2020. HÉ 62. szám EMMI felhívás
(hatályos: 2020.11.13 - )
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása
az I. Egészségügy ágazat Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeire a 2020/2021. tanévre
vonatkozóan
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 100. § (1)
bekezdés g) pont ga) alpontja alapján kapott felhatalmazás alapján az I. Egészségügy ágazat Országos
Szakmai Tanulmányi Versenyeit (OSZTV) a magyarországi iskolai rendszerű, nappali vagy esti
munkarendű képzést folytató szakgimnáziumok/technikumok azon tanulói számára hirdeti meg, akik
a versenykiírás tanévében az alábbi szakképesítések megszerzésére irányuló szakképzés utolsó
évfolyamán folytatják tanulmányaikat és vizsgájuk a tanév május–júniusi vizsgaidőszakában
esedékes:
1. Gyakorló ápoló szakképesítés (OKJ azonosító száma: 54 723 02)
2. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés (OKJ azonosító száma: 54 723 03)
3. Gyakorló mentőápoló szakképesítés (OKJ azonosító száma: 54 723 01)
Jelen Versenyfelhívás a kiadott Versenyszabályzattal együtt érvényes.
A versenyeket az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósága (a
továbbiakban: ÁEEK EFF) szervezi és bonyolítja le, a versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást és a
Versenyszabályzatot a honlapján teszi közzé (w w w. enkk . hu).
Nevezési határidő: 2021. január 13. (szerda)
A megadott határidő után az ÁEEK EFF nem fogad további nevezéseket.
A nevezésre 2020. november 16-tól nyílik lehetőség a honlapon (w w w.enkk . h u) elérhető
elektronikus űrlap kitöltésével és elküldésével. A képzőintézmények és a jelentkezők számára a
versenyre való nevezés, valamint a részvétel díjtalan. A nevező iskola igazgatója felelős azért, hogy a
rendszerben rögzített adatok pontosak, valósak legyenek. Az iskola igazgatója nyilatkozatot tesz az 1.
melléklet kitöltésével arról, hogy a jelentkezett tanulók megfelelnek a versenykiírásban
meghatározott feltételeknek. A versenyző a 2. melléklet kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy az
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért eredményével összefüggő adatok a neve és iskolája
feltüntetésével az ÁEEK EFF honlapján (w w w.en kk . h u) közzétételre kerülhetnek.
A fenti mellékleteket kitöltés és aláírás után megküldik az ÁEEK EFF levelezési címére (1085 Budapest,
Horánszky utca 15.), a borítékon feltüntetve: OSZTV 2020/2021.
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 264. § (2)
bekezdése alapján az a döntőbe jutott és azon részt vevő versenyző, aki a szakképesítés
vizsgatevékenységeihez rendelt versenyfeladatokat teljesítette, és az adott versenyfeladat esetében
a megszerezhető pontok 85%-át megszerezte, az adott versenyfeladatnak megfelelő
vizsgatevékenység letétele alól mentesül. Amennyiben a versenyző a meghirdetett

szakképesítésenként meghatározott értékelési súlyarányok figyelembevételével – az összesítést
követően – a pontszámok legalább 85%-át elérte, a teljes szakmai vizsga alól felmentést kap.
A verseny szervezésére és lebonyolítására vonatkozó, a járványügyi készültséget figyelembe véve
hozott (az egészségvédelmet, a versenyzők és szervezők egészségbiztonságát fokozottan előtérbe
helyező) intézkedések:
– A verseny lebonyolítása a verseny időpontjában érvényes és aktuális járványügyi intézkedések és
előírások betartásával történik.
– A versenyt a versenybizottság elnökének döntése alapján a verseny időpontjában aktuális
járványügyi helyzetre való tekintettel le lehet mondani, illetve meg lehet szakítani.
– A versenybizottság és a versenyzők számára az írásbeli versenyfeladat megoldása közben orrot és
szájat eltakaró maszk, a gyakorlati feladatmegoldás során mind a maszk, mind gumikesztyű viselése
kötelező. A versenyteremben gondoskodni kell a folyamatos kézfertőtlenítési lehetőségről.
– A gyakorlati feladatok megoldásához elsősorban arra alkalmas fantomokat, kiegészítőket kell
alkalmazni, amennyiben élő szereplős imitáció szükséges, akkor csak a legszükségesebb kontaktus
alkalmazható, illetve az imitációt végző személy is védőfelszerelést köteles viselni.
– Az egyes versenyfeladatok megoldásához szükséges berendezéseket, eszközöket, gépeket minden
versenyző feladatának megkezdése előtt és a feladat befejezését követően az erre kijelölt segítő
személynek fertőtlenítenie kell.
– A versenyzők egymás eszközeivel nem dolgozhatnak.
– A versenyfeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a versenyző és az értékelő között is kötelező a
védőtávolság megtartása.
– Az értékelő a verseny során nem nyúlhat a versenyző által érintett eszközökhöz, ha azt a
versenyző utána még megérintheti.
– A versenybizottság és az értékelő, segítők jelenlévő tagjai számára a maszkot és a gumikesztyűt,
valamint a szükséges kézfertőtlenítőszert a versenyszervező biztosítja.
– A versenybizottság és a versenyszervező együttesen felelős az előírt óvintézkedések teljes körű
megtartásáért és a veszélyhelyzettel összefüggésben a versennyel kapcsolatban megtett
intézkedések, meghozott határozatok versenyjegyzőkönyvben történő rögzítéséért.
– A versennyel kapcsolatos egyeztetéseken, értekezleteken a versenybizottság köteles a
védőtávolságot (legalább 1,5 m) megtartásával működni, amennyiben arra lehetőség van, a
kommunikációt elektronikus úton lefolytatni.
– A verseny során fokozottan figyelni kell, hogy:
o a versenyzők a verseny helyszínének megközelítése és annak elhagyása során a védőtávolságot
betartsák, ne csoportosuljanak,
o a higiénés szabályok ellenőrzésre és betartásra kerüljenek.

