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ORTOPÉDIAI ESZKÖZKÉSZÍTŐ  
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 51 542 01  
 
2. A szakképesítés megnevezése: Ortopédiai eszközkészítő   
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs   
 
3.2 Szakképesítés-elágazás     
    Azonosító szám: 51 542 01 0010 51 01 
    Megnevezés: Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő 
    Azonosító szám: 51 542 01 0010 51 02 
    Megnevezés: Ortopédiai műszerész 
 
3.3 Szakképesítés-ráépülés Nincs   
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 7329, 7442 
 
5. Képzés időtartama: 

Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülések 
megnevezése 

Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Ortopédiai eszközkészítő   2 2000 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Ortopédiai kötszerész és 

fűzőkészítő 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: - 
 
 Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
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2. Elmélet aránya: 40 % 
3. Gyakorlat aránya: 60 % 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
 Időtartama (évben vagy félévben): 1 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: - 
 
6. Egészségi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
SZAKKÉPESÍTÉS-ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Ortopédiai műszerész 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: - 
 
 Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 40 % 
3. Gyakorlat aránya: 60 % 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
 Időtartama (évben vagy félévben): 1 év 
 
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 

7329 Egyéb ruházati és szőrmeipari foglalkozások 
7442 Finommechanikai műszerész 
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2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

Alsó végtag ortetikai ellátását végzi 
Felső végtag ortetikai ellátását végzi 
Gerincortetikai ellátást végez 
Ortopédiai fűzőt, kötszerészeti eszközt készít 
Alsó végtag protetikai ellátását végzi 
Felső végtag protetikai ellátását végzi 
Gyógyászati segédeszközt készít, ajánl és átad 

 
 
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 
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 
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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 

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Önfegyelem 
Önállóság 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Stressztűrő képesség 
Empátiás készség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Udvariasság 
Közérthetőség 
Hatékony kérdezés készsége 
Meggyőzőkészség 
Adekvát metakommunikáció 
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Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Információgyűjtés 
Kreativitás, ötletgazdagság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Higiénés szabályokat betart 
Megelőzi a fertőzéseket 
Aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően használja az eszközöket 
Műszereket, eszközöket fertőtlenít 
Kezet fertőtlenít 
Bőrt fertőtlenít 
Fertőtlenítő eljárásokat alkalmaz 
Sterilezéshez előkészít 
Steril eszközöket használ 
Betartja a sterilitás szabályait 
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános és speciális előírásokat 
Alkalmazza a biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi feltételeit 
Alkalmazza az egyéni védőeszközöket 
Anyagtárolást az előírásoknak megfelelően biztosít 
Alkalmazza a szelektív hulladékgyűjtés szabályait 
Veszélyes hulladékot kezel 
Veszélyes anyagokat kezel, tárol 
Betartja a környezetvédelmi előírásokat 
Betartja a munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat 
Alkalmazza a jelző és riasztó berendezéseket 
Alkalmazza a tűzoltó készülékeket 
Használja a vészkijáratokat, a mentési és menekülési útvonalakat, a mentésben 
közreműködik 

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

B Közegészségtan 
B Higiéné 
B Mikrobiológia 
B Immunitástan 
B Járványtan 
B Munkavédelem 
B Környezetvédelem 
C Kórházhigiéné 
B Fertőtlenítés 
B Sterilizálás 
B Tűzvédelem 
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A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Fertőtlenítés eszközeinek használata 
4 Sterilezés eszközeinek használata 
4 Munkavédelmi eszközök használata 
4 Biztonságos munkavégzés 
4 Riasztás eszközeinek használata 
4 Tűzvédelmi eszközök használata 
4 Jelképek értelmezése 
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 
4 Hulladékkezelés eszközeinek használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Megbízhatóság 
Szakszerűség 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Konfliktusmegoldó készség 
Empátiás készség 
Szervezőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Kontroll (ellenőrzőképesség) 
A környezet tisztántartása 
Eredményorientáltság 
Előrelátás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

