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GYÓGYÁSZATISEGÉDESZKÖZ-FORGALMAZÓ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 54 789 01 0000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs   
 
3.2 Elágazás Nincs   
 
3.3 Ráépülés Nincs   
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5112 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés 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 szükséges 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 
 
2. Elmélet aránya: 30 % 
3. Gyakorlat aránya: 70 % 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - 



 

 2 

 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: 
2366-06 Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Hiteles kommunikációt folytat klienssel, munkatársakkal 
Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz 
Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült személyekkel 
Önérvényesítő kommunikációt alkalmaz 
Az ellátásban résztvevőkkel kapcsolatot tart 
Jelzi a családon belüli erőszakkal összefüggő problémát 



 

 3 

Figyelembe veszi a különböző kultúrákat 
Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a személyiségjogokat 
Alkalmazza a dokumentálás különböző formáit 
Kapcsolattartás, riasztás technikai eszközeit használja 
Fejleszti tudását, továbbképzéseken, kommunikációs tréningen vesz részt 
Közreműködik pszichés támogatásban 
Betartja az adatvédelmi szabályokat 
Esélyegyenlőséget biztosít 
Alkalmazza a munkakörre vonatkozó szakmai szabályokat 

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

E Idegen nyelv 
C Kommunikáció 
A Szakmai kommunikáció 
C Etikai ismeretek 
C Jogi ismeretek 
C Informatika, ügyvitel 
C Önismeret 
C Szaknyelv 
D Szociológia 
D Szociálpszichológia 
D Személyiségfejlesztés 
D Pedagógia 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Információforrások kezelése 
4 Jelképek értelmezése 

 
Személyes kompetenciák: 

Állóképesség 
Megbízhatóság 
Empátiás készség 
Határozottság 
Stressztűrő képesség 
Pontosság 

 
Társas kompetenciák: 

Együttműködő készség 
Meggyőzőképesség 
Közérthetőség 
Kommunikációs rugalmasság 
Hatékony kérdezés készsége 
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Módszerkompetenciák: 
Körültekintés, elővigyázatosság Figyelemösszpontosítás 
Információgyűjtés és továbbítás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2328-06 Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Személyi higiénéjét fenntartja 
Öltözetet, munkaruházatot kezel 
Az egészséges életmódnak megfelelő napirendet összeállít 
Korszerű táplálkozáshoz szükséges étrendet összeállít 
Normál testtömeget kiszámít 
Választható és ajánlott testedzés-programokat összeállít 
Stresszhelyzeteket kezel 
Konfliktus helyzeteket old meg 
A fizikai erőnlétet, különösen az állóképesség megszerzését, megtartását segíti 
Pszichés egyensúlyt tart fenn 
Társas kapcsolatokat alakít ki 
Családtervezésben aktívan részt vesz 
Mentális egészséget fenntart 
Életminőséget fenntart 
Diabétesz és szövődményeinek megelőzésében részt vesz 
A túlsúly és elhízás megelőzésében részt vesz 
A szív és keringési rendszer betegségeinek megelőzésében részt vesz 
Daganatos betegségek megelőzésében részt vesz 
Légzőszervi betegségek megelőzésében részt vesz 
Hallás- és látáskárosodás megelőzésében részt vesz 
Nemi úton terjedő betegségek megelőzésében részt vesz 
Drog- és alkoholfüggőség megelőzésében részt vesz 
Allergiás reakciókat ismer fel 
Szűrővizsgálatokon való részvételt elősegíti 
Prevenció, védőoltások tudatos igénybevételét segíti 
Egészségkárosító környezeti hatások csökkentését segíti 
Egészségtudatos életvitel, életminőség kialakítását segíti 
Betegségek megelőzésében részt vesz 
Betegségek korai felismerését segíti 
A betegségek rizikófaktorainak elkerülésében részt vesz 
Betegség esetén a gyors felépülést, rehabilitációt segíti 
Káros szenvedélyek elkerülését segíti 
Munkahelyi ártalmak megelőzésében részt vesz 
Biztonságos munkakörülmények kialakítását segíti 
Egészséges környezet fenntartásában részt vesz 

