjein, valamint területein.  

 

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes: 
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– feladatait és ismereteit a népegészségügyi feladatok, célkitűzések rendszerébe integrálni 

– a népegészségügy intézményrendszerével kapcsolatot tartani 

– munkaterületén a közösségi ellátásban részt venni, közösségi felmérést készíteni, közösségi 

diagnózisokat megállapítani 

– egészségfejlesztési tervet készíteni, végrehajtani, értékelését elvégezni  

– az egyéni és közösségi egészségtervek megvalósításában együttműködni 

– az ellátási területeken koordinálni, szervező feladatokat ellátni, a betegutak menedzselésében részt venni 

– a beteg/család teljes körű otthoni ellátását megszervezni, a házi segítőszolgálattal, a kórházi ápolást 

kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal kapcsolatot felvenni és tartani 

– szükség esetén a védőnői és iskolai egészségügyi szolgálattal együttműködni 

– az ápolási tevékenységét a speciális közösségi ellátási ismeretei alapján elvégezni, felmérni a 

beteg/kliens pszichés, szomatikus és szociális szükségleteit, megtervezni, elvégezni és értékelni az 

ápolási folyamatot, erről ápolási dokumentációt vezetni 

– orvosi utasítás alapján a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét, vér– és váladékvételt 

elvégezni 

– orvosi vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz előkészíteni, asszisztálni a rendelőben és a beteg otthonában, 

egyes noninvazív vizsgálatokat orvosi utasításra elvégezni, a leleteket orvosi értékelésre előkészíteni 

– a beteg otthonában a megfelelő ápolási környezet kialakításában közreműködni, ápolást–, mozgást segítő 

eszközöket alkalmazni, használatukat a beteggel és családjával ismertetni, szükség esetén szakápolási, 

ápolási és gondozási tevékenységet elvégezni 

– a praxis hatáskörébe tartozó orvos szakértői feladatok elvégzésében közreműködni, dokumentálni azokat 

és vezetni a nyilvántartást 

– kompetenciakörében tanácsadással szolgálni a beteg és a hozzátartozói valamint önszerveződő csoportok 

és betegklubok részére 

– az egyént és közösséget a pozitív életvezetésre, az egészséges életmódra, egészséggondozásra motiválni, 

segíteni és elvégezni a primer (egészségnevelés, védőoltások), szekunder (szűrővizsgálatok) és tercier 

(rehabilitáció) egészségvédelmi feladatokat, továbbá mentálhigiénés tevékenységet és ismeretterjesztést  

– közegészségügyi és járványügyi feladatokat ellátni, a fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére 

irányuló tevékenységet elvégezni, fertőző betegségekkel és a fertőző betegekkel, valamint 

környezetükkel kapcsolatos feladatokat ellátni 

– a praxis krónikus betegei körében gondozási feladatokat ellátni a beteg, illetve közösség edukációs 

feladatait kompetencián belül ellátni 

– a járványügyi jogszabályok által előírt feladatok végrehajtásában közreműködni, fertőző beteg be– és 

kijelentést elkészíteni és nyilvántartást vezetni 

– a kötelező és az ajánlott védőoltások beszerzésében, beadásában és nyilvántartásában részt venni és 

dokumentálni  

– a praxis közegészségügyi–járványügyi viszonyait figyelemmel kísérni és közreműködni a hiányosságok 

felszámolásában 

– a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek rendelésével kapcsolatos nyilvántartás 

vezetésében, valamint az ezzel kapcsolatos jelentés elkészítésében részt venni 

– a sürgősségi ellátásban részt venni, a vészhelyzeteket felismerni, életveszély esetén az elsősegélynyújtást 

szakszerűen megkezdeni, sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben a mentőszolgálat útján a beteg 

sürgős ellátását megszervezni 

– a praxisba nem bejelentett betegek ambuláns ellátásában közreműködni, erről nyilvántartást vezetni és 

dokumentációt készíteni 

– a praxis menedzsmentben, a beteg vagy betegcsoport és a különböző szakemberek, intézmények közötti 

kapcsolat megteremtésében, fenntartásában részt venni 

– a praxisban szükséges dologi, tárgyi, környezeti feltételek biztosításában együttműködni  

