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GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ-FORGALMAZÓ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 02 1000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs   
 
3.2 Szakképesítés-elágazás Nincs   
 
3.3 Szakképesítés-ráépülés Nincs   
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5112 
 
5. Képzés időtartama: 

Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülések 
megnevezése 

Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó - 1200 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: - 
 
 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 30 % 
3. Gyakorlat aránya: 70 % 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - 
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 Időtartama (évben vagy félévben): - 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: - 
 
6. Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 

III. 
MUNKATERÜLET 

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

5112 Eladó 
 

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 
A gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó tevékenységi körében végzi a forgalmazható 
gyógyászati segédeszközök kiszolgálását orvosi vény alapján társadalombiztosítási 
támogatással, a vásárló egyéni megrendelése alapján társadalombiztosítási támogatás 
nélkül 
Munkája során önállóan végzi, illetve alkalmazza: 
a helyes vénykezelési technikákat az orvosi indikáció értelmezését a vásárlók testközeli 
és testtávoli segédeszközökkel való kiszolgálását 
esetenként méretvételi eljárásokat az eszközök próbáját 
kisebb igazítást, beállítást, a gyógyászati segédeszköz boltokban a hatályos jogszabály 
szerint forgalmazható eszközök esetében 
 

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

 -                                                              - 
 

IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Hiteles kommunikációt folytat 
Szaknyelven kommunikál 
Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személlyel 
Informálja a beteget, a hozzátartozót és a munkatársait kompetenciáján belül 
Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz 
Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz 
Kapcsolattartás eszközeit használja 
Idegen nyelvet használ, alapfokon 
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Etikai normák szerint végzi munkáját 
Esélyegyenlőséget biztosít 
Adatvédelmi szabályokat betartja 
Együttműködik a betegjogi, gyermekjogi képviselővel 
Alkalmazza a szakmai programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat 
Alkalmazza az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat 
Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit 
Adatokat gyűjt, kezel 
Elektronikusan adatokat rögzít, tárol 
Minőségügyi dokumentációt kitölt 
Tiszteletben tartja a kulturális különbségekből adódó szokásokat 
Kutatómunkában közreműködik 
Fejleszti tudását és készségeit 
Közreműködik az oktatási folyamatban 
Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Kommunikáció 
B Szakmai kommunikáció 
B Szaknyelv, latin 
C Idegen nyelv 
C Informatika 
B Ügyvitel, dokumentáció 
B Etika 
B Szakmai etika 
B Jog 
B Minőségügyi ismeretek 
C Egészségügyre érvényes minőségbiztosítási elvek 
B Szociológia 
B Általános pszichológia 
B Pedagógia 
C Személyiségfejlesztés 
B Egészségügyi irányítás, szervezés 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 
3 Idegen nyelvű beszédkészség 
4 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 
4 Informatikai eszközök használata 
4 Kommunikációs eszközök használata 



 

 4

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Önfegyelem 
Önállóság 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Stressztűrő képesség 
Empátiás készség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Udvariasság 
Közérthetőség 
Hatékony kérdezés készsége 
Meggyőzőkészség 
Adekvát metakommunikáció 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Információgyűjtés 
Kreativitás, ötletgazdagság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Egészségtudatos életvitel, életminőség kialakítását segíti 
Az egészséges életmódnak megfelelő napirendet összeállít 
Egészségkárosító környezeti hatások csökkentését segíti 
Személyi higiénét fenntart 
A túlsúly és elhízás megelőzésében részt vesz 
Felvilágosítást végez az egészséges táplálkozásról 
Tájékoztatást ad a diétákról 
A fizikai erőnlétet, különösen az állóképesség megszerzését, megtartását segíti 
Mentális egészséget fenntart 
Prevenció, védőoltások tudatos igénybevételét segíti 
Szűrővizsgálatokon való részvételt elősegíti 
Egészségnevelési feladatokat lát el különböző életszakaszokban és 
élethelyzetekben 
Szenvedélybetegségek megelőzésében részt vesz 
Felismeri az élettanitól eltérő jelenségeket 
Felismeri az akadályozottság különböző formáit 
Betegségeket kiváltó kórokok megelőzésében közreműködik 
A szervezet kóros reakcióit felismeri 
A testi egészség megőrzésében, a betegségek megelőzésében részt vesz 
– a mozgásszervek vonatkozásában 
– a szív és keringési rendszer vonatkozásában 
– légzőrendszer vonatkozásában 
– emésztőrendszer vonatkozásában 
– endokrin rendszer vonatkozásában 
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– vizeletkiválasztó és -elvezető rendszer vonatkozásában 
– reproduktív rendszer vonatkozásában 
– idegrendszer vonatkozásában 
– érzékszervek vonatkozásában 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Anatómia-élettan 
C Gerontológia 
B Általános és részletes kórtan 
C Pedagógia 
C Egészségfejlesztés 
C Egészségnevelés 
C Népegészségtan 
C Terhesgondozás 
C Fogyatékosságtan 
C Mentálhigiéné 
C Gondozás 
C Prevenció 
C Egészségkultúra 
C Egészség, betegség, fogyatékosság 
C Magyarország lakosságának egészségmutatói 
C A környezeti tényezők hatása az ember egészségére 
C A személyi és környezeti higiénia 
C Egészségvédő-betegségmegelőző célprogramok 
C Választható és ajánlott testedzés-programok 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Jelképek értelmezése 
3 Oktatás eszközeinek használata 
3 Szemléltető eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Külső megjelenés 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Meggyőzőképesség 
Határozottság 

