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09134002 számú Műtőssegéd-gipszmester megnevezésű  

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Műtőssegéd-gipszmester 

1.2 Ágazat megnevezése: Egészségügy ágazat 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 0913 Ápolás és szülésznőképzés 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

2.1  Megnevezése: Műtőssegéd-gipszmester 

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 szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése
1
: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-

tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-

ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-

jegyzékben 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 meg-

határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásá-

hoz. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: az egészségügyi szolgáltatások nyújtásá-

hoz szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet  

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 

                                                           
1 A megfelelő elem kiválasztandó. 
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A műtőssegéd-gipszmester a műtéti beavatkozások előkészítésénél, meneténél, valamint a 

beavatkozás után végez feladatokat. Segíti a műtéti team munkáját. Feladatai közé tartozik a 

beteg előkészítése a műtéti beavatkozáshoz: műtéti terület borotválása, a műtét típusának 

megfelelő fektetése, a beteg visszaszállítása a fekvőbeteg ellátó osztályra. A műtéti beavatko-

zások során a műtéti szakasszisztens utasításának megfelelően előkészíti a műtéti típushoz 

szükséges eszközöket, technikai berendezéseket, steril anyagokat, a műtői aszeptikus környe-

zet feltételeit betartja. A műtét során kezeli a technikai berendezéseket, eszközöket, beadja a 

beavatkozáshoz szükséges steril anyagokat, az utasításnak megfelelően beállítja a műtőasztalt. 

A műtétek végén gondoskodik a műtők szakszerű rendbetételéről. A műtőkben használatos 

berendezéseket, eszközöket a biztonságtechnikai előírások figyelembevételével karbantartja, 

tisztítja. 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez 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 szüksé-

ges 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 alkalmassá-

got kizáró korlátozások figyelembevételével történik. 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 0,5 év műtőben eltöltött munkahelyi gyakor-

lat 

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: 300 óra 

7.2 Maximális óraszám: 330 óra 

 

8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 
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Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és felelős-

ség mértéke 

1. A takarítási protokoll-

ban leírtaknak megfele-

lően elvégzi a műtőta-

karítást. 

Ismeri a műtő taka-

rítási folyamatait 

(nyitó-záró; frissítő, 

műtétek közötti, 

napi, heti, havi). 

Önmagára nézve 

kötelezőnek tartja 

a szakma szabá-

lyainak betartását. 

A műtő takarítását 

önállóan, a szakma 

szabályainak megfele-

lően hajtja végre. 

2. Előkészíti a beteget a 

műtéti beavatkozások-

hoz. 

 

Tisztában van a be-

teg előkészítés fo-

lyamatával. 

Figyelmesen, sza-

bály követően 

végzi az előkészí-

tést. 

A beteg előkészítését 

önállóan, szakszerűen 

végzi. 

3. Az aszepszis-

antiszepszis szabályai-

nak megfelelően végzi 

napi tevékenységét. 

Ismeri az aszepszis-

antiszepszis szabá-

lyait. 

Törekszik az 

aszepszis-

antiszepszis szabá-

lyainak betartásá-

ra. 

Munkájáért felelőssé-

get vállal. 

4. Betegszállítás alatt 

képes a beteg testi ép-

ségének megóvására, 

emberi méltóságának 

tiszteletben tartása mel-

lett. 

Ismeri a betegszállí-

tásra vonatkozó 

előírásokat. 

Önmagára nézve 

is kötelezőnek 

tartja az orvosi 

titoktartás betartá-

sát. 

A beteget önállóan a 

betegellátó osztályról 

a műtőbe szállítja. 

5. A beteget a beavatko-

zásnak megfelelően 

elhelyezi, műtét előtt 

biztonságosan rögzíti, 

műtét alatt a beavatko-

zásnak megfelelően 

pozícionálja. 

Ismeri a különböző 

műtéti beavatkozá-

soknak megfelelő 

fektetési módokat. 

Törekszik a szak-

ma szabályainak 

betartására a beteg 

testi épségének 

megóvása érdeké-

ben. 

A beteget a műtét ki-

vitelezéséhez megfele-

lően, a betegbiztonsá-

gi előírások szerint a 

műtőasztalra fekteti. 

6. Beöltözteti a műtéti 

team-et. 

Ismeri a műtéti team 

beöltözésére vonat-

kozó szabályokat. 

Törekszik a sterili-

tás szabályainak 

betartására. 

Beöltözte-

tés/munkavégzés alatt 

betartja a szakma sza-

bályait. 

