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09154001 számú Gyógyászati segédeszköz forgalmazó  

megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket 

megalapozó programkövetelmény 
 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Gyógyászati segédeszköz forgalmazó 

1.2 Ágazat megnevezése: Egészségügy ágazat 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 0915 Terápia és rehabilitáció 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

2.1  Megnevezése: Gyógyászati segédeszköz forgalmazó 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-

tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-

ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-

jegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott 

speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

3.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meg-

határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásá-

hoz. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: 

 az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltéte-

lekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. 

 7/2004. (XI.23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, ja-

vításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről. 

 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 
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A gyógyászati segédeszköz forgalmazó tevékenységi körében végzi a forgalmazható gyógyá-

szati segédeszközök és gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletben forgalmazott or-

vostechnikai eszközök kiszolgálását. Feladata az eszközök szakszerű értékesítése az orvosi 

vény alapján társadalombiztosítási támogatással, vagy a vásárló egyéni megrendelése alapján. 

Kötelezettsége a helyes vénykezelési technika alkalmazása és az orvosi indikáció értelmezése, 

a vonatkozó jogszabályok naprakész figyelése és betartása. Kereskedelmi, marketing, értéke-

sítési, forgalmazói, valamint kölcsönzési tevékenységet végez a gyógyászati segédeszközök-

kel kapcsolatban. A gyógyászati segédeszköz forgalmazó a vásárlók személyiségét, személyes 

igényeit, kulturális szokásait és anyagi lehetőségeit figyelembe véve tesz javaslatot egy ter-

mék, vagy eszköz használatára, megvásárlására. 

 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 

állása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: - 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: - 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: • érettségi végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: nem szükséges 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez 

szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) 

ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmassá-

got kizáró korlátozások figyelembevételével történik. 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -  

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

7.1 Minimális óraszám: 300 óra 

7.2 Maximális óraszám: 360 óra 

8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 
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Sor-

szám 

Készségek, ké-

pességek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, attitű-

dök 

Önállóság és 

felelősség mér-

téke 

1.  

Felméri vény nél-

küli megrendelés 

esetén a vevő igé-

nyeit a gyógyásza-

ti segédeszközre 

vonatkozóan. 

Alapszinten ismeri 

az anatómia fogal-

mát, felosztását, az 

emberi test felépíté-

sének általános el-

veit. 

Alapszinten ismeri 

a szervek és szerv-

rendszerek anató-

miáját. 

Alapszinten ismeri 

és megérti a szervek 

és szervrendszerek 

működésének mec-

hanizmusát. 

Alapszinten ismeri 

az élettan fogalmát, 

felosztását és vizs-

gáló módszereit. 

Alapszinten ismeri 

a szervek kórtanát, 

működésük zavara-

it, azok okát és kö-

vetkezményeit. 

Empatikusan a 

vevő helyzetét és 

problémáját át-

érezve jár el az 

egészségügyi szol-

gáltatás teljes fo-

lyamatában. 

 

Munkáját hiva-

tásszerűen, a 

szakmai és etikai 

normák betartá-

sával, a jogsza-

bályoknak megfe-

lelően végzi önál-

lóan, vagy 

együttműködés-

ben. 

2.  

Javaslatot tesz a 

megfelelő eszköz 

kiválasztására al-

kalmazva egés-

zségügyi és szak-

mai ismereteit. 

Azonosítani tudja 

az egészséget befo-

lyásoló tényezőket. 

Felismeri az egés-

zség fenntartásának 

és a környezeti ha-

tásoknak az össze-

függéseit. 

Tudja a prevenció 

szerepét az egés-

zségmegőrzésben, a 

betegségek megelő-

zése érdekében. 

Ismeri a rehabilitá-

ció folyamatát, terü-

leteit és jellemző 

eszközeit. 

Egyénre szabottan, 

érthetően kommu-

nikál a vevővel, 

tiszteletben tartja 

személyiségi joga-

it. 

Segítő szándékkal 

vesz részt az 

együttműködésben 

a vevővel, eseten-

ként a felíró orvos-

sal. 

Tiszteletben tartja 

a vevő döntését. 

Elkötelezett az 

egészségügyi szol-

gáltatás szakszerű 

és hatékony mű-

ködtetésében. 

 

 

 

 

 

Tevékenysége 

során a minőség-

biztosítási és el-

lenőrzési felada-

tait önállóan és 

felelősen hajtja 

végre. 

