
Kiterjesztett hatáskörű ápoló MSc – felvételi tájékoztató 

 

A felvételi szakmai elbeszélgetés várható időpontja: 2022. 06. 13-17. 

A felvételi elbeszélgetés során megszerezhető maximális pontszám: 80 pont, mely két részből 

áll össze: 

Szakmai tájékozottság: 40 pont 

a kihúzott témakörök szóbeli feleletének értékelése alapján 

Motiváció: 40 pont 

felvételiző korábbi publikációs tevékenysége (kérjük a publikáció nyomtatott változatát 

elhozni: print vagy online szakcikk, könyvfejezet, könyv stb.) 

előadások (kérjük az előadásokról az absztrakt- vagy a programfüzetet elhozni) 

oktatói tevékenység iskolarendszerű képzésben (kérjük az igazolást az oktatói 

tevékenységről/témakör, óraszám, időtartam/ elhozni) 

gyakorlatvezetői tevékenység (kérjük az igazolást a gyakorlatvezetői tevékenységről elhozni) 

szakmai kamarai/ civil szakmai szervezeti tagságtagság és tevékenység (kérjük az 

elvégzett tevékenységről igazolást hozni) 

 

Többletpontok, maximális pontszám: 20 pont 

Fogyatékosság: 3 pont 

Gyermekgondozás: 3 pont 

Hátrányos helyzet: 2 pont 

Felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga: 5 pont 

Intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont 

OTDK 1-3. hely: 5 pont 

 

Felvételi szakmai elbeszélgetés témakörei 

I. Ápolástani alap- és szakismeretek – valamennyi szakirányra felvételizők részére! 

1. Az egészség és a betegség társadalmi összefüggése, statisztikai mutatói 

2. A hazai betegellátás színterei, jellemzői 

3. A betegellátás gazdasági keretei és az egészségbiztosítás hazai rendszere 

4. Ellátási és ápolási rendszerek az Európai Unióban 

5. Az ápolási folyamat jellemzői, jogi aspektusai az ápolási gyakorlatban 

6. A hazai népegészségügyi prioritások és stratégiák 

7. Az ápoló szerepe, feladata a krónikus betegségekben szenvedők ellátásában 



8. A korszerű sebellátás módszerei és technikái 

9. Az end of life care menedzsment színterei, korszerű ápolási specialitásai 

10. A kórházon kívüli korszerű parenterális táplálásterápia jellemzői és ápolási specialitásai 

11. A minőségirányítás rendszerének jellemzői az egészségügyi ellátásban 

12. Az egészségügyi ellátás jogi és etikai vonatkozásainak gyakorlati érvényesülése 

13. Az ápolói kompetenciák alakulása napjainkban 

14. Az akut állapotok elsődleges ellátásának ápolói kompetenciái 

15. Szakmai életpálya, karrier és life long learning az ápolásban 

Ajánlott irodalom MSc felvételi elbeszélgetéshez: 

1. Alfaro-Le-Fevre R.: Az ápolási folyamat alkalmazása lépésről-lépésre, Medicina 

Könyvkiadó Rt., Budapest, 2001. 

2. Balázs P., Feith H., Sztrilich A.: Igazgatás az egészségügyben, Semmelweis Egyetem 

Egészségügyi Főiskola Kar, Budapest, 2006. 

3. Balázs Péter, Sztrillich András: Jogi szabályozás az egészségügyben, Semmelweis 

Egyetem, Budapest, 2006 

4. Gulácsi L. (szerk.): Minőségfejlesztés az egészségügyben, Medicina Könyvkiadó Rt., 

5. Kovácsy Zsombor: Egészségügyi jog, Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 2008 

6. Tompa Anna (szerk.): Népegészségtani ismeretek, Semmelweis Kiadó és Multimédia 

Stúdió, 2008 

7. Oláh A. (szerk.): Az ápolástudomány tankönyve, Medicina Könyvkiadó Zrt. 2012. 

Hozzáférhető: http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0061_apolastudomany-

magyar/adatok.html 

 

Felvételi szakmai elbeszélgetés témakörei 

II. Kritikus állapotú betegek ellátása és szakápolása – A sürgősségi szakápoló 

specializációt választók részére! 