A helyszín biztonságosságát felméri 
A helyszíni körülményekről tájékozódik 
Tájékozódó állapotfelmérést végez 
A figyelemfelhívó panaszokat/tüneteket felismeri 
Segítséget hív 
A beteget állapotának megfelelő testhelyzetbe hozza 
Halaszthatatlan beavatkozásokat végez 
Újraélesztést végez (BLS–AED) 
Eszméletlen betegnél eszközzel és eszköz nélkül légutat biztosít 
Az elsődleges beavatkozásokat megkezdi/elvégzi: 
– zavart tudatú betegnél, 
– fájdalomról panaszkodó betegnél, 
– nehézlégzéssel küszködő beteg esetén, 
– görcsroham alatt és után, 
– beszédzavar, végtaggyengeség esetén, 
– sokkos állapotú betegnél, 
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– mérgezés gyanúja esetén, 
– elektromos balesetet szenvedett betegnél 
Vérzéscsillapítási eljárást alkalmaz 
Hőhatás okozta sérülést ellát 
Elsődleges sebellátást végez 
Kötözéseket alkalmaz 
Rándulásokat, ficamokat, töréseket rögzít 
Tömeges baleset felszámolásában segédkezik 
Katasztrófa egészségügyi ellátásban közreműködik 
Beteget mozgat, műfogásokat alkalmaz 
A beteg szállításra történő előkészítésében segédkezik 

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

B Sürgősségi orvostan 
B Sebészet 
B Baleseti sebészet 
B Belgyógyászat 
B Gyermekgyógyászat 
B Elsősegélynyújtás 
B Tünettan 
B Újraélesztés 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Jelképek értelmezése 
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 
4 Légútbiztosítás eszközeinek használata 
4 Sebellátás, kötözés, rögzítés eszközeinek használata 
5 Riasztás eszközeinek használata 
5 Újraélesztés eszközeinek használata 
5 Elsősegélynyújtás eszközeinek használata, feltöltése, ellenőrzése 

 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Döntésképesség 
Mozgáskoordináció (testi ügyesség) 
Kézügyesség 
Stressztűrő képesség 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Irányítási készség 
Közérthetőség 
Segítőkészség 
Hatékony kérdezés készsége 
Adekvát metakommunikáció 
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Módszerkompetenciák: 
Nyitott hozzáállás 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Figyelem-összpontosítás 
Intenzív munkavégzés 
Helyzetfelismerés 
Értékelési képesség 

 
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 
– 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 
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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 
Problémamegoldás 
Nyitott hozzáállás 
Áttekintő képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2443-06 Ortopédiai menedzsment 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Fertőtleníti a munkavégzés helyét és eszközeit 
Műszerek, eszközök kezelését, karbantartását, ellenőrzését végzi 
Berendezi az ortopédiai műhelyt 
Meghatározza a szükséges gyártási technológiákat 
Gondoskodik a minőség-ellenőrzés végrehajtásáról 
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Anyagmegrendelést és anyagnormát meghatároz 
Anyagot, alkatrészt, terméket raktároz, anyagmozgatást végez 
Tevékenységéhez szükséges dokumentációt készít 
Vényt ellenőriz, kezel, feldolgoz 
Adminisztrációt végez, számítógépes célprogramot használ 
Ügyfélnyilvántartási rendszert alakít ki és működtet 
Egyedi engedélyezési eljárásokban részt vesz és koordinál 
Raktárból alkatrészt, alapanyagot megrendel, vételez 
Terméket csomagol, címkéz, postáz 
Szakmai továbbképzéseken vesz részt 
Vállalkozási és gazdálkodási szabályokat alkalmaz 
Munkajogi szabályokat alkalmaz 
Új anyagokat és technológiákat vezet be 
Részt vesz a tudományos rendezvényeken 
Szakmai előadásokat, bemutatókat tart, publikációkat készít 
Részt vesz tudományos munkacsoportok munkájában 
Szakmai és üzleti érdeket képvisel 
Tanulókat és betanított munkavállalókat oktat, betanít 
Betanítja a beteget és hozzátartozóját az eszköz használatára 
Marketing tevékenységet végez 
Társadalombiztosítási szabályokat alkalmaz 

