
Az 1. sorszámú Betegkísérő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 723 01 
 
1.2. A részszakképesítés megnevezése: Betegkísérő 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440 
 

 
2. EGYÉB ADATOK 

 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a 2.1.2. pontban 

meghatározottak szerint 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 6. mellékletében az egészségügyi 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 
 
2.2. Szakmai előképzettség: - 
 
2.3. Előírt gyakorlat: 1 év egészségügyi területen eltöltött gyakorlat 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 
 
2.8. Szintvizsga: - 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

  A B C 
 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2. 5222 Segédápoló, műtőssegéd Betegszállító 
 Betegkísérő 

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 
A betegkísérő orvosi beutalás (utasítás) alapján egészségügyi szaksegítséget nem igénylő betegszállításokat 
végez a beteg otthonából egészségügyi intézménybe, az egészségügyi intézményen belül , egészségügyi 
intézményből a progresszív ellátásnak megfelelő más egészségügyi intézménybe, illetve a beteg kezelését, 
vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába. 
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes: 

- a helyszín biztonságosságát felmérni 
- a beteg állapotát ABCDE-szemlélet szerint felmérni az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett 



- életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, 
szakszerű segélyhívás, BLS, eszköz nélküli légútbiztosítás) 

- a beteg szállíthatóságát megítélni 
- immobilizációs technikákat alkalmazni 
- betegszállítás szervezési feladatokat ellátni 
- katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni 
- betegjogokat és az egészségügyi etikai szabályokat betartani 
- megfelelő kommunikációt alkalmazni 

 
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. 52 723 03 Gyakorló mentőápoló szakképesítés 
 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

  A B 
 4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2. azonosító 

száma 
megnevezése 

 4.3. 11110-12 Egészségügyi alapismeretek 
 4.4. 11164-12 Logisztika 
 4.5. 11165-12 Mentéstechnika 

 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban 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 részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
 5.2.2. azonosító 

száma 

 

megnevezése 
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

 5.2.3. 11110-12 Egészségügyi alapismeretek szóbeli 
 5.2.4. 11164-12 Logisztika írásbeli 
 5.2.5. 11165-12 Mentéstechnika gyakorlati 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó feladatok megoldása 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten szituációs és szimulációs feladatok megoldása az 
elsősegélynyújtás témaköréből 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 



A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: - 
A vizsgafeladat ismertetése: - 
 
A vizsgafeladat időtartama: - perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - % 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 
 
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 részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 
 
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. Felszerelt betegszállító gépkocsi 
 6.3. Immobilizáció eszközei 
 6.4. Elsősegélynyújtás eszközei 
 6.5. Reanimációs fantom 
 6.6. Egyéni védőeszközök 
 6.7. A betegszállítási tevékenység dokumentációi 
 
 

7. EGYEBEK 
 
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. 
Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214. 
Telefonszám: +36 1 323 2070 
Fax: +36 1 323 2079 
E-mail: meszk@meszk.hu 
 


