MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

OPTIKUS MESTER
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK
MESTERKÉPZÉSI PROGRAMJA

A mesterképzési program a mesterképesítés szakképzésért felelős miniszter által közétett
képzési és kimeneti követelményei alapján készült.
A mesterképzési programban nem szabályozott kérdésekben a szakképzésért felelős miniszter
által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelménye,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga
Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Hatályos: 2020.
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1. A mesterképesítés adatai
A mesterképesítés megnevezése
Az ágazat megnevezése
A mesterképzés szakmai követelményeinek időtartama:

Optikus mester
Egészségügyi Technika Ágazat
110 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik az Optikus mesterképesítés képzési és
kimeneti követelményeiben előírt szakmai előképzettséggel és a mestervizsga
időpontjáig igazolni tudja a mestervizsgára történő jelentkezéshez előírt szakmai
gyakorlatot.

3. A mesterképzésben való részvétel feltételei
A részvétel követésének módja

A résztvevő által aláírt, vagy elektronikus
formában vezetett jelenléti ív.
A mesterképzés összes óraszámának
maximum 20%-a.

Megengedett hiányzás mértéke
A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele

szóló

A mesterképzés összes óraszámának
legalább 80%-án való aktív részvétel, a
képzés közbeni feladatok teljesítése.
20 fő

Maximális csoportlétszám

4. A mesterképzés célja
A mesterképzés célja a mesterképesítés képzési és kimeneti követelményének 2. pontjában
meghatározott tevékenységekre és munkaterület ellátására, valamint a mestervizsgára történő
eredményes felkészítés.
Az optikus munkakörén túlmenően felméri a vásárló igényeit, tájékoztatja a lehetséges
korrekciós eszközökről (szemüvegről, kontaktlencséről) és segíti a döntésben. Egyéb optikai
eszközöket is értékesít. Szemüvegválasztás esetén meghatározza a szükséges centrálási és
beállítási paramétereket. Elkészíti a rendelt szemüveget. Ért a damilszéllel ellátott, a fúrt, és a
prizmás szemüvegek elkészítéséhez. Az elkészült szemüveget a vevő fejére adaptálja. A
szemüveg viselésekor deformálódott keretet visszaállítja, szükség esetén megjavítja, forrasztja.
Szakmailag irányítja a tanulók elméleti és gyakorlati felkészítését. A tanulók részére bemutatja
az egyes munkafolyamatokat, feladatokat ad, ellenőrzi azok elvégzését. Számla és nyugta
kiállítására, pénztárgép és kassza kezelésére is megtanítja a tanulót. Havonta értékeli a tanulók
munkáját. Kapcsolatot tart a szakképző intézménnyel.
Üzletvezetői feladatokat lát el. Biztosítja az optikai szaküzlet zavartalan és jogszabályok által
meghatározott működési feltételeit. Irányítja az értékesítés, a készletgazdálkodás, és a
pénzforgalom folyamatait. Vitás esetben tanácsot ad, irányt mutat kollégáinak. Vásárlói
reklamációt magabiztosan kezel, adott esetben intézkedik a gyártói felülvizsgálat elindításáról.
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5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése
Eladástechnikai és
oktatástechnikai gyakorlat
Kontaktlencse és kontaktlencse
ápolószer anyag- és áruismerete
Optikai alapismeretek
Optikai termékek anyag- és
áruismerete
Szemészeti alapismeretek
Szemüvegkészítés gyakorlata
Összesen

Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma
10
0

Gyakorlati
órák száma
10
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20

0

20

20
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20

20

0

20
20

20
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6. A mesterképzés szerkezete
6.1.

Eladástechnikai és oktatástechnikai gyakorlat tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Eladás- és oktatástechnika
A mesterjelölt az eladástechnika módszereivel
segítse kollégáit és tanulóit az értékesítésben.
Tanulóival ismertesse meg az értékesítés folyamatát,
a vásárlótípusokat, az optikai termékek jellemzőit.
Készítsen foglalkozási tervet tanulói előmenetelének
követése érdekében. Szimulált értékesítésekkel
fejlessze a tanuló eladástechnikai tudását,
önbizalmát. Megfelelő kommunikációs technikák
alkalmazásával mutassa meg kollégáinak és
tanulóinak a vevői reklamációk hatékony kezelését.
Tanulóit folyamatosan vonja be az értékesítésbe és
készítse fel a szakmai vizsgára.

