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1. Képzés megnevezése: Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó (52 726 01) 

A képzés elvégzésével az alábbi ismereteket, készségeket sajátíthatja el: 

A résztvevő a képzés elvégzése után: 

 Az ellátásban résztvevőkkel megfelelő kommunikációt tart 
 Segíti a fogyatékossággal élő vásárlását, megfelelően kommunikál, biztosítja az 

esélyegyenlőséget 
 Gondoskodik a bolti akadálymentesítő eszközök, berendezések használhatóságáról, 

rendelkezésre állásáról 
 Panaszt kezel, konfliktushelyzetet old meg 
 Egészségmegőrzési, egészségfejlesztési, népegészségügyi ismereteit szakszerűen 

alkalmazza 
 A betegségek korai felismerését segíti, felismeri a rizikótényezőket 
 Prevenciós és tájékoztató tevékenységet alkalmaz 
 Személyi higiénia fenntartásával kapcsolatos tanácsokat ad 
 A testi, lelki egészség fenntartásának lehetőségeit ismeri és alkalmazza 
 Médiával együttműködik, ismeretterjesztő szórólapokat készít, terjeszt 
 Megszerzett elsősegély-nyújtási ismereteit szakszerűen alkalmazza 
 Anatómiai-, élettani-, kórélettani-, valamint klinikumi ismereteit szakszerűen 

alkalmazza 
 Szakmai nyelvezetet alkalmaz 
 Számítástechnikai berendezéseket alkalmaz és kezel 
 Etikai és viselkedés-kulturális ismereteit alkalmazza 
 Társadalombiztosítási ismereteit alkalmazza 
 Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat, szabályokat betartja és betartatja 
 Munkavédelmi felszereléseket és eszközöket előírásnak megfelelően alkalmaz 
 Ismeri a tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolásának szakszerű módját és ezeket 

alkalmazza 
 Kommunális és veszélyes hulladéknak minősített anyagok tárolását, elkülönítését 

szakszerűen végzi, szelektív hulladékgyűjtést alkalmaz 
 Tisztán tartja, fertőtleníti az eszközöket, a próbafülkét és az üzletet 
 Felméri a kliens igényeit, javaslatot tesz a segédeszköz kiválasztásához 
 Értelmezi az orvosi vény tartalmát, betartja az orvosi utasításokat, szabályos 

vénykezelési technikát alkalmaz 
 Elvégzi az eszköz kiválasztásához szükséges méretvételt, ennek függvényében 

kiválasztja a megfelelő eszközt, szükség szerint az eszköz próbáját, használatának 
betanítását; kisebb igazítást, beállítást eszközöl 

 Kiszolgálás során az egészségügyi ellátásra vonatkozó ismereteit alkalmazza 
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 Az eszköz használatára vonatkozóan teljes körű felvilágosítást, tájékoztatást nyújt 
 Kereskedelmi ismereteit alkalmazza (pénzt kezel, számlát készít, készletez, 

megrendel, nyilvántartást vezet) 
 Marketing tevékenységet folytat 
 A hatályos, munkavégzésére és a forgalmazásra vonatkozó jogszabályokat betartja 
 Etikai normák szerint végzi a munkáját, tiszteletben tartja a személyiségjogokat 
 Az egyéni és társasági jogokról szóló törvényt ismeri és alkalmazza 
 A piacvédelmi szabályokat alkalmazza, piackutatást végez 
 Árképzésnél figyelembe veszi a piaci hatásokat 
 A fogyasztóvédelmi szabályokat ismeri és betartja 
 A társadalombiztosítási szabályokat ismeri és alkalmazza 
 A kereskedelmi jogszabályokat ismeri és alkalmazza 
 Kártérítési felelősség jogi szabályait ismeri és alkalmazza 
 Minőségellenőrzés különböző módjait és technikáit alkalmazza 
 Kiszolgálja a mozgásszervi betegségek kezelésében használatos gyógyászati 

segédeszközöket 
 Kiszolgálja a mérő funkcióval ellátott gyógyászati eszközöket 
 A házi betegápolás keretében használatos gyógyászati segédeszközök kiszolgálását 

végzi 
 A sorozat és egyéni méretvétel alapján gyártott eszközöket ismeri, kiszolgálja 
 A testközeli és testtávoli gyógyászati segédeszközöket pontosan ismeri és kiszolgálja 
 A gyógyászati segédeszköz boltban forgalmazható orvostechnikai eszközöket ismeri, 

alkalmazza és kiszolgálásukat elvégzi 
 Idegen nyelven bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással) 
 Idegen nyelven alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt 
 Idegen nyelven szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír 
 Idegen nyelven állásinterjún vesz részt 
 Idegen nyelven munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik 
 Idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti munkát végez 
 Idegen nyelven munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezéseket ért meg, használ 
 Munkaviszonyt létesít 
 Alkalmazza a munkaerő-piaci technikákat 
 Feltérképezi a karrierlehetőségeket 
 Vállalkozást hoz létre és működtet 
 Motivációs levelet és önéletrajzot készít 
 Diákmunkát végez 
 Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság jelentőségét 
 Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket 
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 Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos 
munkavédelmi követelményeket 

 Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 
követelményeket 

 A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt 
vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában 
 

2. A képzés óraszáma: 1100 óra (ebből 330 óra elmélet, 770 óra gyakorlat) 
 

3. A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei: 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: 

 érettségi végzettség 
 egészségügyi alkalmasság 

A képzésben való részvétel feltételei: 

 A részvétel követése a résztvevők által kitöltött jelenléti ív, és az oktató által vezetett 
haladási napló alapján történik. 

