
A 48. sorszámú Műtéti szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 15 
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Műtéti szakasszisztens 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440 
 

 
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: 1 év műtőben, segédasszisztensi munkakörben eltöltött szakmai 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 Műtéti szakasszisztens 

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
 
A műtéti szakasszisztens a műtéti team tagjaként tevékenykedik. Feladatát a műtétet végző orvosokkal és segítő 
személyzettel együttműködve, magas fokú koncentrációt igénylő munkahelyzetben látja el. Munkája során 
alkalmazza a nosocomialis surveillance szabályait, gondoskodik a beteg biztonságáról, valamint az eszközök, 
műszerek és berendezések elegendő mennyiségéről és használat-, illetve működőképes állapotáról. 
Tevékenysége során betartja a műtétet vezető operatőr utasításait, segíti az operáló team tagjait a szakszerű, 
pontos és biztonságos munkavégzésben. Megfelelő higiénés szemlélettel rendelkezik mind a zsiliprendszeren 
belül, mind kívül, és maximálisan betartja és betartatja az aszepszis – antiszepszis és a műtőhigiéné szabályait. 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

 zsiliprendszert működtetni, használni 



 operatív munkaszervezési feladatokat ellátni 
 műtéti kiírásokat és beosztást értelmezni 
 a beteget azonosítani, a szükséges előkésztő feladatokat ellátni és/vagy irányítani 
 ellenőrizni a beteg fektetését a műtét típusának megfelelően 
 a beteg biztonságát a műtét előtt és alatt biztosítani 
 használatra előkészíteni a tervezett és/vagy akut műtéti beavatkozásokhoz szükséges anyagokat, 

eszközöket, technikai berendezéseket 
 egyszer használatos anyagokat, eszközöket, műszereket kezelni 
 higiénés kézfertőtlenítést végezni 
 sebészi bemosakodást végezni 
 beöltözni, beöltöztetni a műtéti team (csoport) tagjait 
 műtéti területet dezinficiálni (fertőtleníteni) 
 steril eszközöket kezelni, használni 
 a műtét fázisai alatt a műtét típusához és a műtét folyamatához rendelni a beavatkozáshoz szükséges 

anyagokat, eszközöket, 
 műtéti beavatkozások alatt gyorsan és precízen műszerelni 
 váratlan, veszélyt jelentő helyzetek elhárításában közreműködni 
 eszközöket, műszereket kezelni (lézer, diatermia, operációs mikroszkóp és egyéb elektorsebészeti 

készülékek, endoszkóp, Rtg-képerősítő) a biztonságos munkavégzés feltételeinek figyelembevételével 
 sterilizálásra szánt anyagokat fertőtleníteni, eszközöket, műszereket csoportosítani, sterilizálásra 

előkészíteni 
 a műtő rendjéről és tisztaságáról gondoskodni 
 a műtéttel kapcsolatos, műtéti szakasszisztensi feladatok közé tartozó dokumentációkat, nyilvántartásokat 

vezetni 
 

 
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. 11200-12 Műtőszolgálat-fertőtlenítés 
 4.4. 11201-12 Műtőtechnika, gipszelési alapismeretek 
 4.5. 11202-12 Műtét előkészítése és lebonyolítása 

 
 

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. 11200-12 Műtőszolgálat - fertőtlenítés szóbeli 
 5.2.4. 11201-12 Műtőtechnika ,gipszelési alap- 

ismeretek 
szóbeli 

 5.2.5. 11202-12 Műtét előkészítése és lebonyolí- 
tása 

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: Műtétet műszerel 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetteknek megfelelően: 
Eszközöket előkészíti 
Betegfektetést ellenőrzi, műtőssegédet irányítja 
Higiénés kézfertőtlenítést végez 
Sebészi bemosakodást végez 
Beöltözik, beöltöztet 
Izolál 
Instrumentál az aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően 
Dokumentál 
Műszereket kezel, fertőtlenít, előkészíti az eszközöket sterilizálásra 
Műtő fertőtlenítő takarítását elrendeli/ellenőrzi 
Kommunális hulladékot tárol, kezel 
Veszélyes hulladékot tárol, kezel 
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgafeladatai a 4. Szakmai 
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza 
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: A műtéti 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: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 
 
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. LC/ASC-torony 
 6.3. Diatermia készülék 
 6.4. Bipoláris ultrahangos készülék 
 6.5. Operációs mikroszkóp 
 6.6. Műtőasztal 
 6.7. Műtőlámpa 
 6.8. Sonnenburg-asztal 
 6.9. Nagy műszerelő asztal 
 6.10. Rtg-filmnéző szekrény 
 6.11. Elektromos / központi szívóberendezés 
 6.12. Képerősítő 
 6.13. Szövetek szétválasztására szolgáló eszközök 
 6.14. Szövetek egyesítésére szolgáló eszközök
 6.15. Fogóeszközök 
 6.16. Feltáró műszerek 
 6.17. Vérzéscsillapítás eszközei 
 6.18. Csontsebészeti műszerek 
 6.19. Különleges rendeltetésű műszerek 
 6.20. Osteosynthesis tálca kellékei 
 6.21. Motorok 
 6.22. Fertőtlenítés eszközei 
 6.23. Sterilizálás eszközei 
 6.24. Védőruházat, EH steril kesztyűk, EH sebészi maszkok, sapkák 

zsilipruházat 
 6.25. Kötszerek, sebkötözők, műtéti fogyóanyagok 
 6.26. Izolálás eszközei és textíliái 
 6.27. Műszerelő tálcák 
 6.28. Hulladéktárolók, veszélyes hulladék tárolók 
 6.29. Orvosi kéziműszerek, egyszerhasználatos gyakorló eszközök, 

anyagok 
 
 

7. EGYEBEK 
 
7.1. Szakmai előképzettség: 
54 720 01 azonosító számú Egészségügyi 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. 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 
 