Amennyiben a járványügyi helyzet miatt a versenybizottság elnöke a verseny elődöntőjének
lezajlását követően a verseny megszakítása mellett dönt, akkor az elődöntő során elért
eredményeket csak a vizsgarész alóli felmentés esetében vesszük figyelembe. Amennyiben a verseny
megszervezése a kiírt időpontban/időintervallumban a versenybizottság elnökének döntése alapján
nem lehetséges, úgy a verseny későbbi időpontban nem kerül megrendezésre.
A verseny döntője 2021. március 23. és április 20. között kerül megrendezésre. A döntő időpontjának
változtatási jogát fenntartjuk, helyszíne később kerül meghatározásra, melyről elektronikus úton
értesítjük a döntőbe jutó versenyzőket.
I. GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS
(OKJ AZONOSÍTÓ SZÁMA: 54 723 02)
A verseny fordulói és részei
1. FORDULÓ (TERÜLETI VÁLOGATÓ-ELŐDÖNTŐ)
Írásbeli versenytevékenység keretében központilag összeállított feladatsor megoldására kerül sor,
amely az alábbi szakmai követelménymodulok alapján kerül összeállításra:
1122116

Alapápolás

1111016

Egészségügyi alapismeretek

1122216

Klinikumi ismeretek

1115116

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt
betegnél

1115216

Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység

Időtartama: 90 perc
Időpontja: 2021. február 17. (szerda) 10.00
Helyszíne: A jelentkezők számától függően később kerül meghirdetésre
Az országos döntőbe jutáshoz az elődöntőben minimum 71 pontot szükséges elérni.
Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjének megrendezésére abban az esetben kerül sor,
ha a minimum pontszámot vagy az annál jobb eredményt elérő tanulók létszáma eléri legalább az 5
főt. A döntőbe kerülő versenyzők létszáma országosan nem haladhatja meg a 8 főt, ezért a döntőbe
jutás ponthatára ennek megfelelően kerül majd meghatározásra. Pontegyezőség esetén a
Versenybizottság elnöke dönt arról, hogy a versenyfeladatlapon belül mely feladatban elért
pontszám szerepel nagyobb súllyal a végső sorrend kialakításánál.

2. FORDULÓ (ORSZÁGOS DÖNTŐ)
A döntő forduló során a versenyzőknek komplex, gyakorlati feladatba illesztett szóbeli
versenyfeladatokat kell megoldaniuk, melyet több állomásos versenyhelyszínen kell teljesíteniük.
A versenytevékenységek során várhatóan különböző alapápolási feladatokat, diagnosztikus és
terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolási feladatokat kell elvégeznie a versenyzőknek, az alábbi
szakmai követelménymodulok szakmai tartalma alapján:
1122116

Alapápolás

1111016

Egészségügyi alapismeretek

1122216

Klinikumi ismeretek

1115116

Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt
betegnél

1115216

Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység

Feladatleírásban rögzített alapápolási feladatok és a diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz
kapcsolódó ápolói feladatok elvégzése. Az ezekkel kapcsolatos betegtájékoztatás, előkészítés,
beavatkozás alatti asszisztálás, betegmegfigyelés, vizsgálati minta laboratóriumba juttatása, valamint
a kapcsolódó dokumentációs feladatok elvégzése.
Időpontja: 2021. április 13. (kedd) 9.00
Helyszíne: Később kerül meghirdetésre
II. GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS
(OKJ AZONOSÍTÓ SZÁMA: 54 723 03)
A verseny fordulói és részei
1. FORDULÓ (TERÜLETI VÁLOGATÓ-ELŐDÖNTŐ)
Írásbeli versenytevékenység keretében központilag összeállított feladatsor megoldására kerül sor,
amely az alábbi szakmai követelménymodulok alapján kerül összeállításra:
1122116

