
41/2015. (VIII. 31.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet 

módosításáról1 

hatályos: 2015.09.01 - 2015.09.02 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában 

megállapított feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el: 

1. § Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete az 1. 

melléklet szerint módosul. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

1. melléklet a 41/2015. (VIII. 31.) EMMI rendelethez 

1. Az R. 2. mellékletében az 1. sorszámú Aneszteziológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-

ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pont, 7.1. alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„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 0010 54 02 

azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú 

Ápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló 

szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú 

Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló 

szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi 

okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.” 

2. Az R. 2. mellékletében a 2. sorszámú Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus megnevezésű 

szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pont 7.1. alpontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„7.1. Szakmai előképzettség: 

54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítés, 52 720 01 0010 52 01 azonosító 

számú Általános asszisztens szakképesítés vagy legalább azonos szintű, egészségügyi 

szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó 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, 55 

723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú 

Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és 

gyermekápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló 
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szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi 

okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.” 

3. Az R. 2. mellékletében a 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 

vizsgakövetelménye cím 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK pont 1.4. alpontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800–1200” 

4. Az R. 2. mellékletében a 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 

vizsgakövetelménye cím 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK pont 5.1. és 5.2. alpontja helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

„5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint 

teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az 

adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga 

eredményes letétele, az előírt 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 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11113-12 Szakápolási feladatok szóbeli 

5.2.4. 11114-12 Kompetenciabővítő ismeretek az 

ápolásban 

gyakorlati 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz 

előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 

5. Az R. 2. mellékletében a 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 

vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pontja a következő 7.3. alponttal egészül ki: 

„7.3. Iskolarendszeren kívüli szakképzés csak az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014. 

évi kiírásához kapcsolódó Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program keretében 

indítható az egészségügyért felelős miniszter által erre kijelölt intézmény által.” 

6. Az R. 2. mellékletében a 7. sorszámú Csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés-

ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye cím 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ 

ADATOK pont 1.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



„1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800–1200” 

7. Az R. 2. mellékletében a 7. sorszámú Csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés-

ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye cím 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK pont 5.1. és 5.2. 

alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint 

teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az 

adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga 

eredményes letétele, az előírt 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 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11121-12 Szakápolás csecsemő- és gyermek 

betegek esetén 

szóbeli 

5.2.4. 11122-12 Kompetencia bővítő ismeretek a 

csecsemő- és gyermekápolásban 

gyakorlati 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz 

előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 

8. Az R. 2. mellékletében a 7. sorszámú Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés-

ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pontja a következő 7.2. alponttal egészül ki: 

„7.2. Iskolarendszeren kívüli szakképzés csak az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014. 

évi kiírásához kapcsolódó Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program keretében 

indítható az egészségügyért felelős miniszter által erre kijelölt intézmény által.” 

9. Az R. 2. mellékletében a 8. sorszámú Diabetológiai szakápoló és edukátor megnevezésű 

szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pont 7.1. alpontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„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, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 

54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító 



számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és 

gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), 

Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.” 

10. Az R. 2. mellékletében a 11. sorszámú Egészségügyi gyakorlatvezető megnevezésű szakképesítés-

ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pont 7.1. alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„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, 54 5012 01 azonosító 

számú Ápoló szakképesítés, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 

54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító 

számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és 

gyermekápoló szakképesítés, Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), 

Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség, 

Védőnő (BSc) 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.” 

11. Az R. 2. mellékletében a 13. sorszámú Endoszkópos szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-

ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pont 7.1. alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„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, 55 723 

02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- 

és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló 

szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint 

Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), 

Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.” 

12. Az R. 2. mellékletében a 21. sorszámú Fogtechnikus gyakornok megnevezésű szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye cím 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK pont 5.3.1. alpontjában a „6 

tagú” szövegrész helyébe a „4 tagú” szöveg lép. 