 

 

 

Felelősen végzi a 

vénykezelést és 

az eszközök ki-

szolgálását, tisz-

tában van a hibás 

teljesítés követ-

kezményeivel. 

 

3.  

Ellenőrzi a vényes 

kiszolgálás esetén 

a vény tartalmi és 

formai követelmé-

nyeit. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a vénykeze-

lés jogi szabályozá-

sát, a vényelszámo-

lási kötelezettsége-

ket, a társadalom-
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Sor-

szám 

Készségek, ké-

pességek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, attitű-

dök 

Önállóság és 

felelősség mér-

téke 

biztosítási támoga-

tás igénybevétel-

ének feltételeit. 

4.  

Értelmezi a vény 

tartalmát, ellenőrzi 

a felírhatóság és a 

rendelhetőség 

megfelelőségét, 

nem megfelelőség 

esetén a jogszabá-

lyokat betartva 

intézkedik. 

Alkalmazói szinten 

ismeri az egészség-

ügyi dokumentáció 

kezelésének szabá-

lyait, azok betartá-

sának fontosságát. 

 

Teljesíti doku-

mentálási kötele-

zettségeit, betart-

va az adatvédelmi 

és adatkezelési 

jogszabályokat. 

 

Felelősséget érez 

a vevőkkel kap-

csolatos titoktar-

tási kötelezettsé-

gének betartására. 

5.  

Elvégzi a vényke-

zelés technikai 

műveleteit. 

Felhasználói szinten 

ismeri a számítás-

technikai eszközö-

ket, az adatrögzítés, 

nyilvántartás, do-

kumentálás, szám-

lakészítés, levelezés 

módjait, a vényel-

számolás program-

ját. 

Egyénre szabottan, 

érthetően kommu-

nikál a vevővel, 

tiszteletben tartja 

személyiségi joga-

it. 

 

6.  

Kiválasztja és be-

mutatja a megfele-

lő eszközt, vagy 

eszközöket. He-

lyettesíthetőség 

esetén bemutatja 

az indikációnak, 

az eszköz funkció-

jának, valamint a 

társadalombiztosí-

tási támogatás 

feltételeinek meg-

felelő eszközt. 

Átfogóan ismeri a 

gyógyászati segéd-

eszközöket a fel-

használási területük 

szerint. 

Ismeri a gyógyásza-

ti segédeszközök 

kompetenciáit a 

rehabilitáció folya-

matában. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a kereske-

delmi folyamatokat, 

a gyógyászati se-

gédeszközök for-

galmazásának fel-

tételeit, módjait és 

eszközeit. 

Etikus magatartás-

ra törekszik a ve-

vőkkel a kereske-

delmi tevékenység 

során. 

Megérti a vevő 

esetleges elutasítá-

sát és igyekszik a 

vevő érdekeinek 

megfelelő problé-

mamegoldásra. 

 

7.  

Tájékoztatja a 

vevőt az eszköz 

használatáról, tu-

lajdonságairól, 

kihordási idejéről. 

Ismeri a kommuni-

káció verbális és 

nem verbális lehe-

tőségeit az egés-

zségügyi szolgálta-

tásban résztvevők 

között. 

Felvilágosító tevé-

kenységét a vevő 

befogadó szintjé-

nek és közreműkö-

désének megfele-

lően végzi. 
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Sor-

szám 

Készségek, ké-

pességek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, attitű-

dök 

Önállóság és 

felelősség mér-

téke 

8.  

Elvégzi a szüksé-

ges méretvételt, 

vagy próbát, va-

lamint a kisebb 

igazításokat, beál-

lításokat. 

Ismeri a méretvételi 

szabályokat, eszkö-

zöket és módszere-

ket. 

Tiszteletben tartja 

a vevő intimitás-

hoz való jogát és 

biztosítja az eszkö-

zök méretvételé-

nél, próbájánál a 

megfelelő környe-

zetet és komfortér-

zetet. 

Betartja és betar-

tatja a munka-

végzés tárgyi 

feltételeivel kap-

csolatos munka-

védelmi követel-

ményeket. 

 

9.  

Megmutatja és 

betanítja az eszköz 

használatát, ismer-

teti tárolásának 

módjára és a higi-

énés előírások 

betartására vonat-

kozó szabályokat. 

Alkalmazói szinten 

ismeri az értő empá-

tia szerepét a szak-

mai munka folya-

matában. 

Ismeri a megválto-

zott képességű sze-

mélyekkel való ha-

tékony foglalkozás 

célját, feladatát és 

módszereit. 

