
AZ ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI 
ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 
 
 
1. Az alapképzési szak megnevezése: orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 
analitikus (Medical Laboratorial Diagnostic Imaging Analysis)  
 
2. Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplı megjelölése:  
− végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)  
− szakképzettség: orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (megjelölve a 

szakirányt)  
− a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Medical Laboratory and Diagnostic Imaging 

Analyst  
− választható szakirányok: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitika, orvosi 

kutatólaboratóriumi analitika, képalkotó diagnosztikai analitika, optometria (Medical 
Laboratory Analysis, Medical Research Laboratory Analysis, Medical Diagnostic 
Analysis, Optometry)  

 
3. Képzési terület: orvos és egészségtudomány 
 
4. Képzési ág: egészségtudományi  
 
5. A képzési idı félévekben: 8 félév  
 
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 240 kredit  
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit;  
6.2. A szakirányhoz rendelhetı minimális kreditérték: 70 kredit;  
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetı minimális kreditérték: 12 kredit;  
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit;  
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetı minimális kredit: 100 kredit;  
6.6. Intézményen kívüli összefüggı gyakorlati képzésben szerezhetı minimális kredit: -  
 
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek önálló laboratóriumi analitikai vagy 
képalkotó diagnosztikai analitikai munka végzésére, szervezésére, kis orvosi laboratóriumok, 
illetve diagnosztikai részlegek analitikai munkájának irányítására és jártasak az 
adatfeldolgozás korszerő módszereiben, valamint a gazdálkodás kérdéseiben. Kellı 
ismeretekkel rendelkeznek a korszerő mőszer és méréstechnika, az informatika és 
számítástechnika és azok orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai alkalmazásának 
területein. Kellı ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában történı folytatásához. 
 
Közös kompetenciák az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 
alapképzési szakon  
Az alapfokozattal rendelkezı szakemberek ismerik:  
− az orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai munkára vonatkozó egészségvédelmi, 

munkavédelmi, balesetvédelmi és tőzrendészeti elıírásokat,  
− az orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai mőszerek mőködésének elveit,  



− az orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai módszerek kémiai, fizikai és biológiai 
alapjait,  

− az alapvetı biometriai, illetve matematikai-statisztikai módszereket és tudja alkalmazni 
azokat a szerzett információk, adatok feldolgozásához és értékeléséhez,  

− az egészségügyben alkalmazott számítógépes információs rendszerek és hálózatok 
mőködését,  

− a modern számítástechnika orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai alkalmazásának 
lehetıségeit,  

− a tevékenységhez kapcsolódó jogi szabályozást,  
− az orvosi laboratóriumi, képalkotó diagnosztikai munkaszervezés kérdéseit;  
 
képesek:  
− a laboratóriumi analitikai vagy képalkotó diagnosztikai módszerek értékelésére, továbbá 

új módszerek bevezetésére, beleértve a szükséges mőszeres vizsgálatokat is,  
− a szerzett tapasztalatok, eredmények és összefüggések felismerésére, ezek megfelelı 

dokumentálására és az ezekbıl levonható általános következtetések megfogalmazására,  
− a laboratóriumi vagy képalkotó diagnosztikai veszélyes hulladékokra vonatkozó elıírások 

betartására,  
− megadott szempontok alapján önálló biometriai, illetve matematikai-statisztikai analízisek 

elvégzésére,  
− szakmai ismeretek önálló és szervezett formában való bıvítésére, alkalmazására,  
− a szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására,  
− saját szakterületükön elméleti és gyakorlati oktatásban való részvételre,  
− információk és erıforrások feltárására,  
− költségszemlélető gondolkodásra,  
− interperszonális kapcsolat kialakítására, a csoportos munkába való beilleszkedésre, illetve 

annak megszervezésére,  
− munkájukat hivatásszerően, az etikai normák betartásával végezni,  
− szakterületének megfelelı egészségnevelési feladatok ellátására.  
 
Az orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus alkalmas:  
− kémiai, biokémiai, sejtbiológiai, mikrobiológiai, hematológiai, hisztológiai, citológiai, 

számítástechnikai és mőszeres analitikai ismeretei alkalmazásával a klinikai kémiai, 
izotópdiagnosztikai, mikrobiológiai, szövettani, citológiai és hematológiai diagnosztika 
területén biztonsággal eligazodni és önálló munkát végezni,  

− kislaboratóriumok, laboratóriumi részlegek analitikai munkájának önálló és közvetlen 
irányítására,  

− a hibás mérésen alapuló laboratóriumi mérési eredmények felismerésére,  
− a laboratóriumi mőszerek üzemeltetésére, mőködésük biztosítására.  
 