Alapápolás

1111016

Egészségügyi alapismeretek

1122216

Klinikumi ismeretek

1115316

Diagnosztikus és terápiás
beavatkozások

1115416

Egészségfejlesztés

Időtartama: 90 perc
Időpontja: 2021. február 17. (szerda) 13.00
Helyszíne: A jelentkezők számától függően később kerül meghirdetésre
Az országos döntőbe jutáshoz az elődöntőben minimum 71 pontot szükséges elérni.
Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjének megrendezésére abban az esetben kerül sor,
ha a minimum pontszámot, vagy az annál jobb eredményt elérő tanulók létszáma eléri legalább az 5
főt. A döntőbe kerülő versenyzők létszáma országosan nem haladhatja meg az 8 főt, ezért a döntőbe
jutás ponthatára ennek megfelelően kerül majd meghatározásra. Pontegyezőség esetén a
Versenybizottság elnöke dönt arról, hogy a versenyfeladatlapon belül mely feladatban elért
pontszám szerepel nagyobb súllyal a végső sorrend kialakításánál.
2. FORDULÓ (ORSZÁGOS DÖNTŐ)
A döntő forduló során a versenyzőknek komplex, gyakorlati feladatba illesztett szóbeli
versenyfeladatokat kell megoldaniuk, melyet több állomásos versenyhelyszínen kell teljesíteniük.
A versenytevékenységek során várhatóan különböző alapápolási feladatokat, diagnosztikus és
terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolási feladatokat kell elvégeznie a versenyzőknek, az alábbi
szakmai követelménymodulok szakmai tartalma alapján:
1122116

Alapápolás

1111016

Egészségügyi alapismeretek

1122216

Klinikumi ismeretek

1115316

Diagnosztikus és terápiás
beavatkozások

1115416

Egészségfejlesztés

Feladatleírásban rögzítetten az orvos által indikált beavatkozás körüli ápolási feladatok
(betegtájékoztatás, előkészítés, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, beavatkozás alatti
asszisztálás, betegmegfigyelés, vizsgálati minta laboratóriumba juttatása és a kapcsolódó
dokumentációs feladatok) elvégzése.
Időpontja: 2021. április 15. (csütörtök) 9.00
Helyszíne: Később kerül meghirdetésre
III. GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS
(OKJ AZONOSÍTÓ SZÁMA: 54 723 01)
A verseny fordulói és részei
1. FORDULÓ (TERÜLETI VÁLOGATÓ-ELŐDÖNTŐ)
Írásbeli versenytevékenység keretében központilag összeállított feladatsor megoldására kerül sor,
amely az alábbi szakmai követelménymodulok alapján kerül összeállításra:
11221-16

Alapápolás

11110-16

Egészségügyi alapismeretek

11222-16

Klinikumi ismeretek

11165-16

Mentéstechnika

11164-16

Logisztika

11166-16

Sürgősségi betegellátás

Időtartama: 90 perc
Időpontja: 2021. február 17. (szerda) 13.00
Helyszíne: A jelentkezők számától függően később kerül meghirdetésre
Az országos döntőbe jutáshoz az elődöntőben minimum 71 pontot szükséges elérni.
Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjének megrendezésére abban az esetben kerül sor,
ha a minimum pontszámot, vagy az annál jobb eredményt elérő tanulók létszáma eléri legalább az 5
főt. A döntőbe kerülő versenyzők létszáma országosan nem haladhatja meg az 8 főt, ezért a döntőbe
jutás ponthatára ennek megfelelően kerül majd meghatározásra. Pontegyezőség esetén a
Versenybizottság elnöke dönt arról, hogy a versenyfeladatlapon belül mely feladatban elért
pontszám szerepel nagyobb súllyal a végső sorrend kialakításánál.
2. FORDULÓ (ORSZÁGOS DÖNTŐ)
A döntő forduló során a versenyzőknek komplex, gyakorlati feladatba illesztett szóbeli
versenyfeladatokat kell megoldaniuk, melyet több állomásos versenyhelyszínen kell teljesíteniük.

A versenytevékenységek során feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján kell a
versenyzőknek a betegellátást megvalósítani az alábbi szakmai követelménymodulok szakmai
tartalma alapján:
11221-16

Alapápolás

11110-16

Egészségügyi alapismeretek

11222-16

Klinikumi ismeretek

11165-16

Mentéstechnika

11164-16

Logisztika

11166-16

Sürgősségi betegellátás

A betegek ellátását szituációs és szimulációs környezetben kell végrehajtani.
Időpontja: 2021. április 20. (kedd) 9.00
Helyszíne: Később kerül meghirdetésre

