
A 19. sorszámú Foglalkozásegészségügyi szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 06 
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Foglalkozásegészségügyi 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 szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben) 
 
2.3. Előírt gyakorlat: - 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: - 
 
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(ök), foglalkozás(ok) 
 

  A B C 
 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-

kör(ök) 
 3.1.2. 3311 Ápoló, szakápoló Foglalkozás-egészségügyi szakápoló 

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
 
A foglalkozás-egészségügyi szakápoló részt vesz a foglalkozás-egészségügy preventív, klinikai, egészség-
megőrzési, és egészségfejlesztési feladataiban. Tevékenységét foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatnál, 
szakellátó helyen vagy központban végzi. Részt vesz a foglalkozás-egészségügy preventív, klinikai, egészség-
megőrzési, egészségfejlesztési feladatokban, a foglalkozási betegségek felismerésében, kezelésében, a 
munkavégzésből, munkakörnyezetből származó egészségkárosító kóroki tényezők észlelésében, munkahelyek 
munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs, kommunikációs, adatszolgáltató tevékenységben. 
A foglalkozás-egészségügyi szakápoló, mint a foglalkozás-egészségügyi team tagja, feladatait részben önállóan, 
részben pedig a foglalkozás-egészségügyi szakorvos utasítására vagy vele együttműködve végzi. 
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 



- a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok primer preventív tevékenységében közreműködni 
- külön jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok 

végzésében közreműködni, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni 
- a foglalkozási megbetegedések felismerésében, kezelésében részt venni 
- a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni 
- külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek 

bejelentésében és kivizsgálásában közreműködni 
- a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában 

közreműködni 
- a helyszíni (általános és foglalkozás-specifikus) higiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, 

hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés/foglalkozás-
egészségügyi/munkabiztonsági/kémiai biztonsági/élelmiszerbiztonsági/járványügyi szabályok betartására 

- a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, 
az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni 

- népegészségügyi programok szervezésében közreműködni 
- a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni, 
- az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók 

szakmai felkészítésében közreműködni 
- a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni 
- a munkavállalók foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában közreműködni 
- adminisztrációs, dokumentációs tevékenységet végezni 

 
 
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. 55 723 01 Ápoló szakképesítés-ráépülés 
 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

  A B 
 4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 
 4.2. azonosító 

száma 
megnevezése 

 4.3. 11144-12 Foglalkozásegészségügyi szakápolás 
 
 

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 szakmai 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 vizsgatevékeny- 

sége 
 5.2.3. 11144-12 Foglalkozásegészségügyi szak- 

ápolás 
gyakorlati és szóbeli 

 
 



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: Foglalkozásegészségügyi szakápolás gyakorlati alapfeladatainak kivitelezése. 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített munkahelyzetnek és paramétereknek megfelelően 
műszeres vizsgálatok (látásélesség és színlátás vizsgálat, audiometria, Doppler, légzésfunkció, EKG) végzése, 
közreműködés a munkaköri, szakmai, egészségügyi alkalmassági vizsgálatoknál, a munkavállalók szakorvosi 
vizsgálatára küldésében. Balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátása. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli 
vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 
követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazza. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: A foglalkozás-egészségügyi szakápolásához szükséges elméleti ismeretek 
alkalmazás szintű felidézése. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított 
vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek 
mindegyikét tartalmazza 
 

 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
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.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. Műszerelő asztal 
 6.3. Infúziós eszközök 
 6.4. Légútbiztosítás eszközei 
 6.5. Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei 
 6.6. Beavatkozások eszközei, műszerei 



 6.7. Munkaköri szakmai alkalmassági vizsgálathoz szükséges diag- 
nosztikai eszközök (EKG, Doppler, oszcillometria, légzésfunkció, 
audiométer, látásvizsgálat eszközei) 

 6.8. Szakápolás eszközei 
 6.9. Oxigénterápia eszközei 
 6.10. Dokumentáció és archiválás eszközei 
 6.11. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe- 

lyiség 
 6.12. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép) 
 

 
7. EGYEBEK 

 
7.1. Szakmai előképzettség: 
55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 
54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló 
szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles 
ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség. 
 
7.2. 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 

 
 