A tananyagegység óraszáma
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Bemutatja kollégainak és
tanulóinak a helyes
vevőfogadást és a
vásárlói igények
megismeréséhez
szükséges kérdezési

Ismeri a vevőtípusokat
és a nyitott és zárt
kérdések megfelelő
alkalmazásának
szerepét az
értékesítésben. Ismeri a

Törekszik a vásárlói
igények maximális
megismerésére.
Elkötelezett
munkatársai és tanulói
kommunikációs

Önmagára,
munkatársaira és
tanulóira nézve
kötelezőnek tartja a
szakmai etikai
normák betartását.
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technikákat.

Megismerteti
vásárlóival, kollégáival
és tanulóival az aktuális
szemüveg lencse és
szemüvegkeret akciókat.
Felméri és
munkatársainak is
bemutatja az akciókban
rejlő üzleti
lehetőségeket.
Szemüveget értékesít.
Bemutatja kollégáinak és
tanulóinak a digitális
mérő és centráló
berendezések
működését.
Megismerteti
vásárlóival, kollégáival
és tanulóival az aktuális
kontaktlencse és
kontaktlencse ápolószer
akciókat. Kontaktlencsét
értékesít. Felméri és
bemutatja a tanulónak az
árukapcsolás
lehetőségeit.
Tájékoztatja vásárlóit,
kollégáit és tanulóit az
üzletben forgalmazott
egyéb optikai eszközök
jellemzőiről és
működéséről.

reklamáció kezeléséhez
szükséges
kommunikációs
technikákat.
Felsorolja az aktuális
szemüveglencse és
szemüvegkeret
akciókat. Ismeri az
általános és speciális
használatra gyártott
szemüvegek közötti
különbségeket.
Magabiztosan ismeri a
digitális mérő és
centráló berendezések
működését.

Ismeri a kontaktlencsék
eladástechnikai
módszereit. Ismeri az
aktuális kontaktlencse
és ápolószer akciókat.

Megnevezi az egyéb
optikai termékeket.
Ismeri a távcsövek,
nagyítók, lupék fajtáit,
felhasználási
területüket és
jellemzőiket. Ismeri a
barométer és a
higrométer működését.

képességének
fejlesztésében.

Ellenőrzi kollégái
reklamáció
kezelését.

Figyelemmel kíséri a
gyártók aktuális
akcióit és erről
tájékoztatja vásárlóit,
munkatársait és
tanulóit is. Arra
törekszik, hogy a
vásárlói igényekre a
legjobb megoldást
találja. Szakmai
rendezvényeken,
előadásokon
rendszeresen vesz
részt kollégáival és
tanulóival.

Ellenőrzi, hogy az
akciókról, a kontroll
vizsgálatokról
munkatársai és
tanulói megfelelően
tájékoztatják-e a
vásárlókat.
Felelősséget vállal
saját, munkatársai és
tanulói munkájáért,
valamint tanulói
szakmai vizsgára
való felkészítéséért.

Motivált a megfelelő
termék
kiválasztásában. Szem
előtt tarja és segíti
munkatársai és tanulói
szakmai fejlődését.
Fogékony az
újdonságok iránt.

Javaslatokat
fogalmaz meg az
egyéb optikai
termékek
forgalmazásának
növelése érdekében.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Vevők fogadása,
igényfelmérés,
kommunikáció

A tematikai egység
tartalmi elemei

Vevőtípusok,
célközönség. Üdvözlési
formák. Verbális és
nonverbális
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A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma
0

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma
3

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
Szemléltetés,
értékesítési, és
reklamációs szituációs
gyakorlatokkal.

Szemüveg értékesítési
technikák, akciók,
termékgaranciák

kommunikáció.
Kérdezési technikák;
nyitott és zárt kérdések.
A vásárló meglévő
szemüvegével
kapcsolatos
elégedettségmérés, új
szemüvegével
kapcsolatos
igényfelmérés.
Reklamációkezelés.
Szemüveg
értékesítéséhez akciók
ajánlása, árukapcsolás.
Szemüveg értékesítése
általános használatra,
munkához, digitális
eszközökhöz,
autóvezetéshez,
sportoláshoz.
Pótszemüveg ajánlása.
Garancia vállalás
feltételei. Hozott keretbe
készítés feltételei.
Digitális mérő és
centráló eszközök
használata. Centrálási
paraméterek ellenőrzése.

0

4

Kontaktlencsék és
ápolószereik
értékesítése

Kontaktlencse akciók.
Termék katalógusok
használata.
Árukapcsolás.
Kontrollvizsgálat.