 
Társas kompetenciák: 

Együttműködő képesség 
Közérthetőség 
Rendszerező képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Empátiás készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Problémaelemzés 
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Problémamegoldás 
Nyitott hozzáállás 
Áttekintő képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2362-10 Tűz-, munka-, környezetvédelem 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat 
Munkavédelmi felszereléseket és eszközöket használ 
Szelektív hulladékgyűjtést végez 
Részt vesz a munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásokon 
Tűzoltó készüléket használ 
Elsősegélyt nyújt, eszköz nélküli újraélesztést végez 
Betartja és betartatja a személyi higiénés szabályokat 
Baleseti és rendkívüli esemény esetén jegyzőkönyvet készít 
Munkabiztonsági előírásokat betartja és betartatja 
Javaslatot ad az egészséges munkakörnyezet kialakítására 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Elsősegélynyújtási ismeretek 
A Környezetvédelem 
A Tűzvédelmi, munkavédelmi ismeretek 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógép használat 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Szervezőkészség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Irányítási készség 
Közérthetőség 
Kezdeményezőkészség 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 
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Ismeretek helyén való alkalmazása 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Rendszerben való gondolkodás 
Nyitott hozzáállás 
Körültekintés, elővigyázatosság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2363-06 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Alkalmazza az üzletvitelhez szükséges társasági jog szabályait 
Alkalmazza az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat 
Betartja az adatvédelmi szabályokat 
Ismeri a számviteli törvényt 
Betartja az esélyegyenlőségre vonatkozó jogszabályokat 
Alkalmazza a munkajogi szabályokat 
Munkaszerződést készít 
Megtalálja a jogforrást 
Alkalmazza társadalombiztosítás szabályait 
Alkalmazza a segédeszközökre vonatkozó elszámolási szabályokat 
Érvényesíti az adatkezelésre vonatkozó szabályokat 
Felméri a piaci szükségletet 
Üzleti tervet készít 
Kialakítja a kereskedés feltételeit 
Tárgyal, kapcsolatot tart a felettes szervekkel 
Megrendelést ír 
Raktárt és készletet kezel 
Adminisztrációt végez, dokumentál 
Számítógépes célprogramot használ 
Terméket csomagol, címkéz, postáz 
Gondoskodik a minőségirányítási rendszer üzemeltetéséről 
Marketing tevékenységet végez 
Pénztárt és pénztárgépet kezel 
Elszámolást készít 
Alkalmazza az adózás szabályait 
Alkalmazza a fogyasztóvédelmi szabályokat 
Árat képez 
Minőségi kifogást kezel 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Egészségügyi jogi ismeretek 
A Adatvédelmi ismeretek 
A Társadalombiztosítási jogi ismeretek 
A Kereskedelmi ismeretek 
A Áruforgalmi ismeretek 
A Költségkiadási, költségszámítási ismeretek 
A Adózási ismeretek 
B Fogyasztóvédelmi ismeretek 
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A Gazdasági összefüggések ismerete 
A Pénzügyi és számviteli ismeretek 
C Statisztikai ismeretek 
A Számlaismeret 
A Vállalkozási ismeretek 
A Munkaszerződések 
B Marketing 
B Számítástechnikai és pénztárelszámolási ismeretek 
A Alapfokú számítógépkezelői ismeretek 
B Informatikai programok ismerete 
A Munkajogi ismeretek 
A Társasági jogi ismeretek 
A Pénzügyi és számviteli jogi ismeretek 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógép használat 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Pontosság 
Rugalmasság 
Kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Irányítási készség 
Közérthetőség 
Meggyőzőkészség 
Prezentációs készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Ismeretek helyén való alkalmazása 
Rendszerben való gondolkodás 
Logikus gondolkodás 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Tervezés 
Kontroll (ellenőrzőképesség) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2364-10 Gyógyászati segédeszköz ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Szabályos vénykezelési technikát alkalmaz 



 