Empatikus a vevő-

vel a méretvétel és 

a próba során, a 

testi érintésnél az 

önrendelkezési és 

személyiségi jogot 

tiszteletben tartva 

jár el. 

Minőségorientált 

szemlélettel végzi 

tevékenységét. 

 

 

10.  

Felvilágosítja a 

vevőt a reklamáci-

ós lehetőségekről, 

valamint a szava-

tosság és garancia 

feltételeiről. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a fogyasztó-

védelemre vonatko-

zó legfontosabb 

szabályokat, a gyó-

gyászati segédesz-

közök kiszolgálásá-

nak speciális szabá-

lyait és feladatait. 

 

Tudatosan alkal-

mazza a betegjo-

gokra vonatkozó 

előírásokat. 

Felelősen végzi a 

pénzügyi művele-

teket, minden 

esetben eleget 

tesz számlaadási 

kötelezettségé-

nek. 

 

11.  

Elkészti az eszköz 

kiszolgálásával 

kapcsolatos do-

kumentációkat, 

ügyelve az adat-

védelemmel és 

titoktartással kap-

csolatos előírások-

ra. 

Alkalmazói szinten 

ismeri az egészség-

ügyi dokumentáció 

kezelésének szabá-

lyait, azok betartá-

sának fontosságát. 

Alkalmazói szinten 

tudja a titoktartás és 

az adatvédelemre 

vonatkozó előíráso-

kat. 

Egyénre szabottan, 

érthetően kommu-

nikál a vevővel, 

tiszteletben tartja 

személyiségi joga-

it. 

Segítő szándékkal 

vesz részt az 

együttműködésben 

a vevővel, eseten-

ként a felíró orvos-

sal. 

Tiszteletben tartja 

a vevő döntését. 

Elkötelezett az 

egészségügyi szol-

gáltatás szakszerű 

12.  

Alkalmazza a 

munkavégzéshez 

szükséges prog-

ramokat a számí-

tógépen. 

Felhasználói szinten 

ismeri a számítás-

technikai eszközö-

ket, az adatrögzítés, 

nyilvántartás, do-

kumentálás, szám-
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Sor-

szám 

Készségek, ké-

pességek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, attitű-

dök 

Önállóság és 

felelősség mér-

téke 

lakészítés, levelezés 

módjait, a vényel-

számolás program-

ját. 

és hatékony mű-

ködtetésében. 

 

13.  

Elkészíti a szám-

lát, betartva a ke-

reskedelemre és az 

adózásra vonatko-

zó jogszabályokat. 

Felhasználói szinten 

ismeri a számítás-

technikai eszközö-

ket, az adatrögzítés, 

nyilvántartás, do-

kumentálás, szám-

lakészítés, levelezés 

módjait, a vényel-

számolás program-

ját. 

Etikus magatartás-

ra törekszik a ve-

vőkkel a kereske-

delmi tevékenység 

során. 

 

Motivált a rehabili-

tációban való rész-

vételben. 

 

14.  

Pénzkezelést vé-

gez, ügyelve a 

pontosságra és 

szakszerűségre. 

Felhasználói szinten 

ismeri a számítás-

technikai eszközö-

ket, az adatrögzítés, 

nyilvántartás, do-

kumentálás, szám-

lakészítés, levelezés 

módjait, a vényel-

számolás program-

ját. 

 

15.  

Rögzíti a vényel-

számoló rendszer-

ben a kiszolgálást. 

Felhasználói szinten 

ismeri a számítás-

technikai eszközö-

ket, az adatrögzítés, 

nyilvántartás, do-

kumentálás, szám-

lakészítés, levelezés 

módjait, a vényel-

számolás program-

ját. 

16.  

Működteti az üzle-

tet, a kereskedelmi 

és a gyógyászati 

segédeszköz for-

galmazó üzletekre 

vonatkozó jogsza-

bályok szerint. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a kereske-

delmi folyamatokat, 

a gyógyászati se-

gédeszközök for-

galmazásának fel-

tételeit, módjait és 

eszközeit. 

Önállóan és fele-

lősen alkalmazza 

a jogszabályokat. 

17.  

Kialakítja a vevők 

számára a megfe-

lelő üzletteret, 

próbafülkét és az 

akadálymentes 

Alkalmazói szinten 

ismeri az épített 

környezet kialakítá-

sára vonatkozó sza-

bályokat, az aka-

Betartja és betar-

tatja a munka-

végzés személyi 

és szervezési fel-

tételeivel kapcso-
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Sor-

szám 

Készségek, ké-

pességek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, attitű-

dök 

Önállóság és 

felelősség mér-

téke 

megközelítést. dálymentesítésre 

vonatkozó előíráso-

kat. 

latos munkavé-

delmi követelmé-

nyeket. 