13. Az R. 2. mellékletében a 24. sorszámú Gyakorló ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye cím 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK pont 1.4. alpontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500–700” 



14. Az R. 2. mellékletében a 24. sorszámú Gyakorló ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye cím 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK pont 5.1. és 5.2. alpontja helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

„5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint 

teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az 

adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga 

eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése. 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

  A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 

száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11221-12 Alapápolás gyakorlati és szóbeli 

5.2.4. 11110-12 Egészségügyi alapismeretek szóbeli és írásbeli 

5.2.5. 11222-12 Klinikumi ismeretek szóbeli és írásbeli 

5.2.6. 11151-12 Diagnosztikus és terápiás 

beavatkozások felnőtt betegnél 

gyakorlati 

5.2.7. 11152-12 Egészségnevelő és -fejlesztő 

tevékenység 

szóbeli 

5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

írásbeli 

5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz 

előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 

15. Az R. 2. mellékletében a 24. sorszámú Gyakorló ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pontja a következő 7.3. alponttal egészül ki: 

„7.3. Iskolarendszeren kívüli szakképzés csak az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014. 

évi kiírásához kapcsolódó Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program keretében 

indítható az egészségügyért felelős miniszter által erre kijelölt intézmény által.” 



16. Az R. 2. mellékletében a 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye cím 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ 

ADATOK pont 1.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500–700” 

17. Az R. 2. mellékletében a 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye cím 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK pont 5.1. és 

5.2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint 

teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az 

adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga 

eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése. 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

  A B C 

5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító 

száma 

megnevezése a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3. 11221-12 Alapápolás gyakorlati és szóbeli 

5.2.4. 11110-12 Egészségügyi alapismeretek szóbeli és írásbeli 

5.2.5. 11222-12 Klinikumi ismeretek szóbeli és írásbeli 

5.2.6. 11153-12 Diagnosztikus és terápiás 

beavatkozások 

gyakorlati 

5.2.7. 11154-12 Egészségfejlesztés szóbeli 

5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

írásbeli 

5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz 

előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.” 



18. Az R. 2. mellékletében a 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pontja a következő 7.2. alponttal 

egészül ki: 

„7.2. Iskolarendszeren kívüli szakképzés csak az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014. 

évi kiírásához kapcsolódó Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program keretében 

indítható az egészségügyért felelős miniszter által erre kijelölt intézmény által.” 

19. Az R. 2. mellékletében a 34. sorszámú Gyógyszerkiadó szakasszisztens megnevezésű 

szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye cím 2. EGYÉB ADATOK pont 2.3. alpontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.3. Előírt gyakorlat: 2 év gyógyszertári asszisztensként eltöltött szakmai gyakorlat” 

20. Az R. 2. mellékletében a 39. sorszámú Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens megnevezésű 

szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pont 7.1. alpontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„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, 55 723 02 azonosító számú 

Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló 

szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 

5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló 

(egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai 

végzettség), Diplomás ápoló végzettség.” 

21. Az R. 2. mellékletében a 44. sorszámú Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens megnevezésű 

szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pont 7.1. alpontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„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, 55 723 02 azonosító számú 

Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló 

szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 

5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló 

(egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai 

végzettség), Diplomás ápoló végzettség.” 



22. Az R. 2. mellékletében a 45. sorszámú Légzőszervi szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés 

szakmai és vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pont 7.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„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, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 

54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító 

számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és 

gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), 

Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.” 

23. Az R. 2. mellékletében a 48. sorszámú Műtéti szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-

ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pont 7.1 alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„7.1. Szakmai előképzettség: 

54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítés, 52 720 01 0010 52 01 azonosító 

számú Általános asszisztens, 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, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és 

gyermekápoló, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 

723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító 

számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), 

Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás 

ápoló végzettség.” 

24. Az R. 2. mellékletében az 50. sorszámú Nefrológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-

ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pont 7.1. alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„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, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), 

Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség, 

Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 02 Csecsemő- és gyermekápoló 

szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, az 

54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés és az 55 723 02 azonosító 

számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés.” 

25. Az R. 2. mellékletében az 51. sorszámú Onkológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-

ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye cím 7. EGYEBEK pont 7.1. alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 



„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, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), 

Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség, 

Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 02 Csecsemő- és gyermekápoló 

szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, az 

54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés és az 55 723 02 azonosító 

számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés.” 

 

1 A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 

2. napjával. 
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