 A megengedett hiányzás mértéke a képzés gyakorlati óraszámának húsz százaléka 
(azaz 154 óra). 

 Amennyiben a résztvevő hiányzásainak mértéke megközelíti ezt a keretet, a szakmai 
vezető írásban figyelmeztetőt küld részére, amelyben kitér a megengedett mértékű 
hiányzás túllépésének következményeire. Ha a résztvevő hiányzásainak mértéke ennek 
ellenére meghaladja a megengedett szintet, a résztvevő a képzési időn túl kiegészítő, 
felzárkóztató foglalkozás(ok)on való részvételre kötelezett, mely(ek)nek terjedelmét 
és pontos körülményeit a szakmai vezető és az oktató közösen határozzák meg. 

 
4. A képzés moduljai/egységei: 

 
 1. modul („Gyógyászati segédeszköz-forgalmazói alapismeret”): 430 óra (ebből 110 

óra elmélet, 320 óra gyakorlat) 
 2. modul („Gyógyászati segédeszköz szakismeret”): 624 óra (ebből 174 óra elmélet, 

450 óra gyakorlat) 
 3. modul („Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)”): 30 óra (ebből 30 

óra elmélet, 0 óra gyakorlat) 
 4. modul („Foglalkoztatás II.”): 8 óra (ebből 8 óra elmélet, 0 óra gyakorlat) 
 5. modul („Munkahelyi egészség és biztonság”): 8 óra (ebből 8 óra elmélet, 0 óra 

gyakorlat) 
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5. A képzés során megvalósuló számonkérés, értékelés rendszere: 

Az oktató a résztvevők tudásának folyamatközi figyelemmel kísérése érdekében bizonyos 
tanegységek után szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati ellenőrző feladatokat iktat be, amely 
(ki)értékelése alapján a résztvevők folyamatos visszajelzést kapnak tudásuk fejlődéséről. 

A minősítés végeredményében kétféle lehet: megfelelt/nem felet meg. Megfelelt minősítést 
kap a résztvevő, amennyiben a képzési egységben való haladás során aktívan közreműködik, illetve 
a köztes számonkérés(ek)ben – szóbeli ellenőrzés esetén egyszeri korrekciót követően – képes a 
helyes válasz megadására, illetve a helyes feladatmegoldásra (írásbeli feladat esetén minimum 60%-
ban). Gyakorlati ellenőrzés során annak a résztvevőnek megfelelő a gyakorlati tudása, aki a 
feladatot önállóan, segítségkérés nélkül, helyesen képes elvégezni, és a gyakorlat elvégzése közben 
szóban kifejti a kapcsolódó szakmai ismereteket. 

Amennyiben a résztvevő teljesítménye nem felelt meg, úgy a szakmai vezető döntése szerint 
felzárkóztató szóbeli és/vagy gyakorlati konzultációra kerül sor a képzést vezető oktató által, kitérve 
a résztvevő tudásbeli hiányosságainak beazonosítására. Intézményünk ezzel támogatja a résztvevő 
tudásának a csoportszinthez való emelését, illetve akadályozza meg a résztvevő lemorzsolódását. 

A képzés során minden modulból – annak lezárása után – modulzáró vizsgára kerül sor, 
melyet Intézményünk alakít ki és szervez meg, és melynek formáját (írásbeli, szóbeli, gyakorlati), 
követelményeit, illetve eredményességének feltételeit a mindenkori szakmai és vizsgakövetelmény 
tartalmazza. 

A Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó (52 726 01) megnevezésű szakképesítés esetén a 
következő modulzáró vizsgák kerülnek lebonyolításra: 

Ssz. Modul 
azonosítószáma 

Modul megnevezése Vizsgatevékenység 

1. 11175-12 Gyógyászati segédeszköz-forgalmazói 
alapismeret 

írásbeli és szóbeli 

2. 11176-12 Gyógyászati segédeszköz szakismeret gyakorlati 
3. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések 

esetén) 
írásbeli 

4. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 
A résztvevők írásbeli vizsga esetén tesztet írnak, míg a szóbeli és gyakorlati vizsgák 

alkalmával tételhúzás alapján témakifejtéssel, illetve a gyakorlati feladatok bemutatásával, 
elvégzésével adnak számot tudásukról. 

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

A modulzáró vizsga sikeres letételéről Intézményünk igazolást állít ki a résztvevő számára. 



 
KÉPZÉSRŐL SZÓLÓ 
TÁJÉKOZTATÓ 
 
 

 
Képzőintézmény neve: Zepter Ungarn Kft. Nyilvántartási száma:  
Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 191. Statisztikai száma: 10537361-4799-113-01 
Adószáma: 10537361-2-44 Cégjegyzék száma: 01-09-076039 
 

3/A. sz. dokumentum 

 
6. A képzés elvégzéséről szóló igazolás és kiadásának feltételei:  

A szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány kiadásának feltétele a sikeres szakmai 
vizsga letétele. 

 
 
Tervezett képzési időpontok, ütemezés: ………………………………………. 

Tervezett képzési helyszín: 1138 Budapest, Váci út 191. 

A képzés díja egy összegben: ….……….. Ft (áfa mentes), 
amely tartalmazza: 

 a képzési alkalmak szakszerű megtartását és 
 a segédanyagokat, jegyzeteket. 
 stb. 

A komplex szakmai vizsga díja a képzési díjon felül: …………. Ft (áfa 
mentes, és amely összeget a Zepter Ungarn Kft. csak a vizsgára történő 
jelentkezéskor kérheti a képzésben résztvevőtől). 
 

Az esetlegesen szükséges javítóvizsga díja: ..………… Ft (áfa mentes) 

 