18.  

Ügyel a tisztaság-

ra, a biztonsági 

előírások betartá-

sára, a balesetek 

szakszerű megelő-

zésére. 

Ismeri az aszepszis-

antiszepszis alapve-

tő szabályait, a fer-

tőtlenítéshez hasz-

nálható eszközöket 

és biztonságos al-

kalmazásuk módja-

it. 

Tudja és megérti az 

egészség definíció-

ját, az egészséges 

életvitel szerepét az 

egészségmegőrzés 

folyamatában. 

Felismeri a szemé-

lyi higiéné fontos-

ságát a betegségek 

megelőzése, a kü-

lönféle munkahelyi 

higiénés ártalmak 

elkerülése érdeké-

ben. 

 Betartja és betar-

tatja a munka-

végzés személyi 

és szervezési fel-

tételeivel kapcso-

latos munkavé-

delmi követelmé-

nyeket. 

Betartja és betar-

tatja a munka-

végzés tárgyi 

feltételeivel kap-

csolatos munka-

védelmi követel-

ményeket. 

 

19.  

Elemzi a piaci 

környezetet és 

hatásokat. 

Tudja a vállalkozá-

sok különféle for-

máinak jellemzőit, a 

vállalkozások létre-

hozására és meg-

szüntetésére vonat-

kozó előírásokat. 

Törekszik a folya-

matok reális elem-

zésére. 

Céltudatos, önál-

ló és felelőség 

teljes. 

20.  

Elkészíti a vállal-

kozás üzleti tervét 

a várható bevételt 

és kiadást, vala-

mint az üzleti 

kockázatokat is 

mérlegelve. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a munkajog 

munkavállalóra és 

munkaadóra vonat-

kozó alapszabályait, 

a munkaviszony 

létesítésének feltét-

eleit és módjait. 

Jogkövető maga-

tartást tanúsít a 

vállalkozás kialakí-

tásban és működte-

tésében. 

21.  

Kialakítja és mű-

ködteti a minőség-

biztosítási rend-

szert. 

Ismeri a minőség-

védelem, minőség-

tanúsítás, minőség-

biztosítás fogalmát, 

célját és feladatait. 

Minőségorientált 

szemlélettel végzi 

tevékenységét. 

 

 

22.  
Kiválasztja a be-

szállítói és gyártói 

Ismeri a minőség-

védelem, minőség-
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Sor-

szám 

Készségek, ké-

pességek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, attitű-

dök 

Önállóság és 

felelősség mér-

téke 

kört a minőségbiz-

tosítási előírások-

nak megfelelően. 

tanúsítás, minőség-

biztosítás fogalmát, 

célját és feladatait. 

23.  

Megrendeli a kü-

lönféle segédesz-

közöket és a vár-

ható forgalom 

függvényében 

készletet képez, 

azt ellenőrzi, keze-

li. 

Felhasználói szinten 

ismeri a számítás-

technikai eszközö-

ket, az adatrögzítés, 

nyilvántartás, do-

kumentálás, szám-

lakészítés, levelezés 

módjait, a vényel-

számolás program-

ját. 

Konszenzus kere-

sésére és koopera-

tív magatartásra 

törekszik. 

Felelősen végzi a 

pénzügyi művele-

teket, minden 

esetben eleget 

tesz számlaadási 

kötelezettségé-

nek. 

24.  

Ellenőrzi a gyár-

tók minőségi tanú-

sítványát a beszer-

zés során. 

Ismeri a minőség-

védelem, minőség-

tanúsítás, minőség-

biztosítás fogalmát, 

célját és feladatait. 

Körültekintő és 

alapos a dokumen-

tumok átvizsgálá-

sában. 

Önállóan és fele-

lőséggel dönt a 

beszállítókról. 

25.  

Feltárja és elhárít-

ja a munka-, tűz- 

és balesetvédelmi 

kockázatokat. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a munka-, 

tűz- és környezet-

védelem általános 

szabályait, az egés-

zségügyi szolgálta-

tásokra, azon belül 

a gyógyászati se-

gédeszköz forgal-

mazásra vonatkozó 

speciális előíráso-

kat. 

Rendszeres és sza-

bályszerű az elő-

írások betartásának 

ellenőrzésénél. 

