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A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı 
államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. 
§ d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben – a következıket rendelem el: 
 
1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza az egészségügyért felelıs miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítések felsorolását. 
 
(2) Az 1. mellékletben felsorolt szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. 
melléklet tartalmazza. 
 
(3) A 3. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékrıl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM 
rendelettel (a továbbiakban: R.1.), az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési 
Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel (a 
továbbiakban: R.2.) és az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjérıl szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelettel kiadott Országos 
Képzési Jegyzékben szereplı szakképesítések egymással történı megfeleltetését. 
 
(4) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora szerinti Ápoló szakképesítés-elágazás a szakmai 
képesítések elismerésérıl szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 31. cikkében, valamint V. mellékletében elıírt minimálisan kötelezı képzési 
feltételek szerint szervezhetı. 
 
(5) A 4. melléklet tartalmazza az egyes szakképesítések vonatkozásában az egészségügyi 
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 
szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendeletben (a továbbiakban: R.3.) és a 2. mellékletben 
meghatározott egyes követelménymodulok megfeleltetését. 
 
(6) Az 5. melléklet tartalmazza a szakmai ismeretek típusaihoz és a szakmai készségek 
szintjeihez tartozó meghatározásokat. 
 
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba. 
 
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévı képzéseket a képzés megkezdésekor 
hatályos jogszabályokban foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni. 
Javító-, pótlóvizsgák letételére a képzés megkezdésekor hatályos jogszabályi követelmények 



szerint a képzés befejezését követı 1 évig, de legkésıbb 2015. augusztus 31-éig van 
lehetıség. 
 
(3) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévı, az R.1. vagy az R.2. szerint megkezdett 
Ápoló szakképesítés esetében, amennyiben – a szakmai elıképzettség beszámításával 
együttesen – a képzés idıtartama nem éri el a 3 éves vagy a 4600 órás idıtartamot, az R.3. e 
rendelet hatálybalépését megelızı napon hatályos rendelkezéseiben meghatározott szakmai és 
vizsgakövetelményeknek megfelelı Gyakorló ápoló részszakképesítés megszerzésére tehetı 
szakmai vizsga. 
 
(4) Hatályát veszti 
 
a) az R.3. és 
 
b) az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet módosításáról 
szóló 42/2009. (XII. 4.) EüM rendelet. 
 
3. § Ez a rendelet a szakmai képesítések elismerésérıl szóló 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 31. cikkének való megfelelést szolgálja. 
 

Dr. Réthelyi Miklós s. k., 
nemzeti erıforrás miniszter 

 



1. melléklet az 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelethez 
 
Az egészségügyért felelıs miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, 

amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra 
 
2. melléklet az 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelethez 
 
3. melléklet az 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelethez 
 
4. melléklet az 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelethez 
 
5. melléklet az 1/2011. (I. 7.) NEFMI rendelethez 
 

A szakmai ismeretek típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó 
meghatározások 

 
 
