09144001 számú Boncmester megnevezésű
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó
programkövetelmény
1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés
1.1

Megnevezése: Boncmester

1.2

Ágazat megnevezése: Egészségügy ágazat

1.3

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0914 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés
2.1

Megnevezése: Boncmester

2.2

Szintjének besorolása
2.2.1

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4

2.2.2

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4

2.2.3

A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata,
összefüggése:
3.1

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott
speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

3.2

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.
A képesítési követelményt előíró jogszabály: az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy
munkakör leírása:
A boncmester feladata az egészségügyi szolgáltatóknál a holttestek és azok részleteinek, maradványainak boncolását, kórboncolását orvosi felügyelettel elvégezni. A holttestek szakszerű
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rekonstruálásával, tárolásával, végtisztességre való felkészítésével és szállításával kapcsolatos
feladatokat önállóan végzi. A kórszövettani és egyéb vizsgálatra, vagy további konzerválásra
vett egyéb anyagokat a szakértő által előírt vizsgálatokra biztosítja. A munkájával kapcsolatos
technikai, kegyeleti, adminisztrációs és dokumentációs feladatokat előírásszerűen és felelősségteljesen végzi.
5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti
állása:
5.1

Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: 5.1.1

Az oltalom típusának megjelölése: -

5.1.2

Nyilvántartó hatóság: -

5.1.3

Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: -

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
6.1

Iskolai előképzettség: • érettségi végzettség

6.2

Szakmai előképzettség: nem szükséges

6.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez
szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.)
ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

6.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: minimálisan fél év boncsegédi munkakörben
letöltött gyakorlat

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges
foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény
modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális,
a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):
7.1

Minimális óraszám: 600 óra

7.2

Maximális óraszám: 660 óra

8. A szakmai követelmények leírása:
8.1

1.

Nem modulszerű felépítés esetén:
Készségek, képességek
Hiánytalanul
előkészíti a
boncterem működtetéséhez

Ismeretek
Ismeri a bonctermi részleg felépítését, működését,
valamint a mű-
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Figyelembe veszi a
bonctermi részleg
működtetése során
az aszepszis – anti-

Önállóság és felelősség mértéke
Az aszepszis –
antiszepszis szabályainak betartásával
felügyelet mellett

2.

3.

4.

Készségek, képességek
szükséges eszközöket.
Kiválasztja az
alkalmazható
műszereket a
boncolás típusa
szerint.
Képes a boncolás, mintavétel
eszközeinek
előkészítésére és
a tevékenység
elvégzésére.
Teljes körűen
előkészíti az
eszközöket a
különböző rekonstrukciós
eljárások alkalmazásához és
kivitelezi azokat,
kegyeleti, közegészségügyi
szempontból
ellenőrzi azokat.
Hibákat felismeri és korrigálja.
Megérti és
elemzi a munkaszerződés tartalmi elemeit,
munkaviszony
létesítésekor
érvényesíti
munkavállalói
jogait.

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
szepszis szabályait.

Önállóság és felelősség mértéke
önállóan működteti
a bonctermi részleget.

Ismeri a boncolás,
mintavétel indikációit, eszköztárát és annak menetét.

Elfogadja a boncolás, mintavételhez
kapcsolódó szakmai
szabályokat.

Ismeri a boncolás
után alkalmazott
rekonstrukció
típusait, lényegét,
kegyeleti elvárását, eszközrendszerét, ellenőrzését, valamint a
hibalehetőségeket,
azok megoldását.

Átlátja az egyes
rekonstrukciós eljárások elkészítési
elvét, alkalmazásuk
során a szakmai
szabályokat elfogadja.

Orvosi utasításra,
felügyelet mellett a
szakmai szabályok
betartásával végzi
boncolást, mintavételt.
Önállóan előkészíti
az eszközöket. Felügyelet mellett
végzi a halott rekonstrukcióval
kapcsolatos feladatokat a szakmai
szabályok betartásával.

Ismeri a munkajogi alapfogalmakat és a Munka
Törvénykönyv
munkaviszony
(foglalkoztatási
formák, speciális
jogviszonyok)
létesítésére, a
munkavállaló
jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részeit.

