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A 197. sorszámú Speciális lábápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 815 01  
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Speciális lábápoló 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –  
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200 
 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: – 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 
 
2.2. Szakmai előképzettség: 32 815 02 Lábápoló szakképesítés (további elfogadható szakképesítések a  
          7. Egyebek fejezetben kerülnek részletezésre) 
 
2.3. Előírt gyakorlat: 2 év 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 35% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 65% 
 
2.8. Szintvizsga: – 

 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: – 

 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

 A B C 
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5213 Kéz- és lábápoló Speciális lábápoló 

 
 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
 
A Speciális lábápoló olyan problémás lábak kezelését végzi, melyet lábápoló szakember nem végezhet el. A 
speciális lábápolás a lábápolói tevékenységet egészségügyi ismeretekkel, orvosok felügyelete mellet végzett 
klinikai gyakorlattal egészít ki. Betegség, vagy túlterhelés következtében, kialakuló, orvosi konzultációt vagy 
felügyeletet igénylő lábproblémákat,- orvosi kezelés következtében igényelt utókezelést, esetenként a súlyosabb 
problémák megelőzését szolgáló,- vagy a gyógyulást nagyban segítő speciális pedikűrösi tevékenységet folytat. 
Félősséget vállalva munkájáért dönt az önálló, vagy orvos segítségét igénylő kezelési módról. Minden esetben 
állapot felméréssel, kezelési terv meghatározásával, ezek rögzítésével biztosítja a kezelési folyamat 
felügyelhetőségét. Munkájával segíti, tehermentesíti az orvosi tevékenységet, elősegíti az egészségmegóvás 
társadalmi érdekét. 
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A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 
 

 felkészülni a speciális szolgáltatás feladataira     
 előkészíteni a speciális szolgáltatást 
 elvégezni a speciális szolgáltatás hatáskörébe tartozó feladatokat kézi/gépi/kombinált technológiával 
 speciális lábápoláshoz kapcsolódó egyéb feladatokat végezni 
 elvégezni a speciális szolgáltatáshoz kapcsolódó napi dokumentációs feladatokat 

 
 

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. 32 815 02 Lábápoló szakképesítés 

 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 
 A B 

4.1. 
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 11256-12 Speciális kezelő helyiség üzemeltetése 
4.4. 11257-12 Speciális lábápolás 

 
 

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. 
Kötelező 600 óra szakmai gyakorlat és láb problémával foglalkozó szakorvossal történő együttműködés 
igazolása 

 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 
 A B C 

5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 
5.2.3. 11256-12 Speciális kezelő helyiség 

üzemeltetése 
gyakorlati, szóbeli 

5.2.4. 11257-12 Speciális lábápolás gyakorlati, szóbeli 
 

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: Speciális lábápolás  
 
A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a Speciális lábápolás hatáskörébe tartozó problémák, mindkét lábon 
történő kezelését! A diagnosztizálás során, a vizsgálati eszközök alkalmazásával végezze el az állapot felmérést! 
Megállapításait, döntéseit a vizsgabizottsági tagként jelenlévő, lábproblémákkal foglalkozó szakorvossal 
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megkonzultálva, a folyamatos ellenőrizhetőséget, a személyiségi jogokat biztosítóan, döntsön a kezelés 
menetéről, valamint rögzítse azokat számítógépre.  
Végezze el a kezelést az adott lábon fellelhető elváltozásoknak megfelelő technológiák, gyógyhatású anyagok, 
tehermentesítők megválasztásával, az egészségügyi előírások betartásával. Végezze el az adott kezelésnek 
megfelelő utómunkálatokat! Tájékoztassa a vendéget a kezelés menetéről, következményeiről, a kezelés 
igényelte további feladatokról és a kezelés eredményét szinten tartó házi ápolásra vonatkozó ajánlásairól. 
 
A modell megválasztásakor ügyeljen a képzési folyamat során elsajátított, képesítésnek megfelelő szintű eseteket 
mutató láb biztosításáról. A vizsga megkezdésekor a VB dönt arról, hogy a hozott modell lábán fellelhető 
problémák kielégítik-e a mérni kívánt tudásszintet, illetve az adott körülmények biztosítják-e a kezelés 
biztonságos elvégzését. 
 
 
A vizsgafeladat időtartama: 165 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 65% 

 
 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése: – 
 
A vizsgafeladat ismertetése: – 
 
A vizsgafeladat időtartama: – 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 
 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Speciális lábápolás 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai 
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza 

 
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 25 perc, válaszadási idő 20 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 

 
 

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 szakképesítés-ráépüléssel 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:  
 
A Speciális lábápoló szakmai vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a szóbeli vizsgarészt minimum 51%-ra a 
gyakorlati vizsgarészt minimum 61%-ra teljesítette a vizsgázó.   
 
 

 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 
 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
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6.2. Körömcsípő 
6.3. Késtartó 
6.4. Fenőkő (vizes vagy olajos) 
6.5. Fenőszíj, fenőfilc 
6.6. Textília 
6.7. Áztatótál  
6.8. A vizsgafeladatokban fellelhető, valamennyi köröm korrekcióhoz és ápolási 

módhoz szükséges eszköz és anyag 
6.9. Speciális csiszolófejek 

6.10. Egyszer használatos szikepenge és nyél 
6.11. Véső (inkarnátor) cserélhető pengével 
6.12. Szemző (medihalter) cserélhető pengékkel 
6.13. Exkavator körömsarok kiemelésére, tisztításra, tamponálásra, 

körömsáncvizsgálatra 
6.14. Pedicsipesz bőr-, körömdarabok kiemelésére 
6.15. Kötszervágó olló 
6.16. Sarokcsípő lekerekített heggyel 
6.17. Körömcsípő (Kopfschneider-féloldalas) 
6.18. Bőrcsípő és bőrvágó olló lekerekített heggyel 
6.19. Ultrahangos eszköztisztító 
6.20. Számítógép 
6.21. Digitális képrögzítés, archiválás 
6.22. Egyszer használatos kések (szikék, medihalter) 
6.23. Spange speciális eszközei, tehermentesítők 
6.24. Egyedi tehermentesítő készítéséhez anyag 
6.25. Diagnosztizáló eszközök: hangvilla, tip-term, monofilament 
6.26. Sebfedők 
6.27. Speciális munkaszék 
6.28. Speciális kezelőszék (tanulónként) 
6.29. Nagyítós lámpa 
6.30. Szerszámtartó állvány 
6.31. Professzionális pedikűrgép vizes vagy porelszívós (frézerek, marók, hántolók, 

csiszolók) 
 
 

7. EGYEBEK 
 
 
Szakmai előképzettségként elfogadható: 
 
33 815 02 0010 33 02 Lábápoló 
33 7812 02 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 
 