7. Az adott műtéthez 

szükséges eszközöket 

hiánytalanul bekészí-

ti/előkészíti. 

Ismeri az egyes mű-

tétekhez szükséges 

eszközöket (műszer-

tálca). 

Törekszik az 

együttműködésre. 

Felelősséget vállal a 

munkájáért. 

8. Részt vesz a műtéti 

eszközök, anyagok 

megfelelő sterilizálási 

eljáráshoz való előké-

szítésében. 

Ismeri a sterilizálás 

fogalmát, a sterilizá-

ló eljárásokat. 

Betartja és elfo-

gadja a sterilizált 

anyagok kezelésé-

vel kapcsolatos 

szabályokat. 

Steril eszközök lejára-

ti idejét, sértetlenségét 

önállóan ellenőrzi. 

9. Munkavégzése során 

folyamatosan figyeli a 

műtőkben az elektro-

mos árammal működte-

tett technikai eszközök 

működését, jelzéseit. 

Tisztában van a mű-

tőben használt elekt-

romos berendezések 

működtetésével. 

Az elektromos 

berendezések mű-

ködését ismerve, 

feladatát szabály-

szerűen végzi. 

A műtéthez szükséges 

gépek működőképes-

ségét ellenőrzi, a 

meghibásodást felette-

sének jelzi. 
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10. A műtő berendezési 

tárgyait az előírások-

nak megfelelően előké-

szíti, beállítja. 

Ismeri a műtő be-

rendezési tárgyait, 

működtetésük sza-

bályait (műtőasztal, 

műtőlámpa, gázok, 

stb.). 

Törekszik az esz-

közök épségének 

megtartására. 

Berendezéseket fele-

lősséggel működtet, 

előírásoknak megfele-

lően karban tart. 

11. Munkavégzése során 

megteszi a szükséges 

óvintézkedéseket és 

betartja az érintésvé-

delmi szabályokat. 

Értelmezi a techni-

kai berendezések 

hibaüzeneteit. 

Az elektromos 

berendezések mű-

ködését ismerve, a 

gyártó utasításai-

nak és a munka-

védelmi előírá-

soknak megfelelő-

en jár el. 

Felismeri a kialakult 

vészhelyzetet, az 

elektromos berende-

zést áramtalanítja, 

felettesét értesíti. 

12. Fertőtlenítő oldatokat 

készít. 

Ismeri a fertőtlenítő 

oldatok koncentrá-

cióját, elkészítési 

módjait. 

Az előírtaknak 

megfelelően készí-

ti el a fertőtlenítő 

oldatokat. 

A fertőtlenítő oldato-

kat önállóan készíti el. 

Betartja a fertőtlenítő 

oldatok elkészítésének 

szabályait. 

13. Szabályoknak megfele-

lően a műtéti szakasz-

szisztenssel együtt el-

végzi a műszerek mű-

tétek utáni összegyűjté-

sét, számolását. 

Ismeri a műtétek 

során felhasznált 

műszerek gyűjtésére 

vonatkozó előíráso-

kat. 

Belátja a műtét 

utáni eszköz és 

műszerszámolás 

jelentőségét, és 

együttműködik a 

műtéti szakasz-

szisztenssel. 

Munkavégzése során 

betartja a műszerek 

gyűjtésére vonatkozó 

szabályokat. 

14. Szakszerűen alkalmaz-

za az egyéni védőesz-

közöket. 

Ismeri a műtő zsilip-

rendszerének szabá-

lyait, a kötelező 

egyéni védőeszkö-

zöket. 

Belátja az egyéni 

védőeszközök 

használatának 

jelentőségét a fer-

tőzések terjedésé-

nek megakadályo-

zása érdekében. 

Az előírt védőeszkö-

zöket rendeltetéssze-

rűen használja. 

15. Szabályoknak megfele-

lően önállóan kommu-

nikál. 

Az adatvédelmi, 

adatkezelési és ti-

toktartási szabályo-

kat ismeri. 

Törekszik a beteg-

gel való kommu-

nikáció során az 

adatvédelmi sza-

bályok betartására. 

Betartja az adatvé-

delmi, adatkezelési és 

titoktartási szabályo-

kat. 

 

16. A műtőben keletkezett 

hulladékot szakszerű-

en, típus szerint kezeli 

tárolja. 

Ismeri a hulladékok 

fajtáit, a hulladék-

kezelés szabályait. 

Belátja a hulla-

dékkezelési szabá-

lyok betartásának 

jelentőségét. 

Munkája során 

kötelezőnek tartja 

a hulladékkezelési 

szabályok betartá-

sát. 

