27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeiről
Hatályos: 2016.09.16-től
Az 5. sorszámú Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés szakmai– és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1.

A szakképesítés–ráépülés azonosító száma: 54 725 02

1.2.

Szakképesítés–ráépülés megnevezése: Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus

1.3.

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1080–1320
2. EGYÉB ADATOK

2.1.

A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2.

Szakmai előképzettség: –

2.3.

Előírt gyakorlat: –

2.4.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5.

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6.

Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7.

Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8.

Szintvizsga: –
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

2.9.

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés–ráépüléssel
foglalkozások

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.

legjellemzőbben

betölthető

munkakör,

munkakörök,

foglalkozás,

A

B

C

FEOR
száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3321

Általános egészségügyi
asszisztens

Audiológiai asszisztens
Hallásvizsgáló asszisztens

A szakképesítés–ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus megtervezi és elvégzi a szubjektív és objektív hallás
vizsgálatokat. Aktívan részt vesz a hallássérült betegek rehabilitációjában. Felméri a páciens fizikai és pszichikai
állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegeli a hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését
befolyásoló tényezőket, hallásrehabilitációs tervet készít, majd ez alapján elvégzi a hallási rendszerek egyéni
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adaptálását. A szakmai, társadalombiztosítási, kereskedelmi, számviteli szabályok figyelembe vételével,
kiszolgálja a hallásjavító– halláspótló, hallássegítő eszközöket, kiegészítőket, tartozékokat.
A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:
– A fül betegségeinek ismeretében megítélni a hallásvizsgálatok elvégzésének lehetőségét
– Megtervezni és elvégezni az elvégzendő szubjektív és objektív hallásvizsgálatokat
– A tisztahang–küszöb vizsgálatot elvégezni, az eredményeit rögzíti és értelmezi
– A küszöbvizsgálat eredményének függvényében megtervezni a további küszöb feletti és objektív
vizsgálatokat az audiológus szakorvossal konzultálva és elvégzni azokat
– Szubjektív vizsgálatokat (klasszikus hallásvizsgálatok, hangvilla, tisztahang hallásküszöb,
beszédaudiometria, recruitment– és kóros hallóideg fáradás vizsgálatok, beszédaudiometria,
tinnitometria) és objektív vizsgálatokat (tympanometria, stapedius reflex, otoakusztikus emisszió,
BERA, ASSR, MLR, CERA) végezni
– Gyermekeken az életkornak megfelelő objektív és szubjektív vizsgálatokat végezni
– Prevenciós feladatokat ellátni
– felismerni az audiológiai sürgősségi kórképeket és ezek esetén megfelelő betegirányítást végezni
– Felmérni a páciens fizikai és pszichikai állapotát, a páciens szükségleteit, igényeit és mérlegelni a
hallásjavító eszközök kiválasztását és illesztését befolyásoló tényezőket
– Tájékoztatást adni a hallásrehabilitáció lehetőségeiről, hallásjavító eszközökről, hallási rendszerekről,
tartozékokról, kiegészítőkről
– Ismerni a hallásjavító műtéti eljárások indikációját, ezek szükségessége esetén megfelelő betegirányítást
végezni
– A vizsgálati eredmények és páciens igényeinek figyelembe vételével az audiológus szakorvossal
konzultálva kiválasztani a hallásjavító eszközt, illetve hallási rendszert és összeállítani a hallás
rehabilitációs tervet
– Elvégezni a hallásjavító készülék(ek) programozását a hallási rendszerek szinkronizálását
– Hallás– és hallásrehabilitációs gondozást végezni
– A hallásrehabilitációs ismereteit alkalmazva kiszolgálni a hallásjavító eszközöket, kiegészítőket,
tartozékokat
– Szabad hangteres vizsgálatokat végezni, életminőség vizsgálatot végezni, ezek alapján megítélni a
hallásrehabilitáció hatékonyságát
– Értelmezni az orvosi vény tartalmát, betartja az orvosi utasításokat, szabályos vénykezelési technikát
alkalmaz
– Ismerni és alkalmazni a kereskedelmi jogszabályokat
– Kereskedelmi tevékenységet végezni (pénzt kezel, számlát készít, készletez, megrendel, nyilvántartást
vezet)
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A

B

C

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés–ráépülés

3.3.1

3.3.4

azonosító
száma
54 720 01

Perioperatív asszisztens

azonos ágazat

3.3.5

54 720 02

Fogászati asszisztens

azonos ágazat

3.3.6

54 720 03

Gyógyszertári asszisztens

azonos ágazat

3.3.7

54 723 01

Gyakorló mentőápoló

azonos ágazat

3.3.8

54 723 02

Gyakorló ápoló

azonos ágazat

3.3.9

54 723 03

Gyakorló csecsemő– és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.10

54 725 03

Fizioterápiás asszisztens

azonos ágazat

3.3.11

54 725 04

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

azonos ágazat

3.3.12

54 725 05

Gyakorló szövettani asszisztens

azonos ágazat

3.3.13

54 725 06

Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.14

54 725 07

Klinikai neurofiziológiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.2

megnevezése

a kapcsolódás módja
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3.3.15

54 725 09

Radiográfiai asszisztens

azonos ágazat

3.3.16

54 726 03

Ergoterapeuta

azonos ágazat

3.3.17

54 726 04

Gyógymasszőr

azonos ágazat

3.3.18

55 723 01

Ápoló

azonos ágazat

3.3.19

55 723 02

Csecsemő és gyermekápoló

azonos ágazat

3.3.20

55 723 11

Mentőápoló

azonos ágazat

3.3.21

55 725 11

Klinikai fogászati higiénikus

azonos ágazat

3.3.22

55 725 18

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.23

55 725 21

Szövettani szakasszisztens

azonos ágazat

3.3.24

55 726 02

Sportmasszőr

azonos ágazat

3.3.25

55 720 01

Egészségügyi gyakorlatvezető

szakképesítés–ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A

B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.1

4.3

azonosító száma
11108–16

Audiológia

4.4

11109–16

Hallásakusztika

4.5

11110–16

Egészségügyi alapismeretek

4.6

11221–16

Alapápolás

4.7

11222–16

Klinikumi ismeretek

4.8

11498–12

Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)