Elkötelezett a szabályos foglalkoztatás mellett, igyekszik elkerülni a
munkaügyi szabálytalanságokat.

Ismeretek
ködtetéshez szükséges eszközöket
és a tevékenység
folyamatát.
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Megítéli egy adott
munkaszerződésben
a saját magára vonatkozó kötelezettségeket, szükség
esetén adekvát kérdéseket tesz fel a
munkaadónak,
önálló döntést hoz
az aláírásról vagy
elutasításról.

5.

8.2

Készségek, képességek
Megkülönbözteti
a halottkezelés
típusokat, igényeket ennek
függvényében a
halottkezelés
eszközeit előkészíti.
A halottkezelést
teljes körűen
elvégzi.

Ismeretek
Ismeri a
halottkezelési
elvárásokat, típusait, tanatopraxiai
teendőit (előkészítés hamvasztásra,
koporsós temetésre, konzerválásra)
és az alkalmazható segédeszközöket.

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Tiszteletben tartja a
hozzátartozó kegyeleti igényeit. etikai
és kegyeleti szempontokat figyelembe
véve empatikus
módon viszonyul a
holttesthez.

Önállóság és felelősség mértéke
Önállóan végzi a
halottkezelést a
szakmai szabályok
betartásával, komplikáltabb esetek
szakorvosi jóváhagyásával.

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci
relevanciája):
A boncmester kórházak patológiai osztályain és az igazságügyi orvostan területén működő
bonctermekben holttestek feltárását végzi orvosi felügyelettel. Feladatai közé tartozik emellett
a holttestek szakszerű helyreállítása, tárolása, végtiszteletre való felkészítése és szállításuknak
megszervezése. A szakmai feladatok mellett munkája részét képezi a hozzátartozókkal történő
kapcsolattartás is.
Azoknak tanulóknak ajánlható, akiket érdekel az emberi test felépítése és az emberi testben
lejátszódó folyamatok megértése. Fontos, hogy jó kézügyességgel rendelkezzen, és pontosan
tudjon szerszámokkal, eszközökkel bánni, hiszen a boncmester a legkülönbözőbb orvosi műszereket használja a munka során, ahol a pontosság nagyon fontos. Elvárás a megfelelő kommunikációs képesség, mivel az elhunytak hozzátartozóival történő kommunikáció is a munka
része, ami sokszor nem könnyű feladat.
Viszonylag behatárolt az elhelyezkedés lehetősége.
10.
A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak
sikeres teljesítése.
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek: 10.2 Írásbeli vizsga
10.2.1

A vizsgatevékenység megnevezése: Bonctani ismeretek

10.2.2

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
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 A szepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem
 Előkészítés boncoláshoz
 Emberi test anatómiája, boncolás-mintavétel
10.2.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

10.2.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

10.2.5

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: -

10.2.6

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 39 %-át elérte.

10.3 Projektfeladat
10.3.1

A vizsgatevékenység megnevezése: Boncolás gyakorlata

10.3.2

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: a boncolás, mintavétel eszközeinek előkészítése boncoláshoz, boncolás elvégzése, mintavétel-rekonstrukció
halott kezelés.

10.3.3

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

10.3.4

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

10.3.5

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: pontosság, precizitás, kegyeleti szempontok betartása

10.3.6

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 50 %-át elérte.

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: A vizsgatevékenységet a vizsgázó végzett boncmester és patológus szakorvos felügyeletével végzi.
10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:









Gyakorlati oktatásra alkalmas boncterem
Szövetek szétválasztására szolgáló műszerek
Szöveteket egyesítő műszerek
Rögzítő- és feltáró műszerek
Izoláló anyagok, kötszerek, varróanyagok
Dokumentáció és archiválás eszközei
Fertőtlenítés eszközei
Halottkezelés eszközei

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja és feltételei: nincs
10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok: beteg dokumentáció, boncolási jegyzőkönyv, egyéb dokumentáció
10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek: 11.
A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 40 % – 60 %
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