
A 33. sorszámú Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó megnevezésű szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01 
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440 
 

 
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: - 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
 
2.8. Szintvizsga: - 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 
 

 
3. PÁLYATÜKÖR 

 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

  A B C 
 3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 3.1.2. 5113 Bolti eladó Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 
A gyógyászati segédeszköz-forgalmazó tevékenységi körében végzi a forgalmazható gyógyászati segédeszközök 
és gyógyászati segédeszköz szaküzletben forgalmazott orvostechnikai eszközök kiszolgálását. 
 
A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- Alkalmazni a helyes vénykezelési technikákat 
- Értelmezni az orvosi indikációkat 
- Elvégezni a vásárlók testközeli és testtávoli segédeszközökkel való kiszolgálását 
- Elvégezni a vásárlók gyógyászati segédeszköz boltban forgalmazott orvostechnikai eszközökkel történő 

kiszolgálását 



- Esetenként méretvételi eljárásokat alkalmazni 
- Az eszközök próbáját, ellenőrzését kiadás előtt elvégezni 
- Tanácsot ad a gyógyászati segédeszköz használatára, tisztántartására, karbantartására vonatkozóan 
- Elvégezni a kisebb igazításokat, beállításokat a gyógyászati segédeszköz boltokban, a hatályos jogszabály 

szerint forgalmazható eszközök esetében 
- Megfelelően kommunikálni a vásárlóval 
- Reklamációt kezelni 
- Pénzügyi, számviteli bizonylatokat kezelni 
- Alkalmazni a forgalmazáshoz kapcsolódó jogszabályokat 
- Tisztán tartani az üzlethelyiséget, a próbafülkét, kezelni a hulladékot 
- Fertőtleníteni a próbára ajánlott eszközöket, illetve a szükséges felületeket 

 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 
 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. - - - 
 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

  A B 
 4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe- 

sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
 4.2. azonosító 

száma 
megnevezése 

 4.3. 11175-12 Gyógyászati segédeszköz-forgalmazói alapismeret 
 4.4. 11176-12 Gyógyászati segédeszköz szakismeret 
 4.5. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 
 4.6. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
 4.7. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

  A B C 
 5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
 5.2.2. azonosító 

száma 

 

megnevezése 
a modulzáró vizsga vizsgatevékeny- 

sége 
 5.2.3. 11175-12 Gyógyászati segédeszköz- 

forgalmazói alapismeret 
írásbeli és szóbeli 

 5.2.4. 11176-12 Gyógyászati segédeszköz szak- 
ismeret 

gyakorlati 

 5.2.5. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén)

írásbeli 

 5.2.6. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
 5.2.7. 11500-12 Munkahelyi egészség és bizton- 

ság 
írásbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 



 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyászati segédeszköz-forgalmazás 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban foglaltaknak megfelelően a vásárló fogadása, a vásárlási szándék 
felmérése, segédeszköz, gyógyászati segédeszköz boltban forgalmazott orvostechnikai termék adekvát ajánlása, 
vagy a vény értelmezése, kezelése. A vényen szereplő eszköz kiszolgálása,helyettesíthetőség meghatározása 
Méretvétel, eszköz-kiválasztás, kiválasztott eszköz biztonságos és szakszerű használatának, műszaki 
paramétereinek, tisztításának bemutatása. Az eladáshoz kapcsolódó számviteli és pénzügyi bizonylatok, számlák 
kitöltése. A vevő általános és fogyasztóvédelmi tájékoztatása, szükség esetén problémakezelés 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60% 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyászati segédeszköz-forgalmazói alapismeret, Gyógyászati segédeszköz 
szakismeret 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben 
megadott 
 

 11175-12 Gyógyászati segédeszköz-forgalmazói alapismeret 
 11176-12 Gyógyászati segédeszköz szakismeret

 
követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: - 
A vizsgafeladat ismertetése: - 
 
A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 
 
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.munka.hu/ 
című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 
 
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 eszköz- és felszerelési 
jegyzék

 6.2. Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe- 
lyiség 



 6.3. Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép) 
 6.4. Szakmai dia- és fóliasorozatok 
 6.5. Számítógép szoftverekkel (készletező, számlázó, stb.), perifériák, 

nyomtatók 
 6.6. Pénztárgép 
 6.7. Mozgásszervi betegségek kezelésében használatos , GYSE boltban 

forgalmazható gyógyászati segédeszközök 
 6.8. Mérő funkcióval ellátott, GYSE boltban forgalmazható gyógyá- 

szati segédeszközök 
 6.9. Házi betegápolásban használatos gyógyászati segédeszközök 
 6.10. Sorozat és egyéni gyártású eszközök 
 6.11. Testközeli és testtávoli gyógyászati segédeszközök 
 6.12. GYSE boltban forgalmazható orvostechnikai eszközök 
 6.13. Tisztító szerek, vegyszerek, fertőtlenítőszerek és eszközök 
 6.14. Egyszer használatos és fogyóeszközök, próbához szükséges esz- 

közök 
 6.15. Hulladékkezelés és tárolás eszközei 
 6.16. Esősegélynyújtás eszközei 
 
 

7. EGYEBEK 
 
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. 
Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214. 
Telefonszám: +36 1 323 2070 
Fax: +36 1 323 2079 
E-mail: meszk@meszk.hu 

 
 