4.9

11499–12

Foglalkoztatás II.

4.10

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

4.2

megnevezése

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

B

C

A szakképesítés–ráépülés szakmai követelménymoduljainak

5.2.1

5.2.3

azonosító
száma
11108–16

Audiológia

írásbeli, gyakorlati

5.2.4

11109–16

Hallásakusztika

írásbeli, gyakorlati

5.2.5

11498–12

írásbeli

5.2.6

11499–12

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)
Foglalkoztatás II.

5.2.2

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

írásbeli
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5.2.7

11500–12

Munkahelyi egészség és biztonság

írásbeli

5.2.8

11110–16

Egészségügyi alapismeretek

írásbeli

5.2.9

11221–16

Alapápolás

gyakorlati

5.2.10

11222–16

Klinikumi ismeretek

szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább elégségesre (2) értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hallássérült beteg szubjektív és objektív audiológiai vizsgálata és hallássérüléssel
rendelkező személy hallás rehabilitációja.
A vizsgafeladat ismertetése feladatleírásban rögzítetten: anamnézis felvétele, az orvos által megadott fültükri kép
értelmezése, az elvégzendő szubjektív és objektív vizsgálatok megtervezése és kivitelezése, a kapott lelet
értelmezése, hallás rehabilitációs terv készítése, hallássérült beteg hallásjavító és egyéb hallási rendszerrel
történő ellátása, egyéb hallásrehabilitációs lehetőség (műtét, implantáció) ismertetése, hallókészülék illesztése,
eredményességet ellenőrző vizsgálat.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben
megadott 11108–16 Audiológia, 11109–16 Hallásakusztika, 11110–16 Egészségügyi alapismeretek, 11222–16
Klinikumi ismeretek követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése.
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
szereplő 11108–16 Audiológia, 11109–16 Hallásakusztika, követelménymodulok témaköreinek mindegyikét
tartalmazzák
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.nive.hu/ című
weblapján érhetők el a Szak– és Felnőttképzés Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
6. ESZKÖZ– ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó
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6.2

eszköz– és felszerelési jegyzék
Ágy melletti diagnosztikus eszközök,

6.3

Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém–, üveg–, műanyag– és gumi eszközök)

6.4

Ápolási szimulációs fantomok

6.5

Ápolási torzók, mulageok

6.6

Beavatkozások, vizsgálatok eszközei

6.7

Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)

6.8

Dokumentációs formanyomtatványok

6.9

Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medikai egészségügyi cél
rendszerprogramokkal

6.10

Egyszerhasználatos steril eszközök

6.11

EKG (12 csatornás)

6.12

Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően
felszerelt oktatóhelyiség

6.13

Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei

6.14

Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítőszerek, csomagolóanyagok

6.15

Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök

6.16

Gyógyszerelés eszközei

6.17

Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok

6.18

Kötszerek, rögzítő eszközök

6.19

“Kocsik”: ágyazó, előkészítő

6.20

Légútbiztosítás eszközei

6.21

Mérőműszerek

6.22

Mozgást segítő eszközök

6.23

Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

6.24

Orvosi műszerek – kézi műszerek

6.25

Reanimáció eszközei, Újraélesztő fantom

6.26

Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök

6.27.

Csendes kabin (ajánlott zajszint 15–25 dBA között)

6.28

Klinikai audiométer

6.29

Klinikai Impedanciamérő (Tympanométer, Stapedius reflex,
ipsi– és kontralateralis vizsgáló, multifrekvenciás tymp.)

6.30

Beszédaudiométer (kliniki audiométer CD, DVD lejátszóval, szakmailag elfogadott hanganyaggal)

6.31

Otoakusztikus emisszió mérőműszer (szűrő és klinikai)

6.32

Agytörzsi potenciál mérőműszer Elektromos válaszok regisztrálására (BERA, ASSR, MLR, CERA)
alkalmas műszer (szűrő és klinikai)

6.33

Szabadhangteres vizsgáló egység

6.34

Otoscóp

6.35

Számítógépes háttér

6.36

Hi–pro programozó egység

6.37

NOAH program (jogtiszta)

6.38

Hallókészülék illesztő számítógép programok (minimum 4 féle)

6.39

Hallókészülékek zárt és nyitott illesztéséhezszükséges tartozékok

6.40

Hallásjavító eszközök (minimum 4 féle gyártótól), implantálható hallásjavító eszközök demo változata
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6.41

is
Halláspótló eszközök

6.42

Hallássegítő eszközök

6.43

Lenyomatvételhez szükséges anyag, fecskendő, szivacs

6.44

Dokumentációs eszközök

7. EGYEBEK
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