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

C Az egészség, betegség, fogyatékosság 
C A személyi és környezeti higiénia fogalma, kapcsolata 
C A környezeti tényezők hatása az ember egészségére 
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C A környezetvédelem prioritásai 
C A környezetszennyezés formái és hatásai az egészségre 
C Az egészségkultúra 
C Magyarország lakosságának egészségmutatói 
C Az egészségfejlesztés alapelvei 
C Egészségvédő-betegségmegelőző célprogramok 
C Az egészségnevelés korszerű módszerei 
C Egészségfejlesztés és egészségnevelés a családban 
C Egészségfejlesztés és egészségnevelés az iskolában 
C Egészségfejlesztés és egészségnevelés a munkahelyen 
C Asszertív kommunikáció 
C Önbecsülés-önértékelés 
C Telefonos lelkisegély-szolgálatok szerepe, elérhetősége 
C A családon belüli erőszakról 
C Energiaegyensúly ismerete és napi használata 
C A jó közérzet, azaz az egészség tudnivalói 
C Az egyénnek megfelelő testtömeg-index 
C A sportközösségben való sportolás többszörös előnye 
C Választható és ajánlott testedzés-programok 
C A fizikai erőnlét, különösen az állóképesség megszerzése, megtartása 
C Egészségbarát munkahely ismérvei 
C Energiaegyensúly kalóriái az iskolai és a munkahelyi étlapokon 
C A túlélés tudománya (általában) 
C Probléma-, stresszkezelés 
C Az egészséges táplálkozás elméleti alapjai 
C Energiaegyensúly a mindennapokban 
C Energiaszükséglet kiszámítása 
C Balesetmegelőzés 
C Mentálhigiéné alapjai 
C Munkavédelem, balesetek elhárítása 
C Dietetika alapjai 
C Pedagógia, oktatás, módszertani ismeretek 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 7. m Információ és kommunikáció 
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Jelképek értelmezése 
3 Oktatás eszközeinek használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Stressztűrő képesség 
Külső megjelenés 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Meggyőző képesség 
Határozottság 

 
Társas kompetenciák: 

Együttműködő képesség 
Konfliktusmegoldó készség 
Közérthetőség 
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Rendszerező képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Empátiás készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Problémaelemzés 
Problémamegoldás 
Nyitott hozzáállás 
Módszeres munkavégzés 
Áttekintő képesség 
Lényegfelismerés (lényeglátás) 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2362-06 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, eszköznélküli 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 Tűzvédelmi, munkavédelmi ismeretek 
A Környezetvédelem 
A Elsősegélynyújtási ismeretek 
A Kommunikáció 
A Alapfokú számítógépkezelői 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 
3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelvű fogalmazás írásban 
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 
3 Idegen nyelvű beszédkészség 
3 Telefonálás idegen nyelven 

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
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Megbízhatóság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Szervezőkészség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Irányítási készség 
Közérthetőség 
Kezdeményezőkészség 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 
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 
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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 
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 
3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelvű fogalmazás írásban 
3 Idegen nyelvű kézírás 
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 
3 Idegen nyelvű beszédkészség 
3 Telefonálás idegen nyelven 

 
Személyes kompetenciák: 

Felelősségtudat 
Megbízhatóság 
Önállóság 
Pontosság 
Rugalmasság 
Kockázatvállalás 

 
Társas kompetenciák: 
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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: 
2364-06 Gyógyászati segédeszköz ismeretek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Szabályos vénykezelési technikát alkalmaz 
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 
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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 
B Egyedi termékek 
A Sorozatgyártású és adaptálható termékek 
A Orvostechnikai eszközök 
A Anyagismeret 
A Kórélettani 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 
3 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelvű fogalmazás írásban 
3 Idegen nyelvű kézírás 
3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése 
3 Idegen nyelvű beszédkészség 
3 Telefonálás idegen nyelven 
5 Térérzékelés 
5 Térlátás 

 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Önállóság 
Döntésképesség 
Precizitás 
Stressztűrő képesség 
Türelmesség 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatteremtő készség 
Segítőkészség 
Tolerancia 
Hatékony kérdezés készsége 
Adekvát metakommunikáció 
Meggyőzőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

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

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

megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
Azonosítója megnevezése 

2366-06 Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban 
2328-06 Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés 
2362-06 Tűz-, munka-, környezetvédelem 
2363-06 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 
2364-06 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 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2366-06 Kommunikáció az egészségügyi szolgáltatásban 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elméleti ismeretek felidézése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

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

Szituációs feladatok megoldása, kommunikációs technikák alkalmazása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 60% 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2328-06 Egészségmegőrzés – egészségfejlesztés – egészségnevelés 
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 
Elméleti ismeretek alkalmazás szinten történő reprodukálása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Időtartama: 60 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: 

Szituációs feladatok megoldása egészséges életmód kialakítása, egészség 
megőrzésének  lehetőségeiből 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 25% 
2. feladat 25% 
3. feladat 50% 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2362-06 Tűz-, munka-, környezetvédelem 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

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

írásbeli 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Tűz-, munka-, környezetvédelmi 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 80% 
2. feladat 20% 

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2363-06 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

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

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
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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: 
2364-06 Gyógyászati segédeszköz ismeretek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Anatómiai ismeretek, termékismeret 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Anatómiai ismeretek, termékismeret 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

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

1. feladat 40% 
2. feladat 60% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
Az 54 789 01 0000 0000 azonosító számú, Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó 
megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

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

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). 

 
 

 