Betartja a veszélyes és 

kommunális hulladék 

kezelésére vonatkozó 

előírásokat, munkájá-

ért felelősséget vállal. 



5/8 

17. Előírásoknak, szabá-

lyoknak megfelelően 

önállóan kézfertőtlení-

tést végez. 

Ismeri a kézfertőtle-

nítésre vonatkozó 

előírásokat. 

Törekszik a szabá-

lyos higiénés kéz-

fertőtlenítés el-

végzésére. 

Munkája során betart-

ja az aszepszis-

antiszepszis szabálya-

it. 

18. Hatékonyan alkalmaz-

za a fogyatékossággal 

élő betegekkel való 

kapcsolattartás szabá-

lyait.  

Ismeri a látás-, hal-

lás-, beszédfogyaté-

kossággal élő bete-

gekkel való kapcso-

lattartás szabályait. 

Törekszik a beteg 

méltóságának 

megtartására auto-

nómiájának előse-

gítésére. 

Hiteles kommunikáci-

ót folytat hallás-, lá-

tás-, beszédfogyaté-

kossággal élő bete-

gekkel.  

19. Alkalmazza az adat-

rögzítés eszközeit. 

Ismeri az adatkeze-

lés, adatrögzítés 

feltételeit. 

Betartja az adatke-

zelésre vonatkozó 

adatvédelmi elő-

írásokat (GDPR). 

Önállóan, írásban, 

elektronikusan, adato-

kat rögzít, továbbít, 

tárol. 

20. Műtét utáni seb- és 

drén vérzések megfi-

gyelését végzi. Képes 

az észlelt tüneteket 

felismerni és jelezni a 

szakszemélyzetnek. 

Felismeri a műtét 

utáni seb ill. drén 

vérzéseket. 

Törekszik arra, 

hogy a beteg hala-

déktalanul szak-

szerű vérzéscsilla-

pításban részesül-

jön. 

Haladéktalanul segít-

séget hív. 

21. Szakszerű elsősegély-

nyújtást végez. Elsőse-

gélynyújtást igénylő 

esetben képes a beteget 

megfelelő testhelyzetbe 

helyezni (eszméletlen 

betegnél szabad légutat 

biztosít). 

Tisztában van az 

elsősegélynyújtó 

teendőivel 

eszméletlenség, 

BLS, 

xBLS esetén. 

Elkötelezett a se-

gítségnyújtás irá-

nyában. 

Segítséget hív és 

megkezdi az újra-

élesztést. 

22. Felismeri a vérzések 

típusait. Képes megkü-

lönböztetni a vérzések 

(artériás/vénás/felületi) 

típusait, csillapításuk 

módját. 

Ismeri a vérzéscsil-

lapítás ideiglenes és 

végleges ellátásához 

szükséges eszközö-

ket, technikákat 

(vérzések és vérzés-

csillapítás a sebé-

szetben). 

- 
Önállóan megkezdi a 

vérzéscsillapítást a 

szabályok megtartásá-

val. 

23. Képes a betegek felvi-

lágosítására kompeten-

cia határainak betartá-

sával. 

Tisztában van az 

egészségtudatos 

életmóddal. 

Elkötelezett az 

egészségtudatos 

életmód mellett. 

Egészségtudatos élet-

vitelt folytat egészsé-

ges életmódnak meg-

felelően. Személyi 

higiénés fizikális és 

mentális egészségét 

fenntartja. 
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24. Szakszerűen alkalmaz-

za a gipszelő-kötöző 

berendezése-

ket/eszközöket. 

Ismeri a gipszelő-

kötöző berendezé-

seket, eszközöket. 

Munkavégzés 

közben betartja a 

szakma szabályait 

(eszközök karban-

tartása, tisztítása). 

Munkáját önállóan, 

orvos utasításának 

megfelelően végzi. 

25. Képes a gipsz-

rögzítések felhelyezé-

sére, cseréjére az orvos 

utasításának megfele-

lően. A hibákat felis-

meri, korrigálja. 

Tisztában van a 

gipszrögzítések faj-

táival (körkörös, 

ablakos, járó, gipsz-

sín, műanyag, stb.). 

Felismeri a gipsz-

rögzítések készítése 

során előforduló 

szövődményeket. 

A gipszkötés fel-

helyezésénél, cse-

réjénél empatiku-

san viszonyul a 

beteghez. 

Önállóan előkészíti a 

gipszrögzítéshez szük-

séges eszközöket. 

Munkáját orvos felü-

gyelete mellett végzi. 

26

. 

