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I.

Az eljárásrend célja

Az egészségügyi ágazat szakmajegyzékben található szakmák képzési és kimeneti
követelményei a gyakorlati vizsga mellett központi interaktív vizsgát határoznak meg az
ágazati alapvizsga mérésére. Cél az egészségügyi ágazatban történő munkavégzéshez
szükséges szakmai alaptudás és kompetenciáik országosan egységes mérésének biztosítása.
Az eljárásrendben rögzítésre kerülnek a központi interaktív vizsga Egészségügyi alapozó
ismeretek

elnevezésű

vizsgatevékenység

lebonyolításához

szükséges

mérőeszköz

elkészítésére, értékelésére vonatkozó szabályok és a központi interaktív vizsgafeladatbank
elérhetősége vonatkozó információk.

II.

Hatályos jogszabályok

A központi interaktív vizsga eljárásrendjének kialakítása és tartalmi kereteinek meghatározása
során az alábbi jogszabályok és szabályozó dokumentumok figyelembe vételével kerültek
összeállításra:
−

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,

−

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet,

−

az egészségügyi szakképesítések képzési és kimeneti követelményeinek és az

−

az egészségügyi szakképesítések programtanterveinek útmutatásai.

III.

Az eljárásrend hatálya

Az ágazati alapoktatás alapiskolai végzettséggel rendelkező tanulók számára 9-10.
évfolyamon, az érettségi utáni képzésben részt vevők számára a 13. évfolyam első félévében,
a szakirányú oktatást megelőző időszakban történik. Az ágazati alapvizsga az ágazati
alapoktatást zárja le. Az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai
alaptudást és kompetenciát méri egységes eljárás keretében.
Alapvizsga az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehető, melynek tartalma magában
foglalja az egészségügyi ágazat közös szakmai tartalmait.
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Az ágazati alapvizsga állami vizsga, mely az egészségügyi ágazatba tartozó valamennyi szakma
tekintetében azonos, szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.
Az ágazati alapvizsga lebonyolítása során, a vizsgaszervező intézmény tanulmányok alatti
vizsgaszabályzatát kell alkalmazni.
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: Az első 2 év teljesítése. Érettségire épülő képzés
esetén az első fél év teljesítése.
A

központi

interaktív

vizsga

lebonyolításához

használandó

központi

interaktív

vizsgafeladatbank az Egészségügyi alapozó ismeretek vizsgatevékenységénél meghatározott
témakörönként került összeállításra, amelyből a szakképző intézménynek szükséges
összeállítania az interaktív mérőeszközt a megadott szempontok alapján.
A feladatbankban lévő feladatokat folyamatosan bővítjük és aktualizáljuk. Az ágazati
alapvizsgák tekintetében minden vizsga előkészítésénél az aktuális feladatbankból kell a
feladatlapot összeállítani.

IV.

Ágazati alapvizsga bejelentése

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 91. § (3) bekezdése értelmében a szakképző
intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból és az elnökből
álló vizsgabizottság előtt kell letenni. Az ágazati alapvizsga elnökét a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara (továbbiakban: MESZK) delegálja. A vizsga bejelentése ennek
értelmében a MESZK honlapján történik.

V.

A központi interaktív vizsgarész tartalmi elemei

Az interaktív mérőeszköz öt témakör, nyolc tantárgy tananyagtartalmát dolgozza fel. A
vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc. A feladatok - a
rendelkezésre álló idő és a meghatározott kérdésszámból adódóan- csak zárt típusúak.
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A
ssz. Témakör
Tantárgy
Tartalmi elemek
pontozás
súlyaránya
1.
Emberi test működése Az
emberi
test emberi test részei, 30%
felépítése
magyar
nyelvű
megnevezésük
2.
Betegmegfigyelés és Elsősegélynyújtási
rosszullétek,
5%
vitális paraméterek
alapismeretek
mérgezések, tömeges
balesetek,
katasztrófák
Alapápolásegyszerű
eszközös 15%
gondozás
vizsgálatok,
vitális
paraméterek normál
értékei,
mérésük
szabályai, eszközök és
tisztántartásukra
vonatkozó szabályok,
betegmegfigyelés
alapjai, testváladékok
megfigyelése
3.
Gyógyszerelési
Irányított
gyógyszer bejuttatási 10%
ismeretek
gyógyszerelés
módok,
szabályok,
gyógyászati
segédeszközök
4.
Ápolástani ismeretek Alapápolásbeteggondozás
30%
gondozás
alapjai,
betegmozgatás,
pozícionálás, kórtermi
környezet,
szükségletek szerinti
alapápolási feladatok,
akadályozottság,
asszisztensi feladatok,
szállítási
módok,
inaktivitás
5.
Társadalomtudományi Egészségügyi etika etikai ismeretek, jogi 5%
ismeretek
és
betegjogi ismeretek,
alapismeretek
dokumentáció
és
adatvédelem
Kommunikáció
kommunikáció elemei 2%
alapjai
Munkamunkavédelmi
3%
balesetvédelem,
szabályok,
betegbiztonság
balesetvédelem,
betegbiztonság,
higiéné
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VI.