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

A Ortopédiai management ismeretek 
A Általános technológiai ismeretek 
A Ortopédiai gyártástechnológiai ismeretek 
B Minőségbiztosítási alapismeretek 
A Ortopédiai ellátás minőségi követelményei 
B Anyag és alkatrész ellátási ismeretek (logisztika) 
B Dokumentációs ismeretek 
B Számítógépes célprogramok ismerete (raktár és vény) 
B Humán management ismeretek 
B Gazdálkodási ismeretek 
B Vállalkozási ismeretek 
C Munkajog 
B Társadalombiztosítás 
B A társadalombiztosítási alapelvek 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 1. m. IT alapismeretek 
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 
5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Információforrások kezelése 
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Személyes kompetenciák: 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
Felelősségtudat 
Pontosság 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Meggyőzőkészség 
Visszacsatolási készség 
Irányítási készség 
Konfliktusmegoldó készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Rendszerező képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Tervezés 
Értékelés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2441-06 Kötszerész ortetika, protetika 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Értelmezi a vény tartalmát 
Felméri a beteg állapotát 
Tájékoztatja a beteget az ellátás folyamatáról 
Megtervezi az ellátást 
Segédkezik a beteg öltöztetésénél és vetkőztetésénél 
Figyelembe veszi a beteg igényeit 
Kontúrrajzot készít 
Méretlap alapján méretet vesz 
Méret alapján mintát készít 
Egyedi eszközt modellez és tervez 
Mintát, szabásmintát készít 
Ortézis tartozékokat készít és felerősít 
Bőrből és textilből alsó végtag ortéziseket készít 
Ortézis tokokat bélel 
Géppel szélez 
Tetraparesis ellátást végez 
Neurorehabilitációs eszközt készít 
Térd, csípő és teljes alsó végtag ortéziseket próbál, ellenőriz, átad 
Adaptív és méretsorozatos alsó végtag ortéziseket tervez, szab és méret után 
megvarr 
Felső végtag ortetikai ellátást végez (ujj, csukló, könyök, váll és teljes felső végtag) 
Bőrből és textilből felső végtag ortéziseket készít 
Ujj, csukló, könyök, váll és teljes felső végtag ortéziseket próbál, ellenőriz, átad 
Adaptív és méretsorozatos felső végtag ortéziseket tervez, szab és méret után 
megvarr 
Gerincortetikai ellátást végez, ortopédiai fűzőket készít 
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Ortopédiai fűző tartozékokat készít és felerősít 
Műanyag fűző tokokat bélel 
Ortopédiai fűzőket készít 
Bőrt, textilt, szőrmét ragaszt, bőrt szélez 
Keresztcsonti, ágyéki, háti, nyaki ortéziseket próbál, ellenőriz, átad 
Gerincortézis rendszereket készít textilből 
Haskötőt, sérvkötőt készít, próbál, ellenőriz, átad 
Haskötő és sérvkötő tartozékokat készít és felerősít 
Nyakrögzítőt készít 
Ágyékfűzőt készít textilből 
Traumás rögzítők készítésében közreműködik 
Ültetőfűzőt és ültető modult készít 
Traumás rögzítők készítésében közreműködik 
Alsó végtag protetikai ellátást végez (láb, lábszár, comb, csípő) 
Csonkágyat kibélel és bevon 
Protézistokokat bélel 
Felső végtag protetikai ellátást végez (ujj, kéz, alkar, felkar, váll) 
Protézis tartozékokat, hevedereket, szíjakat készít és felerősít 