0

2

Egyéb optikai
termékek értékesítése

Földi távcsövek fajtái és
jellemző paraméterei,
értékesítési tanácsok.
Barométer és higrométer
felhasználási területei,
ajánlásuk

0

1

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

Akciós szabályzat
értelmezése. Szórólap,
szakmai újságokban
megjelent hirdetések
bemutatása.
Termékkatalógusok,
garancia kártya
bemutatása
Szemléltetés
értékesítési szituációs
gyakorlatokkal
munkatársak és
tanulók bevonásával.
Digitális mérő- és
video-centráló
eszközök
működésének
bemutatása, és mérési
feladatok gyakorlása.
Kontaktlencse minták
bemutatása.
Termékkatalógusok
használatának
bemutatása.
Szemléltetés akciós
szabályzatokkal.
Galilei és prizmás
távcső bemutatása
Barométer és
higrométer bemutatása

Eladási, oktatási, és reklamációkezelési szimulációs
gyakorlatok.
Neubauer Katalin - Vajda Andrea: Eladástan
Műszaki Könyvkiadó 2019
Brien Tracy: Az eladás pszichológiája Trivium
Kiadó 2018
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A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.2.

Gyártók termékkatalógusai és szemüveglencse
ajánlói
Video-centráló berendezések, digitális PD mérő

Kontaktlencse és kontaktlencse ápolószer anyag- és áruismeret
tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

Kontaktlencse és kontaktlencse ápolószer anyagés áruismeret
A mesterjelölt elméleti ismereteinek felelevenítése
az értékesítési folyamatban, az optikus
szaküzletben értékesített kontaktlencsék és
kontaktlencse ápolószerek tulajdonságainak
tekintetében, valamint azok alkalmazásának
mélyreható ismeretében. A tanulók oktatása a
kontaktlencsék és ápolószerek terén. A mesterjelült
legyen képes a gyakorlatban alkalmazni és a
kollégáknak tudjon segítséget nyújtani a
kontaktlencsék és kontaktlencse ápolószerek
értékesítésekor felmerülő kérdések
megválaszolásában.
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Bemutatja tanulóinak a
kontaktlencsék fajtáit, az
ápolószerek típusait és
jellemző tulajdonságait.
Tájékoztatja a vevőt,
kollégáit és tanulóit az új
típusú kontaktlencsék és
kontaktlencse
ápolószerek jellemző
tulajdonságairól. Ismeri
a műkönnyeket és
alkalmazásukat.

Magabiztosan ismeri a
kontaktlencsék és
kontaktlencse
ápolószerek típusait,
anyagjellemzőit.
Csoportosítani tudja a
kontaktlencséket
alapanyag és kihordási
idő szerint.
Összefüggéseiben
ismeri az általános és a
technikai
kontaktlencsék közötti
különbségeket.
Tisztában van a
kontaktlencse
ápolószerek
jellemzőivel,
felhasználásuk
módjával.

Empatikusan
viszonyul a vevői
igényekhez és
elkötelezett a
megfelelő tájékoztatás
nyújtásához. Szem
előtt tarja és segíti
munkatársai, tanulói
szakmai fejlődését.
Nyitott az
újdonságokra, emiatt
szakmai kiállításokon
és rendezvényeken
vesz részt.
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Autonómiafelelősség

Folyamatosan képzi
magát és
munkatársait,
tanulóit is erre
ösztönzi.
Felelősséget vállal
az üzletben folyó
minőségi munkáért

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Kontaktlencse anyagés áruismeret

Kontaktlencse
ápolószer anyag- és
áruismeret

A kontaktlencse
illesztés technikai és
személyi feltételei. A
kontaktlencse illesztés
menete.

Addicionális termékek

A tematikai egység
tartalmi elemei

A kontaktlencse
alapanyagok ismerete,
azok előnyei és
hátrányai. A
kontaktlencsék
élettartama. A
kontaktlencsék
gyártástechnológiája. A
kontaktlencse viselési
idő
A kontaktlencse
ápolószerek fajtái és
alkalmazásuk. A
kontaktlencsék
ápolásának, tárolásának
szabályai.
A kontaktlencse
alkalmazásának
indikációi és
kontraindikációi. A
kontaktlencse illesztés
menete. Kontroll
vizsgálatok
szükségessége. A
kontaktlencse
betanításának menete. A
kontaktlencse
katalógusok használata.
Kontaktlencse tároló
tokok. A műkönnyek és
alkalmazásuk.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

8

0

Elméleti ismeretek
átadása. Áruminták
ismertetése,
bemutatása.
Termékkatalógusok
használata

8

0

3

0

Elméleti ismeretek
átadása. Áruminták
ismertetése,
bemutatása.
Termékkatalógusok
használata
Elméleti ismeretek
átadása.
Termékkatalógusok
használata

1

0

Elméleti ismeretek
átadása. Áruminták
ismertetése,
bemutatása.