1. Szakmai ismeretek fogalma 
A munkatevékenység során közvetlenül használt, alkalmazott technológiai szabályokra, a 
mőveletek során használt anyagok, tárgyak, eszközök viselkedésére, összetettebb eszköz- és 
forráshasználatra, számszerő paraméterekre és minıségi jellemzıkre, továbbá a munka 
közben szokásosan elıforduló, szükséges döntéseket meghatározó, valamint a munkavégzés 
feltételeire és hatásaira, a mőveleti elıírásoktól, munkabiztonsági, környezetvédelmi 
szabályoktól való eltérés kockázataira és következményeire vonatkozó információk és adatok. 
2. Szakmai ismeretek típusai 
A szakmai ismeretek alkalmazási típusának megítélésekor nem kell figyelembe venni, hogy 
az ismeret mennyire bonyolult, megtanulásához milyen alapismeretekre van szükség stb. 
2.1. „A” típus (legmagasabb) 
Önálló, gyors és hibátlan ismeretalkalmazás. Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan 
munkafeladatok esetében célszerő megkövetelni, ahol a munkafeladat kockázattal jár 
(baleseti, környezeti, kártételi stb.); egyszerőek, elıre tervezhetık, ismerhetık a körülmények, 
feltételek; valamint a kompetencia pótolhatatlan, hiánya vagy hibázás esetén meghiúsul a 
munkatevékenység. 
2.2. „B” típus 
A szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén 
meghiúsul a munkatevékenység. 
2.3. „C” típus (középsı) 
A szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen személyes vezetıi, szakmai irányítás, 
közremőködés nélkül, de források, segédeszközök igénybevételének lehetısége mellett; 
tájékozódásra, elızetes próbára, segédtevékenységekre is elegendı idı alatti; összességében, 
illetve önellenırzés és javítás után megfelelı minıségő eredménnyel történı 
ismeretalkalmazás. 
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerő megkövetelni, ahol a 
munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve jelentıs anyagi kártételi 
kockázattal; összetettek, de meghatározó elemeikben elıre tervezhetık, ismerhetık a 
körülmények, feltételek; valamint a kompetencia nehézségek árán kiváltható, hiánya vagy 
hibázás esetén általában nem hiúsul meg a munkatevékenység. 
2.4. „D” típus 
Részben közvetlen személyes vezetıi, szakmai irányítással, részben önállóan végzett 
megfelelı ismeretalkalmazás. 



2.5. „E” típus (legalacsonyabb) 
A szokásos munkahelyi körülmények között vezetıi, szakmai irányítás mellett, személyes, a 
feladatra célzott segítség lehetısége mellett; kérdésfeltevésre, feladat közbeni értelmezésre, 
tájékozódásra, eszközhasználatra elegendı idı alatti; a hiba ismeretében javított, legalább 
egyes meghatározó részleteiben megfelelı minıségő ismeretalkalmazás. 
Ilyen típusú ismeretalkalmazást olyan munkafeladatok esetében célszerő megkövetelni, ahol a 
munkafeladat nem jár munkabiztonsági, környezeti, illetve anyagi kártételi kockázattal; 
összetettek, csak egyes elemeikben tervezhetık, ismerhetık a körülmények, feltételek; 
valamint a személyes szerep közremőködésre, részvételre korlátozódik. 
3. Szakmai készség fogalma 
A szakképesítésre jellemzı munkatevékenység automatikus, a tudat közvetlen irányítása 
nélkül mőködı összetevıje, eleme, amelynek szintje az adott készség birtoklása révén 
végezhetı tevékenység tartalmát tükrözi. 
4. Szakmai készség szintjei 
4.1. Az 5. szint 
A szakember a szokásostól eltérı munkahelyi körülmények között is képes a tanult ismeretek 
magas szintő, önálló, gyors, hibátlan és szakszerő alkalmazására, tevékenységének és a 
munka eredményének önálló ellenırzésére. 
4.2. A 4. szint 
A szakember a szokásostól eltérı munkahelyi körülmények között is, közvetlen vezetıi, 
illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek 
szakszerő alkalmazására, a munka eredményének ellenırzésére, a feltárt hibák javítására. 
4.3. A 3. szint 
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között közvetlen vezetıi, illetve szakmai 
irányítás nélkül, források és segédeszközök igénybevételével képes a tanult ismeretek önálló, 
gyors és szakszerő alkalmazására, a feltárt hibák javítására. 
4.4. A 2. szint 
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes a 
munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, a hibák segítséggel történı feltárására és azok 
önálló javítására. 
4.5. Az 1. szint 
A szakember a szokásos munkahelyi körülmények között folyamatos irányítás és célzott 
segítségnyújtás mellett képes a munkavégzésre, illetve a feladat ellátására, az ismeretek 
megfelelı minıségő alkalmazására. 
 
 
 


