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A szakdolgozó, illetve ápolóképzés 

reformjára mindenki úgy tekint, 

mint az ágazat HR krízisét megoldó 

sarkalatos elem.

Jól képzett és motivált szakdolgozó 

nélkül nincs ápolásügy!



Az OKJ-t kiadó és módosító rendeletek

1993-2019 (43!)

 7/1993. (XII.30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről

 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési 
Jegyzékről

 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az az Országos Képzési 
Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel 
és törlés eljárási rendjéről

 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési 
Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről

 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési 
Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről

 A Kormány 229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelete az Országos 
Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. 
rendelet módosításáról



A jelen



Az ápolóképzés jelenlegi rendszere
2016.09. – 2020.08.

Szakgimnázium: 4 év – Szakérettségi 52 720 01

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

Gimnázium 4 év – érettségi

Ápoló

55 723 01

2 

év 

3 

év 

Ráépített szakképesítések: szakápolói specializációk 

(11 db)

55 723 ….

Gyakorló ápoló

54 723 02

1 év 
„E”

Nappali 3639-3876 óra

Esti: 2876 óra



Megfelel-e a magyar ápolóképzés 

az Európai Unió elvárásainak?



„Legalább 3 év és legalább 4600 órás elméleti képzést és 

klinikai gyakorlatot foglal magában, amelyen belül 

 az elméleti képzés tartama a teljes képzés minimális 

időtartamának legalább egyharmadát (1518 óra) 

 a klinikai gyakorlat pedig legalább a felét teszi ki (2300). 

Az általános ápolói képzés időtartama



vagy egy 10 éves általános és középiskolai oktatás 

elvégzése, amelyet valamely tagállam illetékes hatósága vagy 

szerve által kibocsátott oklevél vagy bizonyítvány, 

vagy egyéb okirat igazol, vagy egy ápolóképző intézmény 

ezzel egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres letételét 

tanúsító bizonyítvány.

Az általános ápolói képzés nappali tagozaton történik

Az általános ápolói képzésre történő 

felvétel feltétele



Az elméleti oktatás az ápolói képzés azon része, amelynek 

keretében a hallgatók megszerzik a (6) és (7) bekezdés 

szerinti szakmai ismereteket, képességeket és készségeket. 

A képzést ápolásoktatók és más hozzáértőszemélyek tartják: 

 egyetemeken, 

 ezekkel egyenértékűként elismert felsőoktatási 

intézményekben vagy 

 ápolóképző intézményekben vagy 

 ápolói szakképzési programok keretében.

Az elméleti és gyakorlati képzés 

sajátos elvárásai 1 



„A klinikai gyakorlat az ápolóképzésnek az a része, amelynek 

során a hallgatók megtanulják, hogy egy csoport tagjaként és 

az egészséges vagy beteg emberekkel és/vagy közösséggel 

közvetlen kapcsolatban, az általuk elsajátított ismeretek, 

képességek és készségek alapján hogyan szervezzék meg, 

hogyan végezzék, és hogyan értékeljék az igényelt teljes körű 

betegápolást. 

Az elméleti és gyakorlati képzés 

sajátos elvárásai 2 



A hallgatók nemcsak azt tanulják meg, hogy hogyan 

dolgozzanak csoportban, hanem azt is, hogy hogyan 

vezessenek egy csoportot, és hogyan szervezzék meg egy 

egészségügyi intézetben vagy a közösségben az általános 

betegápolói munkát, beleértve egyének és kisebb csoportok 

egészségügyi oktatását.”

Az elméleti és gyakorlati képzés 

sajátos elvárásai 3 



„Az általános ápolóképzésnek biztosítania kell, hogy az 

érintett szakember megszerezte a következő ismereteket 

és készségeket:

1. az általános ápolói tevékenységek alapját képező 

tudományok átfogó ismerete, beleértve az egészséges és 

beteg személyek alkatának, fiziológiai funkcióinak és 

viselkedésének, valamint az ember egészségi állapotának, a 

fizikai és szociális környezete közötti kapcsolatnak a 

megfelelő megértését;

Általános ápolóképzés tartalmi 

követelményei 1



2. a szakma jellegének és etikájának, valamint az 

egészségügy és az ápolói tevékenység általános elveinek 

ismerete; 

3. megfelelő klinikai gyakorlat; az ilyen gyakorlatot, amelyet 

képzési jelentőségére tekintettel kell kiválasztani, 

szakképzett ápolói személyzet felügyelete alatt és olyan 

helyen kell megszerezni, ahol a szakképzett ápolói létszám 

és a berendezések alkalmasak a betegápolásra; 

Általános ápolóképzés tartalmi 

követelményei 2



4. képesség az egészségügyi személyzet gyakorlati 

képzésében való részvételre és szakmai tapasztalat az ilyen 

személyzettel végzett munka terén; 

5. az egészségügyi ágazat más szakmáinak képviselőivel való 

együttműködés terén szerzett tapasztalat.”; 

Általános ápolóképzés tartalmi 

követelményei 3



A jövő



EFN Munkaerő Mátrix 3+1

3 kategória

Általános ápoló

(Genaral Care Nurse)

Szakápoló

(specialist nurse)

Kiterjesztett 
hatáskörű ápoló

(ANP)

Egészségügyi asszisztens

(Health Care Assisstants)

Forrás: EFN Közgyűlés, 2017. 03.

DIR55 



Ehhez kell: 

 egy stabil

 kiszámítható,

 kormányzati ciklusokon átívelő 

szakképzési rendszer



Az új szakképzési struktúra alaprendszere

Forrás: ITM, 2019
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érettségi max.3 

tantárgyból: 

matematika,

magyar,történ
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Érettségi = 4 

tantárgy + 

technikusi vizsga

Az új szakképzési struktúra 
egyik iskola típusa a TECHNIKUM
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8. 9. 11. 12. évfolyam13. 

Technikum

Ágazati 

alapvizsga

10.

Technikus 

vizsga és 

érettségi:

idegennyelv

Forrás: ITM, 2019

Ágazati Szakképzési Jegyzék (új fogalom)



A 10. befejezett osztály előtti óraszám is beszámítódik az 

összes óraszámba? (11. osztályt megelőző nyári szakmai 

gyakorlat?)

A képzés időtartalmát csak úgy tudjuk teljesíteni (4600 óra), 

ha az általános ápolóképzés és a szakápolóképzés óraszámait 

egyben kezeljük.

Megfelel-e a jövő magyar ápolóképzése 

az Európai Unió elvárásainak?



Javaslat 1

Forrás: Oláh et al.:Javaslat Nemzeti Ápolási Stratégia elemeire, 2019.



 Az intézményi szakoktatót mint kötelezően foglalkoztatandó 

szakdolgozót megyei / klinikai intézményi szinten, az összes 

kapacitás függvényében javasolt meghatározni 

Javaslatok 2. 
a minimumrendelet újragondolása során



Rossz úton járunk..... 
ÉBRESZTŐ!!!!

„rossz út”

http://www.gatveder.hu/adatlap.php?id=8893072


Kérjük, támogassák

a szakdolgozói utánpótlásért 

és a 

szakképzésünk megtartásáért indított 

törekvéseinket!

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

MKSZ

TERVEK
2019-2022


