
A 44. sorszámú Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 13 
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens 
 
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: 54 720 01 Egészségügyi asszisztens 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: 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(ök), foglalkozás(ok) 
 

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

munkakör(ök) 
 3.1.2. 3321 Általános egészségügyi asszisztens Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens 

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
A klinikai neurofiziológiai szakasszisztens járó- vagy fekvőbeteg ellátásban lát el szakterületéhez kapcsolódó 
szakasszisztensi feladatokat. Tevékenysége során hagyományosan az agyi impulzusok eszközös regisztrálását 
végzi, és a neurofiziológia legújabb diagnosztikus vizsgálataiban vesz részt. Az egészségügyi munkakörökkel 
szemben támasztott elvárásokon túl jó műszaki ismeretekkel, gépkezelésben való jártassággal is kell 
rendelkeznie. 
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

- egészségügyi szolgáltatás területén asszisztensi feladatokat ellátni 
- vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyezni, koordinálni 
- előkészíteni a beteget a neurofiziológiai vizsgálatokra 



- EEG, ENG-vizsgálatot végezn, közreműködni és segédkezni az egyéb neurofiziológiai vizsgálatokban 
- felmérni és biztosítani a használandó gépek, eszközök műszaki állapotát 
- szakszerűen és biztonságosan kezelni és használni a műszereket, eszközöket 
- elvégezni a műszerek, eszközök napi beállítását, kalibrálását 
- biztosítani a biztonságos betegellátás megvalósulását 
- előkészíteni leletezéshez 
- dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket 
- segíteni a betegeket a vizsgálat előtt, alatt és után 

 
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. 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítés 
 
 

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. 11195-12 Klinikai neurofiziológiai szakasszisztensi tevékenységek elmélete és gyakor- 
lata 

 
 

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 vizs- 

gatevékenysége 
 5.2.3. 11195-12 Klinikai neurofiziológiai szakasszisztensi 

tevékenységek elmélete és gyakorlata 
írásbeli 

 

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: Klinikai neurofiziológiai szakasszisztensi feladatok ellátása 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Vizsgálatra hívja a beteget, előkészíti a vizsgálóhelyiséget, felkészíti a beteget, 
elvégzi az előírt vizsgálatot/beavatkozást/asszisztál az előírt vizsgálatnál/beavatkozásnál, a beteget megfigyeli, a 
regisztrátumot előkészíti leletezéshez, leletezteti, megfelelően dokumentálja a vizsgálat megtörténtét 
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60% 



 
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: A Klinikai neurofiziológiai szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges 
elméleti ismereteit, tudását alkalmazás szinten visszaadja 
 
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. Beavatkozások, vizsgálatok eszközei, műszerei 
 6.3. Monitorozás eszközei 
 6.4. Diagnosztikai eszközök 
 6.5. Gyógyszerelés eszközei 
 6.6. Kötszerek, rögzítő eszközök 
 6.7. Neurofiziológiai vizsgáló eszközök és műszerek 
 6.8. Dokumentumok 
 6.9. Archiválás eszközei 
 6.10. Számítógép konfiguráció és perifériák 

 
7. EGYEBEK 

 
7.1. Szakmai előképzettség: 
54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítés, 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú 
Általános asszisztens szakképesítés, 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 
 


