
A 11. sorszámú Egészségügyi gyakorlatvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 720 01 
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Egészségügyi gyakorlatvezető 
 
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: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben) 
 
2.3. Előírt gyakorlat: 5 év egészségügyi munkakörben eltöltött 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 munkakör(ök)
 3.3.2. 3339 Egyéb, humánegészségügyhöz

kapcsolódó foglalkozású 
Egészségügyi gyakorlatvezető 

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
 
Az egészségügyi gyakorlatvezető az egészségügyi tevékenységet végző team azon tagja, aki a különböző 
ellátási/szolgáltatási területeken, gyakorlati oktatás keretében, a szakmai elméleti képzéssel és a szakképzési 
dokumentumokkal összhangban megfelelően felkészíti a tanulókat a választott hivatásuk gyakorlására, a 
szükséges szakmai kompetencia megszerzésére. Részt vesz a szakmai vizsga előkészítésében, a tanuló 
értékelésében. Közreműködik a tanulók pályára nevelésében, optimális tanulói környezet kialakításában, részt 
vesz a tudásmegosztásban a különböző képzési formák, módszerek alkalmazásával, fejlesztésével. 
 
A szakképesítés-ráépülés rendelkező képes: 

- gyakorlati munkaprogramot összeállítani 



- segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulót 
- a tanulót objektíven értékelni 
- modern oktatási módszereket alkalmazni 
- a tanulót megfelelően motiválni 
- tanulói csoportot irányítani 
- szakmai vizsgát előkészíteni 
- kutatásmódszertani elméleteket alkalmazni 
- dokumentumokat elemezni, eredményeket feldolgozni 
- a tanuló képességeit fejleszteni 

 
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. 11125-12 Pedagógiai interakció 
 4.4. 11126-12 Szakmódszertan 
 

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. Záródolgozat leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal. 
 
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. 11125-12 Pedagógiai interakció szóbeli 
 5.2.4. 11126-12 Szakmódszertan írásbeli és 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) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlatvezetés 
 
A vizsgafeladat ismertetése: 
Szakterületének megfelelő klinikai gyakorlóterületen gyakorlatot vezet 
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 
 



B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése, bemutatása 
 
 
A vizsgafeladat ismertetése: 
Önállóan megtervezett és kivitelezett egészségügyi gyakorlatvezetési / képzési projekt elkészítése minimum 10 
oldal terjedelemben, a záródolgozat bemutatásával. 
 
A vizsgafeladat időtartama: a bemutatás időtartama 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya 20% 
 
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: 45 perc (felkészülési idő 30 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 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. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép) 
 6.3. Oktatásügyi dokumentumok 
 6.4. Számítógép konfiguráció 
 6.5. Projektor 
 6.6. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe- 

lyiség 
 

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, Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló 
(BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség, vagy egészségügyi főiskolai végzettség, vagy 
felsőoktatási intézményben egészségtudományi képzési területen szerzett szakképzettség ,valamint legalább a 
szakképesítéssel azonos szintű, egészségügyi szakmacsoporton belüli, szakirányú ismereteket tartalmazó 
szakképesítés, vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakirányú szakképesítés. 



 
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 
 