Az ágazati alapvizsga interaktív mérőeszközének elkészítése

Az ágazati alapvizsga központi interaktív vizsgából és gyakorlati vizsgából tevődik össze.
A központi interaktív vizsga, írásban feladatlap formájában történik, vagy ahol az informatikai
háttér és az elektronikus biztonságra vonatkozó követelmények rendelkezésre állnak
elektronikus felületen is lebonyolítható. A feladatlap/ a vizsgafeladat 30 kérdést tartalmaz,
melynek kitöltésére 30 perc áll a tanulók, illetve a képzésben résztvevők rendelkezésére.
A vizsgatevékenység 30 feladatból álló interaktív feleletválasztós teszt megoldása, így a
pontozás súlyarányának megfelelően témakörönként ajánlott pontszámok:
−

Emberi test működése 30%: 9 pont- 9 feladat

−

Betegmegfigyelés és vitális paraméterek 20%: 6 pont- 6 feladat

−

Gyógyszerelési ismeretek 10%: 3 pont- 3 feladat

−

Ápolástani ismeretek 30%: 9 pont- 9 feladat

−

Társadalomtudományi ismeretek 10%: 3 pont- 3 feladat

A vizsgafeladatlap kizárólag a feladatbankból választott feladatokat tartalmazhat.
Amennyiben több időpontban szerveződik az írásbeli alapvizsga, vizsgacsoportonként eltérő
feladatlapot kell összeállítani!
A vizsgázó a feladatlap első lapján tüntesse fel a nevét, a szakképző intézmény megnevezését,
továbbá a vizsga napjának időpontját (év/hó/nap/óra/perc).
A feladatbank témakörönként az Országos Kórházi Főigazgatóság elektronikus felületén az
alábbi elérési útvonalon található: enkk.hu/szakképzés fejlesztési főosztály/szakképzési
dokumentumok/ágazati alapvizsga.
(https://www.enkk.hu/index.php/hun/sake-pedmod-2/szakkepzesi-dokumentumok/agazatialapvizsga)
A feladatbankban található feladatok módosítására nincs lehetőség. A mérőeszköz
összeállítása során szükséges kitölteni az interaktív vizsga nyomonkövető lapját (1. számú
melléklet), amely segíti a vizsgabizottság munkáját is a feladatlap tartalmi ellenőrzésében,
továbbá a vizsgadokumentáció részét is képezi.
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A feladatbankban lévő feladatok a feladatmegoldást is tartalmazzák, így a mérőeszköz
készítése során a feladatokat a megoldások nélkül kell összeállítani.

VII.

Az interaktív vizsgatevékenység értékelése

A vizsgatevékenység aránya a teljes vizsgán belül: 50%. Az értékelés százalékos formában
történik.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám
legalább 51%-át elérte.
100 – 88 %

- jeles

(30- 26 pont)

87 – 75 %

- jó

(25-23 pont)

74 – 62 %

- közepes (22- 19 pont)

61 – 51 %

- elégséges (18- 16 pont)

50 – 0 %

- elégtelen (15- 0 pont)

Minden feladatra egy (1) pont adható, részpontszámra nincs lehetőség. Több választásos
feladatnál az összes helyes válasz megoldása esetén adható meg az egy pont.

A feladatbankkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a következő elérhetőségre várjuk:
e-mail: szff@okfo.gov.hu
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1. számú melléklet

7