 9

Funkcionális anatómiai és kórélettani ismeretei alapján értelmezi a vény tartalmát 
Felméri a beteg egyéni szükségleteit 
Meghatározza a megfelelő eszközcsoportot 
Kiválasztja a megfelelő eszközt, szükség esetén helyettesíti 
Alkalmazza a megfelelő méretvételi technikákat 
Próbát és eszközbeállítást végez 
Egészségügyi ellátásra, szolgáltatásra vonatkozó ismereteket alkalmaz 
Kiszolgálja a mozgásszervi betegségek kezelésében használatos gyógyászati 
segédeszközöket 
Kiszolgálja a kültakaró betegségeinek gyógyászati segédeszközeit 
Kiszolgálja a felfekvés megakadályozásának gyógyászati segédeszközeit 
Kiszolgálja a krónikus sebek megelőzésének és kezelésének gyógyászati 
segédeszközeit 
Kiszolgálja az emlőbetegségek gyógyászati segédeszközeit 
Kiszolgálja a légzőszervi betegségek gyógyászati segédeszközeit 
Kiszolgálja a vizeletkiválasztó szervek megbetegedéseinek gyógyászati 
segédeszközeit 
Kiszolgálja a gyomor- és bélrendszer megbetegedéseinek gyógyászati 
segédeszközeit 
Kiszolgálja az injekció és infúzió beadás segédeszközeit 
Kiszolgálja az izomingerlés gyógyászati segédeszközeit 
Kiszolgálja a keringési betegségek kezelésének gyógyászati segédeszközeit 
Kiszolgálja a mérőfunkcióval ellátott eszközöket 
Kiszolgálja a házi betegápolás keretében használatos gyógyászati segédeszközöket 
Tanácsot ad a betegnek az átadott eszköz használatáról 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Légzőszervek anatómiája 
A Keringés anatómiája 
A Emésztőszervek anatómiája 
A Belső elválasztású mirigyek anatómiája 
A Anyagcsere anatómiája 
A Vázrendszer anatómiája 
A Idegrendszer anatómiája 
A Vizelet-kiválasztás anatómiája 
A Nemi szervek anatómiája 
A Érzékszervek anatómiája 
A Bőr anatómiája 
A Kórélettani ismeretek 
B Egyedi termékek 
A Sorozatgyártású és adaptálható termékek 
A Orvostechnikai eszközök 
A Anyagismeret 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógép használat 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
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5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 

 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Precizitás 
Stressztűrő képesség 
Türelmesség 
Térérzékelés 
Térlátás 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Segítőkészség 
Tolerancia 
Hatékony kérdezés készsége 
Adekvát metakommunikáció 
Meggyőzőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Gyakorlatias feladatértelmezés 
Nyitott hozzáállás 
Értékelés 
Helyzetfelismerés 
Tervezés 
Kontroll (ellenőrzőképesség) 
Eredményorientáltság 

 
Az 54 789 01 0000 0000 azonosító számú, Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó 

megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban 
3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés 
2362-10 Tűz-, munka-, környezetvédelem 
2363-06 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 
2364-10 Gyógyászati segédeszköz ismeretek 

 
V. 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben 
meghatározott követelménymodulokból modulzáró vizsga(ák) teljesítése 
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás 
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2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elméleti ismeretek felidézése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elméleti ismeretek felidézése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2362-10 Tűz-, munka-, környezetvédelem 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Tűz-, munka-, környezetvédelmi ismeretek felidézése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Tűz-, munka-, környezetvédelmi és elsősegélynyújtási témában gyakorlati feladat 
megoldása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 
2. feladat 50% 

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2363-06 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
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Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, 
működtetésének megtervezése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, 
működtetésének megtervezése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Kereskedelmi és vényfelismerési helyzetgyakorlat 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 15 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 70% 
2. feladat 15% 
3. feladat 15% 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2364-10 Gyógyászati segédeszköz ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Gyógyászati segédeszköz kiszolgálása, tanácsadás 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Méretvétel, próba, eszközbeállítási feladatok megoldása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 45  perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 60% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
Az 54 726 02 1000 00 00 azonosító számú, Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó  
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 10 
3. vizsgarész: 15 
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4. vizsgarész: 40 
5. vizsgarész: 25 

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése. 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontja 

- 
 

VI. 
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 
 

 
 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma 

G
yó

gy
ás

za
tis

eg
éd

es
zk

öz
-f

or
ga

lm
az

ó 

Számítógép konfiguráció X 
Dokumentum minták X 
Irodatechnikai eszközök X 
CD jogtár X 
Gyógyászati segédeszközök X 
 
 

VII. 
EGYEBEK 

 
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a szakmai tagozatainak bevonásával). 
 

 
 
 

 