1. A hazai sürgősségi betegellátás rendszerének szintjei, jellemzői, jogi szabályozása 

2. Az elsődleges állapotfelmérés algoritmusai és az azonnali beavatkozások 

3. Korszerű betegosztályozási rendszerek és azok jellemzői az intrahospitális 

betegellátásban 

4. Az újraélesztés szintjei, jellemzői, ápolói kompetenciái az érvényes algoritmusok alapján 

5. Korszerű légútbiztosítási technikák, azok jellemzői és alkalmazásuknak ápolói 

kompetenciái a kritikus állapotú betegek ellátásában 

6. A korszerű invazív monitorozás módjai, jellemzői, kivitelezésének ápolói kompetenciái 



7. A korszerű labordiagnosztika helye, szerepe, jellemzői a kritikus állapotú betegek ellátása 

során 

8. A korszerű sürgősségi képalkotó diagnosztikák és azok helye, szerepe, jellemzői a kritikus 

állapotú betegek ellátásában 

9. A homeosztázis változásai, annak követésének ápolói kompetenciái a kritikus állapotú 

betegek ellátása során 

10. Shock folyamatok pathofiziológiai jellemzői, korszerű diagnosztikus és ellátási 

algoritmusai 

11. A súlyos sérült ellátásának korszerű algoritmusa a pre- és intrahospitális sürgősségi 

ellátásban 

12. Korszerű szepszis menedzsment és annak ápolási vonatkozásai a sürgősségi ellátásban 

13. Korszerű gyógyszer- és folyadékterápiás módszerek és jellemzői a sürgősségi ellátásban 

14. A kritikus állapotú betegek ellátásának pszichés vonatkozásai, korszerű kommunikációs 

technikák és jellemzői 

15. Korlátozó intézkedések alkalmazásának jogi, etikai és ápolásszakmai specialitásai 

Ajánlott irodalom MSc felvételi elbeszélgetéshez: 

1. Betlehem József; A sürgősségi ellátás elméleti és gyakorlati alapjai; Medicina 

Könyvkiadó Zrt; Budapest, 2015; 

2. John Campbell; Helyszíni sérültellátás; Medicina Könyvkiadó Zrt; Budapest, 2013. 

3. Kádár Balázs szerk: Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitális gyakorlatban; 

TrustAir Kft; 2014. 

4. Pápai T; Labordiagnosztika és mintavétel, in: Mentőápoló e-book, Sürgősségi Akadémia 

-TÁMOP 6.2.8-15/1 Projekt, Budapest 2016. 

5. Posztreszuszcitációs ellátás 2015; Magyar Resuscitatios Társaság; Budapest 2015; 

 

Felvételi szakmai elbeszélgetés témakörei 

II. Alapellátás, közösségi ápolás – A közösségi szakápoló specializációt választók részére! 

1. Ismertesse az alapellátás nemzetközi és hazai fejlődését! 

2. Ismertesse a praxis fogalmát és finanszírozását! 

3. Ismertesse a szociális és egészségügyi rendszer kapcsolatát az alapellátás rendszerén 

belül! 

4. Ismertesse az alapellátás feladatai és kapcsolatrendszerei a szakellátásokkal! 

5. Ismertesse az otthonápolás kialakulását és jellemzőit. Jellemezze a team munka 

jelentőségét az otthonápolásban! 



6. Ismertesse az otthoni betegellátás objektív és szubjektív feltételeit! 

7. Ismertesse a közösségorientált ellátás és ápolás jellemzőit! 

8. Ismertesse a háziorvosi praxis feladatait: primer prevenció, gyógyítás, rehabilitáció és a 

gondozás az alapellátásban! 

9. Ismertesse a hipertónia beteg ápolását és gondozását az alapellátásban! 

10. Ismertesse a diabetes mellitusban szenvedő beteg ellátását és ápolását a 

lakóközösségben! 

11. Jellemezze az idősellátás szempontjait az alapellátásban! 

12. Ismertesse az egészség és betegségmodelleket, az egészség dimenzióit, az 

egészségdeterminánsokat és a rizikómagatartás általános jellemzőit! 

13. Ismertesse a szűrővizsgálat fogalmát, kritériumait, típusait, a módszerek sajátosságait! 

14. Mutassa be a szűrővizsgálatok hazai helyzetét, jogi szabályozását! 

15. Ismertesse az életkorokhoz kacsolható szűrőprogramok főbb jellemzőit az 

alapellátásban, különös tekintettel az ápolói feladatokra! 

Ajánlott irodalom MSc felvételi elbeszélgetéshez: 

1. Arnold Csaba: Családorvoslás Medicina Könyvkiadó Rt., Bp., 1999. 

2. Balogh Z., Démes M. (szerk.): Alapellátás, Szöveggyűjtemény SE.ETK Bp., 2005. 

3. Buda Béla: Közösségi ápolás POTE EFK Jegyzet Pécs, 1996. 

4. Hunt, R., Zurek, E.L.: Bevezetés a közösségi ápolás módszertanába. Medicina 

Könyvkiadó ZRt., Bp., 1999. 

5. International Council of Nurses Az ápolás szerepe az alapellátásban Melánia Kft., Bp., 

1998. 

6. Rice, Robyn: Házi betegellátás ápolói kézikönyve Medicina Könyvkiadó Rt., Bp., 1998. 

 

Felvételi szakmai elbeszélgetés témakörei 

II. Geriátiai ellátás és szakápolása – A geriátriai szakápoló specializációt választók 

részére! 

1. Ismertesse az idősödés folyamatának biológiai és élettani jellemzőit! 

2. Jellemezze az időskor pszichés és pszichoszociális változásait! 

3. Ismertesse az idős ember speciális ápolási szükségleteit! 

4. Foglalja össze az idősellátás hazai egészségügyi és szociális intézményrendszerét! 

5. Jellemezze a népegészségügyi szempontból kiemelkedő fontossággal bíró időskorban 

előforduló betegségeket (különös tekintettel az anyagcsere-zavarokban szenvedők 

ellátására)! 