– a rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről, valamint a keletkezett 

veszélyes hulladék szakszerű begyűjtéséről, tárolásáról, elszállíttatásáról gondoskodni 

– a praxis dokumentációit, ügyviteli feladatait elvégezni, a jogszabályban előírt jelentési kötelezettségnek 

eleget tenni, informatikai eszközöket, támogató szoftvereket felhasználói szinten kezelni  

– a praxis előjegyzési listáját vezetni, a munkát a rendelési idő alatt az alapján szervezni, a pácienseket a 

hozzáférhető ellátásokról informálni 

– az önkormányzat egészségügyi irodájával és a népegészségügyi szakigazgatási szervezetével a közösségi 

ellátás szervezésének érdekében kapcsolatot tartani 

– a praxisközösség egyéb szakdolgozóival hatékonyan együttműködni 

– a praxis minőségügyi rendszerének kiépítésében és működtetésében részt venni 
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– a praxis fejlesztésére irányuló pályázatokat figyelni és pályázatok írásában részt venni 

– a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket alkalmazni, az etikai és jogi szabályokat, 

standardokat, protokollokat az ápolásban és a háziorvosi rendszerben betartani 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, rész szakképesítés, 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–ráépüléssel szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító 

száma 

megnevezése 

4.3. 11634–16 Alapellátási közösségi szakápolás 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele és az 

előírt gyakorlatok igazolt teljesítése. 

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. Az Alapellátási közösségi szakápolás szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11634–16 Alapellátási közösségi szakápolás gyakorlati és szóbeli 

 

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

feladat végrehajtása legalább elégséges (2). 

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Alapellátási, közösségi szakápolási feladatok  

 

A vizsgafeladat ismertetése: Ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásnak, munkahelyzetnek 

megfelelően, asszisztálás diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál, eljárásoknál, közösségi felmérés készítése. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 % 

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: – 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 

A vizsgafeladat időtartama: – 
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A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 

5.3.3.Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex alapellátási–közösségi elméleti ismeretek szóbeli felidézése 

 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli  

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)  

 

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

követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 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. Oktatás technikai eszközök (tábla, projektor) 

6.3. Házi orvosi rendelők – minimum rendeletben megfogalmazott– tárgyi eszközei (bútorzat, textíliák,fém, üveg, 

műanyag és gumi eszközök) 

6.4. Újraélesztés eszközei 

6.5. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség 

6.6. Számítógép (háziorvosi ellátás során alkalmazott programmal), nyomtató 

6.7. Dokumentáció és archiválás eszközei, hatósági vizsgálatok dokumentációja 

6.8. Vizsgáló ágy, szék 

6.9. Hideg–meleg vizes orvosi csaptelep fertőtlenítési és kéztörlési lehetőséggel, kéz fertőtlenítőszer, bőr 

fertőtlenítőszer, eszköz fertőtlenítőszer  

6.10. Diagnosztikai eszközök, vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra) felnőtt és gyermek, 

EKG, hőmérő, testsúly mérleg, testmagasság mérés eszközei,mérőszalag, vércukormérő szett, 

6.11. Oszcillométer vagy doppler, érszűkület megállapításának eszközei 

6.12. Otoscop 

6.13. Vizeletvizsgálathoz szükséges eszközök  

6.14. Reflexkalapács, pupillalámpa 

6.15. Színlátást vizsgáló könyv 

6.16. Látásélesség vizsgáló tábla 

6.17. Szakápolás, invazív beavatkozások eszközei (infúziós terápia esetén, injekciózás eszközei, beöntő készülék, 

gyomormosó szett, katéterek) 

6.18. Gyógyszerszekrény 

6.19. Felszerelt sebkötöző kocsi 

6.20. Hordozható szívó 
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6.21. Sterilizátor 

6.22. Felszerelt nővértáska, orvosi táska 

6.23. Szociális helyiség, zuhanyzó, öltöző 

 

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 ápolói szakképzettséget. 

 

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 

 