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

A Általános anatómiai ismeretek 
A A törzs csontos váza 
A Az ízületek szerkezete és az ízületekben létrejövő mozgások 
A Medenceöv és az alsó végtag csont- és izomszerkezete 
A A vállöv és a felső végtag csont- és izomszerkezete 
A A lépés, járás létrejötte és biomechanikája 
B A tehermentesítés fogalma, végrehajtása 
B A bénulás fogalma és annak konzervatív kezelése 
B Térd- és csípőízületi gyulladás 
B A csípőficam fogalma és annak konzervatív kezelése 
B Ortopédiai deformitások és ezek kezelése 
A Az amputáció és előidéző okai, megbetegedések 
A A csonk élet- és kórtana, csonkolási sémák 
A Alsó végtag amputációk 
A Felső végtag amputációk 
A Exartikulációs műtétek 
A Csonkellátás, prevenció, kontraktúra kezelés 
A Bőripari anyagismeretek 
A Bőripari gyártásismeretek 
B Textilipari anyagismeretek 
B Textilipari gyártásismeretek 
B Ortopédiában használatos egyéb anyagok 
B Ortopédiában használatos egyéb anyagok gyártásismerete 
B A vonatkozó műszaki szabványok 
C A műszaki ábrázolás módszereinek ismerete 
C Jelképes ábrázolások ismerete 
B Ortetikai eszközök ábrázolása 
A Alsó végtag ortézis ellátás 
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A Felső végtag ortézis ellátás 
A Gerincortézis ellátás (ortopédiai fűzők) 
B Összetettebb rajzolvasás 
B Protetikai eszközök ábrázolása 
A Alsó végtag protézis ellátás 
A Felső végtag protézis ellátás 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Információforrások kezelése 
5 Műszaki rajz olvasása, értelmezése 
5 Műszaki rajz készítése 
5 Jelképek értelmezése 
4 Szabadkézi rajzolás 
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 

 
Személyes kompetenciák: 

Látás 
Tapintás 
Kézügyesség 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Önállóság 
Precizitás 
Türelmesség 

 
Társas kompetenciák: 