6. Jellemezze a népegészségügyi szempontból kiemelkedő fontossággal bíró időskorban 

előforduló betegségeket (különös tekintettel a légzőszervi megbetegedésben szenvedők 

ellátására)! 

7. Jellemezze a népegészségügyi szempontból kiemelkedő fontossággal bíró időskorban 

előforduló betegségeket (különös tekintettel a cardiovascularis megbetegedésben szenvedők 

ellátására)! 

8. Jellemezze a népegészségügyi szempontból kiemelkedő fontossággal bíró időskorban 

előforduló betegségeket (különös tekintettel a perifériás érrendszeri elváltozásokban 

szenvedők ellátására)! 

9. Jellemezze a népegészségügyi szempontból kiemelkedő fontossággal bíró időskorban 

előforduló betegségeket (különös tekintettel a mozgásszervi megbetegedésben szenvedők 

ellátására)! 

10. Jellemezze a népegészségügyi szempontból kiemelkedő fontossággal bíró időskorban 

előforduló betegségeket (különös tekintettel a neurológiai megbetegedésben sz envedők 

ellátására)! 

11. Jellemezze a népegészségügyi szempontból kiemelkedő fontossággal bíró időskorban 

előforduló betegségeket (különös tekintettel a lelki és mentális élet zavaraiban szenvedők 

ellátására)! 

12. Ismertesse a haldoklás és a halál témakörét az idős emberek és családjaik 

vonatkozásában! 

13. Jellemezze az időskorúak ellátását lakóközösségi szinten a megváltozott szükségletek 

összefüggésében! 

14. Jellemezze a betegbiztonság időskori vonatkozásait! Ismertesse az idős betegellátás 

során alkalmazható segédeszközök és ápolási eszközök formáit! 

15. Ismertesse az idős ember ápolása során alkalmazandó betegoktatás és egészségnevelés 

sajátosságának jellemzőit! 

Ajánlott irodalom MSc felvételi elbeszélgetéshez: 

1. Hazafi Klára, Székely Miklós (szerk.) Gerontológia – geriátria, Pécsi Tudományegyetem 

Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ Egészségtudományi Kar, 

Pécs, PTE EK, 2007. 

2. Helembai Kornélia: Általános Ápoláslélektan - A beteg/kliensvezetés pszichológiája, 

Budapest, Medicina Kiadó, 2012. 

3. MSD Geriátriai Kézikönyv Budapest, Melánia Kiadó Kft., 1997. 

4. Needham R. Gerontológiai ápolás Budapest, Medicina Kiadó, 1998. 



5. Székács Béla (szerk.) Geriátria Budapest, Semmelweis Kiadó, 2004. 

 

Felvételi szakmai elbeszélgetés témakörei 

II. Intenzív ellátást igénylő betegek és szakápolásuk – Az Intenzív szakápoló és a 

Perioperatív szakápoló specializációt választók részére! 

1. Az intenzív betegellátás és szakápolás hazai rendszerének szintjei, jellemzői 

2. A korszerű labordiagnosztika helye, szerepe, jellemzői az intenzív ellátásban 

3. Korszerű légútbiztosítási technikák, azok jellemzői és alkalmazásuknak ápolói 

kompetenciái az intenzív betegellátásban 

4. A korszerű oxigénterápia formái, jellemzői, ápolói feladatai az intenzív betegellátásban 

5. A lélegeztetett beteg ápolásának specialitásai 

6. Az otthoni lélegeztetés hazai helyzete, jellemzői, specialitásai 

7. Az újraélesztés szintjei, jellemzői, ápolói kompetenciái az érvényes algoritmusok 

alapján 

8. A korszerű invazív monitorozás módjai, jellemzői, kivitelezésének ápolói kompetenciái 

9. Korszerű szepszis menedzsment és annak ápolási vonatkozásai az intenzív ellátásban 

10. Korszerű gyógyszer- és folyadékterápiás módszerek és jellemzői az intenzív ellátásban 

11. A klinikai táplálás formái, jellemzői az intenzív betegellátásban 

12. Korszerű fájdalom management az intenzív és a postoperatív ellátásban 

13. Az intenzív betegellátás pszichés vonatkozásai, korszerű kommunikációs technikák és 

jellemzői 

14. A donáció és donorgondozás intenzív terápiás, jogi, valamint etikai vonatkozásai 

15. Fertőző betegek intenzív ellátásának specifikumai, a munkaszervezés szabályai 

Ajánlott irodalom MSc felvételi elbeszélgetéshez: 

1. Bogár Lajos szerk.: Aneszteziológia és intenzív terápia; Budapest; 2021. Medicina kiadó 

2. A Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás társaság Szakmai kollégiumi irányelvei 

https://www.doki.net/tarsasag/aneszteziologia/info.aspx?sp=52&ord=0&asc=1&web_id= 

 

https://www.doki.net/tarsasag/aneszteziologia/info.aspx?sp=52&ord=0&asc=1&web_id=