Betartja és betar-

tatja a munka-

végzés személyi 

és szervezési fel-

tételeivel kapcso-

latos munkavé-

delmi követelmé-

nyeket. 

 

26.  

Megszervezi a 

dolgozók rendsze-

res munka- és tűz-

védelmi oktatását. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a munka-, 

tűz- és környezet-

védelem általános 

szabályait, az egés-

zségügyi szolgálta-

tásokra, azon belül 

a gyógyászati se-

gédeszköz forgal-

mazásra vonatkozó 

speciális előíráso-

kat. 

Ismeri a baleset 

megelőzésre vonat-

kozó rendelkezése-

ket, azok módját és 

eszközeit. 

Betartja és betar-

tatja a munka-

végzés személyi 

és szervezési fel-

tételeivel kapcso-

latos munkavé-

delmi követelmé-

nyeket. 
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8.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 

relevanciája): 

A társadalom számára meghatározott egészségügyi alapszolgáltatáshoz való jog érvényesülé-

séhez szükséges a megfelelő létszámú szakképzett munkaerő biztosítása. 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizs-

gatevékenységeinek részletes leírása: 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak 

sikeres teljesítése. 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított ta-

núsítvány. 

Egyéb feltételek: - 

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Egészségügyi szakmai alapismeretek, 

Gyógyászati segédeszköz szakismeret 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgafeladat az alábbi téma-

körök tudásanyagát méri:  

- Egészségügyi szakmai alapismeretek 

- Gyógyászati segédeszköz szakismeret 

- Munkavédelmi ismeretek 

- Vállalkozási és jogi ismeretek 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 % 

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: - 

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 50 %-át elérte. 

10.3 Projektfeladat 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Gyógyászati segédeszköz forgalmazás 

10.3.1.1 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Demonstrációs teremben szitu-

ációs feladat bemutatása során a vizsgázó komplex feladatot végez, alkalmaz-

za a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos ismereteit, elvégzi annak 

szakszerű gyakorlati bemutatását - a vásárló fogadása, a vásárlási szándék 

felmérése, segédeszköz, gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzletben 

forgalmazott orvostechnikai termék adekvát ajánlása, illetve a vény értelme-
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zése, kezelése. A vényen szereplő eszköz kiszolgálása, helyettesíthetőség 

meghatározása. Méretvétel, eszközkiválasztás, a kiválasztott eszköz biztonsá-

gos és szakszerű használatának, műszaki paramétereinek, tisztításának bemu-

tatása. A vevő általános és fogyasztóvédelmi tájékoztatása, szükség esetén 

fogyasztói reklamáció és panaszkezelés. 

10.3.2 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc 

10.3.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 % 

10.3.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

 A vény tartalmának értelmezése az indikáció alapján 

 Szabályos vénykezelési technika alkalmazása 

 A megfelelő eszköz részletes bemutatása 

 Szükség szerint méretvételi technika, próba és eszközbeállítás alkalmazása 

 Az eszköz használatával, a higiénés szabályokkal, és egyéb problémákkal 

kapcsolatos szabályok vevő részére történő ismertetése 

 Munkájával kapcsolatos jogszabályok ismerete, azok helyes alkalmazása 

10.3.5 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 50 %-át elérte. 

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: Vizsgaszervező 

részéről 1 fő, valamint két fő kérdező tanár (egy fő elmélet, és egy fő gyakorlat), egy fő 

írásbeli felügyelő, egy fő írásbeli javító, egy fő munkavédelmi oktató. 

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

 Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyiség 

 Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép) 

 Mozgásszervi betegségek kezelésében használatos, GYSE boltban forgalmazha-

tó gyógyászati segédeszközök 

 Mérő funkcióval ellátott, GYSE boltban forgalmazható gyógyászati segédeszkö-

zök 

 Házi betegápolásban használatos gyógyászati segédeszközök 

 Sorozat és egyéni gyártású eszközök 

 Testközeli és testtávoli gyógyászati segédeszközök 

 GYSE boltban forgalmazható orvostechnikai eszközök 

 Tisztító szerek, vegyszerek, fertőtlenítőszerek és eszközök 

 Egyszer használatos és fogyóeszközök, próbához szükséges eszközök 

 Hulladékkezelés és tárolás eszközei 

 Esősegélynyújtás eszközei  

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: 11.5 pontban felsorolt eszközökön túl, az eladáshoz kapcsolódó 

számviteli és pénzügyi bizonylatok, számlák biztosítása. Vények biztosítása.  
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10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltéte-

lek 

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 30 % – 70 % 


