Látszerész és optikai árucikk-kereskedő szakképzés
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő azonosító száma: 54 725 08
Nyilvántartásba-vételi szám: E-000468/2014/A010
A képzés felnőttképzés keretein belül valósul meg.

Kiket várunk a képzésre?
Érettségizett fiatalokat, akik ezen a területen szeretnének szakképesítést szerezni; felnőtteket, akik
szeretnének szakmát váltani; illetve azokat, akik már optikai szaküzletben dolgoznak, de nincs
megfelelő szakképesítésük. A szakma gyakorlásához elengedhetetlen a jó kézügyesség, pontosság,
koncentrálóképesség és kapcsolatteremtő képesség.
Mit csinál egy látszerész?
A látszerész feladatköre többféle tevékenységet foglal magába. Egyrészt, mint kereskedő szemüveget
vállal és értékesít, tájékoztatást ad a szemüvegkeretekről, lencsékről, fotócikkekről, egyéb optikai és
meteorológiai
termékekről,
kontaktlencse-ápolószereket
és
-tartozékokat
forgalmaz.
Másrészt, mint kézműves szakember az elvállalt szemüveget a megadott paraméterek szerint egyénre
szabottan elkészíti, javítja a korábban készült szemüvegeket. Gyakran ő végzi a napi papírmunkát,
fogadja a telefonhívásokat és felelős a marketingtevékenységért is. Az üzlet működtetése során
beszerzési, készletezési, raktározási tevékenységet végez.
Főbb szakmai ismeretkörök
Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek, optikai alapismeretek, szemészeti alapismeretek,
látszerészipari árucikkek anyag- és áruismerete, szemüvegkészítés, látszerész szakmai és általános
idegen nyelv, munkajogi és munkaerő-piaci alapismeretek.
A szakképesítéssel betölthető munkakör: FEOR 3335 Látszerész
Elhelyezkedési lehetőségek
optikai szaküzletekben, szemészeti stúdiókban, szemészeti rendelőkben.
A képzés időtartama: másfél év, 800 óra
Az elméleti képzés és műhelygyakorlat helyszíne
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
1088 Budapest, Vas u. 17.
1046 Budapest, Erkel Gyula u. 26.
A képzés típusa
Az oktatás moduláris formában folyik: páratlan héten pénteken és szombaton elméleti képzés
(félévenként változó órarenddel), valamint páros héten pénteken és szombaton irányított területi
gyakorlat.
A gyakorlati képzés megvalósítása
Az irányított területi gyakorlat együttműködési megállapodás alapján, a gyakorlati képzést biztosító
cégek helyszínén és a megállapodás szerinti feltételekkel történik.

A képzés költsége: 450.000.-Ft/fő
A képzés komplex szakmai vizsgával záródik. Tervezett költsége: 60.000.-Ft/fő
A képzés megkezdésének feltétele
– Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány
– Egészségügyi alkalmassági követelmény: egészségügyi alkalmassági igazolás (33/1998. (VI. 24.)
NM rendelet 15. sz. melléklet, valamint a 27/1995 (VII. 25.) NGM rendelet szerint)
Megengedett hiányzás: A képzés összes óraszámának 20%-a.
Bővebb információ, jelentkezés
Érdeklődni az okj@se-etk.hu e-mail címen lehet. A jelentkezési lap letölthető a Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar honlapján.