Udvariasság 
Határozottság 
Empátiás készség 
Segítőkészség 
Hatékony kérdezés készsége 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Tervezés 
Kontroll (ellenőrzőképesség) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
A környezet tisztán tartása 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2442-06 Műszerész ortetika, protetika 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Értelmezi a vény tartalmát 
Állapotfelmérést végez 
Tájékoztatja a beteget az ellátás folyamatáról 
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Megtervezi az ellátást 
Segédkezik a beteg öltöztetésénél és vetkőztetésénél 
Figyelembe veszi a beteg igényeit 
Alsó végtag protetikai ellátást végez (láb, lábszár, comb, csípő) 
Méretlap alapján mintát készít 
Gipszmintát készít, pozitívot farag 
Egyedi eszközt modellez és tervez 
Alsó végtag protézishez csonktokot készít és próbál, testre igazít 
Ideiglenes protézist készít és próbál 
Mintát, szabásmintát készít 
Minta után szab 
Bőrt ványol 
Vákuumtechnológiát alkalmaz 
Műgyanta-technológiát alkalmaz 
Csiszol, domborít, hajlít, műanyagot melegít, ragaszt 
Fát, fémet, bőrt, műanyagot megmunkál 
Protézis csonkágyat másol, másolómarót kezel 
Kozmetikus lábszár és combhabot készít, mar 
Modulár alsó végtag protéziseket összeállít, beállít, próbál, ellenőriz, átad 
Csonkágyat kibélel és bevon 
Alsó végtag protéziseket készít 
Protézis tartozékokat készít és felerősít 
Felső végtag protetikai ellátást végez (ujj, kéz, alkar, felkar, váll) 
Felső végtag protézishez csonktokot készít és próbál, testre igazít 
Felső végtag protéziseket készít 
Kozmetikus kesztyűt méretben, színben kiválaszt, próbál, felhelyez 
Protézis tokokat bélel 
Modulár felső végtag protéziseket összeállít, beállít, próbál, ellenőriz, átad 
Biomechanikus protéziseket bemér és készít 
Kozmetikus passzív alkar és felkar protéziseket készít 
Vállízületi exartikulációs protéziseket készít 
Alsó végtag ortetikai ellátás (lábortetika) 
Kontúrrajzot készít 
Méretlap alapján méretet vesz 
Lábnyomatot készít 
Roppanó habba léptet 
Talpnyomatot készít (raszteres nyomatvevővel) 
Podoszkóppal vizsgál 
Számítógépes nyomásellenőrzést végez 
Talpbetéteket készít 
Lábortézist próbál, ellenőriz, átad 
Lábortézist cipőbe adaptál, beépít 
Térd, csípő, teljes alsó végtag ortetika 
Beöntő habot kever és eldolgoz traumás rögzítőhöz 
Ortézis tartozékokat készít és felerősít 
Tetraparesis ellátást végez 
Neurorehabilitációs eszközt készít 
Térd-, csípő- és teljes alsó végtag ortéziseket próbál, ellenőriz, átad 
Felső végtag ortetikai ellátást végez (ujj, csukló, könyök, váll és teljes felső végtag) 
Ujj, csukló, könyök, váll és teljes felső végtag ortéziseket próbál, ellenőriz, átad 
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Gerincortetikai ellátás, ortopédiai fűzőket készít 
RTG felvételt elemez 
Beöntő habot kever és eldolgoz traumás rögzítő fűzőkhöz 
Scoliosis gerinckezelő műanyagfűzőt készít 
Műanyag fűző tokokat bélel 
Keresztcsonti, ágyéki, háti, nyaki ortéziseket próbál, ellenőriz, átad 
Nyakrögzítőt készít 
Traumás rögzítők készítésében közreműködik 
Ültetőfűzőt és ültető modult készít 
Ortézis tokokat bélel 

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

A Általános anatómiai ismeretek 
A A törzs csontos váza 
A Az ízületek szerkezete és az ízületekben létrejövő mozgások 
A Medenceöv és az alsó végtag csont- és izomszerkezete 
A A vállöv és a felső végtag csont- és izomszerkezete 
A A lépés, járás létrejötte és biomechanikája 
B A tehermentesítés fogalma, végrehajtása 
B A bénulás fogalma és annak konzervatív kezelése 
B Térd és csípőízületi gyulladás 
B A csípőficam fogalma és annak konzervatív kezelése 
B Ortopédiai deformitások és ezek kezelése 
C Fémipari anyagismeretek 
C Fémipari gyártásismeretek 
B Ortopédiában használatos egyéb anyagok ismerete 
B Ortopédiában használatos egyéb anyagok gyártásismerete 
C A műszaki ábrázolás módszerei 
C Jelképes ábrázolások 
C Egyszerűbb és összetettebb rajzolvasás 
B Ortetikai eszközök ábrázolása 
A Alsó végtag ortézis ellátás 
A Láb ortézis ellátás (talpbetétek) 
A Felső végtag ortézis ellátás 
A Gerinc ortézis ellátás (ortopédiai fűzők) 
A Az amputáció és előidéző okai, megbetegedések 
A A csonk élet- és kórtana, csonkolási sémák 
A Alsó végtag amputációk 
A Felső végtag amputációk 
A Exartikulációs műtétek 
A Csonkellátás, prevenció, kontraktúra kezelés 
A Bőripari anyagismeretek 
A Bőripari gyártásismeretek 
B Faipari anyagismeretek 
B Faipari gyártásismeretek 
B Műanyagipari anyagismeretek 
B Műanyagipari gyártásismeretek 
B A vonatkozó műszaki szabványok 
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A Protézisek statikai beállítása (súlyvonal) 
B Protetikai eszközök ábrázolása 
A Alsó végtag protézis ellátás 
A Felső végtag protézis ellátás 
A Szilikon epithesis ellátás (lábpótlások, ujj- és kézpótlások) 
A Idegen erővel működtetett protézisek (biomechanikus karprotézisek) 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