Az orvosi kutatólaboratóriumi analitikus alkalmas  
− sejtbiológiai, genetikai, molekuláris genetikai, molekuláris biológiai, molekuláris 

morfológiai, immunológiai, sejttenyésztési számítástechnikai és mőszeres analitikai 
ismeretei alkalmazásával a korszerő kutatás aktív közremőködıjeként tevékenykedni,  

− a modern kutatólaboratóriumi vizsgálómódszerek fıbb területein önálló munkát végezni,  
− a szakirodalom felhasználásával új módszerek beállítására,  
− módszertani hibák kiderítésére („trouble shooting”) és azok korrigálására,  
− korszerő laboratóriumi mőszereket, mőszeregyütteseket üzemeltetni,  
− sejttenyésztı laboratóriumok, kísérleti állatházak felügyeletét ellátni, mőködésüket 

biztosítani.  



 
A képalkotó diagnosztikai analitikus alkalmas  
− a képalkotó diagnosztika egyes területein adott mőveletek és vizsgálatok önálló 

elvégzésére,  
− képalkotó diagnosztikai mőszerek biztonságos üzemeltetésére,  
− a képalkotó berendezésekkel nyert információk képi feldolgozására, értékelésére és 

archiválására,  
− a képalkotó berendezések mőködtetésével kapcsolatos eljárások és jogszabályok 

betartására,  
− betegek felkészítésére képalkotó diagnosztikai és terápiás eljárásokra,  
− a vizsgálat alatt a beteg megfigyelésére, a kóros állapot észlelésére,  
− terápiás vizsgálatokban való közremőködésre,  
− a radiológiai ellátásból származó esetleges egészségkárosító hatások, illetve mőszaki-

technikai hibák felismerésére és ezek elhárításában való közremőködésre,  
− adott munkahely munkafolyamatainak szervezésére.  
 
Az optometrista alkalmas:  
− a legfontosabb szemészeti paraméterek megfigyelésére, korszerő vizsgálati eszközök és 

módszerek alkalmazására,  
− a szem megbetegedéseinek, fejlıdési rendellenességeinek, a látást veszélyeztetı 

területeknek a felismerésére és értékelésére,  
− a szem kimosására, bekötésére, szemsérülés ellátására,  
− a látásélesség szubjektív és objektív meghatározására, a szem törıközegeinek, refrakciós 

képességének, fénytörésének, a szemizmok tevékenységének, a heterophoriának és a 
konvergencia képességének, a binokuláris látásnak a vizsgálatára, továbbá a csarnokzug, a 
szemlencse, az üvegtest és a szemfenék vizsgálatára,  

− az oftalmoszkópia és az oftalmotonometria mérési eljárás elvégzésére, az eredmény 
értékelésére,  

− a szem fénytörési hibáinak megfelelı korrekciós szemüveglencse vagy kontaktlencse 
felírására,  

− a szemnyomás becslésére,  
− a szemészeti megbetegségben szenvedık ápolási szükségleteinek felismerésére és 

ellátására,  
− látás szőrıvizsgálatok végzésére és értékelésére,  
− klinikai és ápolástudományi ismereteinek alkalmazására szakmai tevékenysége során,  
− tevékenysége során felmerülı szomatikus és pszichés problémák felismerésére,  
− elsısegélynyújtásra,  
− egészségnevelésre.  
 
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:  
– alapozó ismeretek: 40-50 kredit  
természettudományos alapozó ismeretek (matematika, statisztika, fizika, kémia); 
egészségtudományi alapozó ismeretek (funkcionális anatómia, élettan, sejtbiológia, genetika, 
biokémia, immunbiológia);  
– szakmai törzsanyag: 70-95 kredit  
általános laboratóriumi ismeretek (mőszeres analitika, biokémia, molekuláris biológia, 
mikrobiológia, általános patológia és patobiokémia, hisztológia); társadalomtudományos és 
interdiszciplinális ismeretek (bioetika, biztonságtechnika és elsısegélynyújtás, informatika és 
könyvtárismeret, angol szaknyelv);  
– differenciált szakmai anyag: 70-105 kredit  



a) orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus szakirány: általános klinikai laboratóriumi 
ismeretek, mintavétel, mintakezelés, laboratóriumi automatizáció, laboratóriumi 
menedzsment és jogi ismeretek, informatika, biofizika, klinikai kémia, laboratóriumi 
hematológia és hemosztazeológia, toxikológia, TDM, in vitro izotópdiagnosztika, 
immundiagnosztikai és transzfuziológiai, hisztokémiai, molekuláris genetikai, citológiai, 
mikrobiológiai diagnosztikai módszerek; diagnosztikai laboratóriumi gyakorlatok;  
b) orvosi kutatólaboratóriumi analitikus szakirány: sejtbiokémia, elektronmikroszkópia, 
tömegspektrometria, biofizika, funkcionális neuromorfológia, sejt- és szövettenyésztés, 
farmakológia, farmako-toxikológia, állatkísérleti ismeretek, valamint élettani és molekuláris 
genetikai, immunbiológiai, hisztokémiai, haematológiai, citológiai, citometriai vizsgáló 
módszerek, áramlási citometria alkalmazása, immunológia, reagensek fejlesztése, 
izotóptechnika, laboratóriumi menedzsment és informatika, laboratóriumi vizsgálatok 
minıségi kontrollja, tájékozódás a szakirodalomban, továbbá a vizsgáló módszerek tárgyainak 
minıségi kontrollja;  
c) képalkotó diagnosztikai analitikus szakirány: alapvetı klinikai ismeretek, a képalkotás 
folyamata és eszközei, hagyományos radiológia, ultrahang képalkotás, computer tomográfia 
képalkotás, mágneses rezonancia képalkotás, angiográfia, intervencionális radiológia, 
alkalmazott anatómiai képalkotó módszerek, sugárbiológia és sugárvédelem, sugárterápia, in 
vivo izotópdiagnosztika, kontrasztanyagok alkalmazása és alkalmazásuk veszélyei, 
gyógyszertan alapjai, valamint a fentiekhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek.  
d) optometria szakirány: binokuláris látás zavarai, fizikai és geometriai optika, 
gyermekszemészet, kontaktológia, mőszaki ismeretek, optikai anyag- és gyártásismeret, 
optometria matematikai alapjai, szemészeti anatómia és élettan, szemészeti optika, szemészeti 
patológia, szemüvegrendelés, szemészeti klinikai ismeretek, szemészeti speciális ápolási 
ismeretek, szemészeti mőszaki ismeretek, területi szakmai gyakorlat (fekvıbeteg osztályos 
vizsgálóban, járóbeteg vizsgálóban, területi kontaktológia laboratóriumban, 
gyermekszemészeti rendelıben, optikai üzletben). 
 
9. Szakmai gyakorlat:  
A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A 
területi szakmai gyakorlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az 
intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által irányított, ellenırzött, oktató 
vezetésével tanóra keretében végzett szakmai tevékenység. A külsı szakmai helyen végzett 
összefüggı szakmai gyakorlat idıtartama legalább 6 hét. 
 
10. Idegennyelvi követelmények:  
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak valamely hivatalos idegen 
nyelvébıl vagy orosz nyelvbıl államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú 
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékő érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése 
szükséges. 
 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPL İ 
ADATOK 

 
 
a) A képzés megnevezése: orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 

alapképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: orvos- és egészségtudomány képzési terület 



d) Szakirányok: képalkotó diagnosztikai analitika 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: alapfokozat 
f) Megszerezhetı szakképzettség(ek): orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus  
 (megjelölve a szakirányt) 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 8 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 240 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerıre emelkedése 
• FF/546-4/2012. sz. határozat jogerıre emelkedése 

l) A meghirdetés kezdı tanéve: 2006/2007. tanév 
m) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
n) Képzési együttmőködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történı megvalósulására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Egyetemi Tanács 118/2004. sz. határozata (2004. december 16.) 
• MAB 2005/7/IX/2/47. sz. határozat (2005. szeptember 30.) 
• oktatási miniszter 3692-10/2005. sz. engedélye (2005. október 28.) 
• Szenátus 90/2012. sz. határozata (2012. március 28.) 

s) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Lázár István 
t) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 
 


