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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  

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:  

� 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  
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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: -  