Ügyeleti időben műtét 

előtti, alatti és utáni 

feladatai megegyeznek 

a napközben végzett 

feladatokkal, felel a 

műtő üzemképességé-

ért, leltári tárgyaiért, 

vagyontárgyaiért, a 

műtő higiéniájáért. 

Ismeri az ügyeleti 

ellátás szabályait. 

Felelősségteljesen, 

odafigyelve hajtja 

végre a műtéti 

szakasszisztens és 

az orvos utasítása-

it. 

Munkáját az ügyeletes 

orvos és a műtéti 

szakasszisztens irányí-

tásával önállóan végzi. 

27

. 

Képes a sterilitás sza-

bályainak betartására. 

Ismeri a sterilitás 

szabályait. 

Törekszik a sterili-

tás megtartására, 

munkáját körülte-

kintéssel végzi, a 

csomagolások 

sértetlenségét 

szem előtt tartva. 

Jelzi a steril anyag, 

eszköz sérült csoma-

golását, sterilitásának 

lejártát.  

28

. 

Alkalmazza a megfele-

lő kommunikációs 

formákat, a beteg élet-

korát, nemét, betegsé-

gét szem előtt tartva. 

Ismeri az adekvát 

kommunikáció for-

máit, jelentőségét és 

felelősségét. 

Kiemelkedő em-

pátiás készséggel 

rendelkezik. 

Kompetencia határok 

betartásával beteget 

tájékoztat, felvilágosít. 

29

. 

Képes a szövettani 

mintavételhez szüksé-

ges eszközök előkészí-

tésére, képes a megfe-

lelő jelölések feltünte-

tésére. 

Ismeri a műtéti szö-

vettani mintavétel 

formáit, a szövettani 

anyag kezelésének 

szabályait. 

Elfogadja a minta-

vételhez kapcso-

lódó szabályokat. 

Körültekintően végzi 

a szövettani anyagok 

kezelését. 

30

. 

Munkavégzés közben 

egészségnevelő, pre-

venciós tevékenységet 

végez. 

Ismeri az egészsé-

ges életmód kritéri-

umait. 

Törekszik a pél-

damutatásra. 
- 
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8.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 

relevanciája): 

A műtőssegéd, az orvosok és ápolók munkájának segítésével vesz részt a betegellátásban, 

különféle egészségügyi intézmények műtőiben, kezelőiben. Betegszállítási feladatokat lát el, 

közreműködik a páciensek műtétre való felkészítésében, valamint fertőtleníti és előkészíti az 

ahhoz használt műszereket. Bizonyos eszközöket a műtét során működtet is. Rutinjával és 

gyors helyzetfelismerésével hozzájárul a betegek gyógyulásához, vagy akár életük megmenté-

séhez is.  

A műtősegéd-gipszmester foglalkozás hiány szakma. 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizs-

gatevékenységeinek részletes leírása: 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: az oktatási programban előírt elméleti és gyakor-

lati képzési tartalmak sikeres teljesítése. 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított ta-

núsítvány. 

Egyéb feltételek: - 

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Műtéti tevékenység elméleti alapjai 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

 aszepszis-antiszepszis betartása, szabályainak biztosítása 

 műtőssegéd feladatai a műtét előtt, alatt, után 

 eszközismeret 

 elsősegélynyújtás 

 jogi, etikai ismeretek 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 % 

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: - 

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 50 %-át elérte. 

10.3 Projektfeladat 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Műtői munka gyakorlata 

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Segédkezés egy műtét előkészíté-

sében vagy műtétét közben vagy műtétet követő feladatok végzésében. 
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10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc 

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80 % 

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: betegbiztonság, aszeptikus 

környezet biztosítása, sterilitás betartása, beteg elhelyezése, fektetés, technikai 

eszközök, műtő felszerelési tárgyainak ismerete, használata, kommunikáció, 

helyzetfelismerés, végrehajtás módja, megjelenés. 

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 vizsgatevé-

kenységet vezető műtősnő felügyelete mellett végzi a vizsgázó 

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: központi műtő 

sebészeti, traumatológiai műtő a következő felszereltséggel:  

 laparoszkópos torony,  

 elektrosebészeti eszközök,  

 képerősítő,  

 extensiós asztal,  

 sűrített levegő,  

 vértelenítő mandzsetta,  

 oszcillációs fűrész,  

 fúrók,  

 mikroszkóp,  

 lézer,  

 egyszerhasználatos műtéti izolálások. 

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: A projekt feladat teljesítéséhez a 11.5 pont alatt felsorolt eszközök 

használhatók. 

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltéte-

lek 

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 50 % - 50 % 