5 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Információforrások kezelése 
5 Szakrajz olvasása, értelmezése 
5 Szakrajz készítése 
5 Jelképek értelmezése 
4 Szabadkézi rajzolás 
4 Komplex jelzésrendszerek értelmezése 
5 Mennyiségérzet 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Látás 
Tapintás 
Kézügyesség 
Önállóság 
Pontosság 
Türelmesség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Udvariasság 
Empátiás készség 
Segítőkészség 
Közérthetőség 
Prezentációs készség 
Hatékony kérdezés készsége 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Rendszerező képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás, hibaelhárítás 
Tervezés 
Kontroll (ellenőrzőképesség) 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
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A(z) 51 542 01 0010 51 01 azonosító számú, Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő 

szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban 
3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem 
2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás 
3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés 
2443-06 Ortopédiai menedzsment 
2441-06 Kötszerész ortetika, protetika 

 
A(z) 51 542 01 0010 51 02 azonosító számú, Ortopédiai műszerész szakképesítés-elágazás 

szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

3710-10 Interakció az egészségügyi ellátásban 
3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem 
2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás 
3712-10 Egészségmegőrzés – betegségmegelőzés 
2443-06 Ortopédiai menedzsment 
2442-06 Műszerész ortetika, protetika 

 
V. 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró 
vizsga eredményes letételével. 
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: 
A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott követelménymodulokból 
modulzáró vizsga(ák) teljesítése 
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás 
 
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% 
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2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
3711-10 Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szituációs feladatok megoldása az aszepszis-antiszepszis szabályainak gyakorlati 
alkalmazásával 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 15 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2327-10 Első ellátás-elsősegélynyújtás 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szituációs feladatok megoldása, első ellátási, elsősegélynyújtási feladatok 
kivitelezése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 15 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
4. 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% 
 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2443-06 Ortopédiai menedzsment 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elméleti ismeretek reprodukálása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 60  perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Elméleti ismeretek felidézése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
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szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 60% 

 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2441-06 Kötszerész ortetika, protetika 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 120  perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Elméleti ismeretek felidézése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

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

Alsóvégtag ortézis kötszerész munkái és egy haskötő elkészítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 360  perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 20% 
2. feladat 10% 
3. feladat 70% 

 
7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2442-06 Műszerész ortetika, protetika 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elméleti ismeretek alkalmazás szintű reprodukálása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 120  perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Elméleti ismeretek felidézése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

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

Egy ortézis vagy egy protézis elkészítése 



 

 20

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 360  perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 20% 
2. feladat 10% 
3. feladat 70% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
Az 51 542 01 0010 51 01 azonosító számú, Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő 
szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 10 
3. vizsgarész: 10 
4. vizsgarész: 10 
5. vizsgarész: 15 
6. vizsgarész: 45 

 
Az 51 542 01 0010 51 02 azonosító számú, Ortopédiai műszerész szakképesítés-elágazáshoz 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 10 
3. vizsgarész: 10 
4. vizsgarész: 10 
5. vizsgarész: 15 
7. vizsgarész: 45 

 
 
 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

A szakképesítésekhez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 

- 
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VI. 

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma 

O
rto

pé
di

ai
 k

öt
sz

er
és

z 
és

 
fű
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sz
ítő
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pé
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ai
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sz
 

Kézi szerszámok X X 
Kisgépek X X 
Műhely X X 
Anyagok X X 
Alkatrészek X X 
Első ellátás elsősegélynyújtás eszközei X X 
Dokumentálás eszközei X X 

 
 
 

VII. 
EGYEBEK 

 
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (a szakmai tagozatainak bevonásával). 
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra. 

 
 