nem szükséges

Dr. Végh Mihály: Kontaktológia, Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Kar, 2011
Dr. Tönköl Tamás: A lágy kontaktlencse illesztése,
Medicina Könyvkiadó Zrt., 2011
Gyártók termékkatalógusai és kontaktlencse ajánlói
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Termékminták, termék katalógusok

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.3. Optikai alapismeretek tananyagegység
A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Fizikai- és geometriai optika
A mesterjelölt elméleti ismereteinek felelevenítése
az értékesítési folyamatban, a szemüvegkészítés
során, és a tanulók oktatásában felmerülő optikai
ismeretek terén. A mesterjelült legyen képes a
gyakorlatban alkalmazni, a kollégáknak és a
tanulóknak elmagyarázni a különböző optikai
testeknek a látható fényre gyakorolt hatását. Ismerje
a látható fény és a fényhez közeli elektromágneses
hullámok természetét, illetve az általa forgalmazott
optikai eszközök működését.

A tananyagegység óraszáma
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Bemutatja és
elmagyarázza a
vásárlóknak, a
kollégáinak, és a
tanulóknak a fény
geometriai és fizikai
törvényszerűségeit.

Megszerkeszti az optikai
testek képalkotását, és
elmagyarázza
kollégáinak, és a
tanulóknak a keletkező
kép jellemzőit.

Tudás

Attitűd

Átfogóan ismeri a
fényjelenségek
jellemzőit, az optikai
testek geometriai és
optikai jellemzőit.
Ismeri a fény
visszaverődésének és
törésének törvényeit, és
az egyes optikai testek
esetén történő
megvalósulását. Ismeri
a fény hullámoptikai
jelenségeit, és az
elektromágneses
sugárzások jellemzőit.
Ismeri az optikai testek
esetén a fénytörés és a
fényvisszaverődés
hatását, az optikai
testek jellegzetes
képszerkesztés során
használható pontjait,
illetve a speciális
fénysugarakat, melyek
segítségével a
képalkotás
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Autonómiafelelősség

Szem előtt tarja és
segíti munkatársai,
tanulói szakmai
fejlődését. Szakmai
kiállításokon vesz
részt, ahol
figyelemmel kíséri az
új alapanyagok, új
technológiák
megjelenését.

Szakmai
folyóiratokkal,
szakma specifikus
online felületek
tanulmányozásával
képzi magát, és
munkatársait,
tanulóit is erre
ösztönzi.

Minőségorientált a
munkafolyamatok
során, törekszik a
feladatok precíz
kivitelezésre. Ezt a
szemléletét igyekszik
tanulóival is
elsajátíttatni.

Felelősséget vállal a
kollégák és a tanulók
ismereteinek
folyamatos
bővítéséért.
Rendszeresen
ellenőrzi a
tanulóinak kiadott
feladatokat.

megszerkeszthető.
Magabiztosan
alkalmazza az optikai
képszerkesztés
módszereit a tükrök, a
vékonylencsék és a
vastaglencsék esetén.
Kiszámítja az alapvető
optikai testek törőerejét,
fókusztávolságát, a
keletkező kép helyét és
nagyságát, illetve a
nagyítási viszonyait. A
számítási példákat
elmagyarázza
kollégáinak, és a
tanulóknak.

Ismeri és magabiztosan
alkalmazza a törőerő-, a
fókusztávolság
kiszámításának
módszereit, a leképzési
törvényt, illetve a
lineáris nagyítás, és a
szögnagyítás
meghatározását.

Bemutatja és
elmagyarázza a
vásárlóknak, a
kollégáinak, és a
tanulóknak az optikai
szaküzletekben
forgalmazott optikai
eszközök jellemzőit,
képalkotását, és a
felmerülő képalkotási
hibákat, illetve azok
korrigálási lehetőségeit.

Ismeri a
lencserendszerek
működését és
jellemzőit, a rekeszek
szerepét a
képalkotásban, illetve a
leképzési hibák típusait,
jellemzőit, és
korrigálási lehetőségeit.
Magabiztosan ismeri az
optikai szaküzletekben
forgalmazott eszközök
jellemzőit és
képalkotását.

Szem előtt tarja és
segíti munkatársai,
tanulói szakmai
fejlődését. Szakmai
kiállításokon vesz
részt, ahol bővíti a
tudását, és
figyelemmel kíséri az
új technológiák
megjelenését.

Munkájára igényes,
és ezt várja el
kollégáitól és
tanulóitól is.
Felelősséget vállal a
kollégák és a tanulók
ismereteinek
folyamatos
bővítéséért. Figyeli,
segíti, és értékeli a
tanuló munkáját,
együttműködik a
szakképző iskolával.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Geometriai optika
alaptörvényei

Tükrök jellemzői és
képalkotása

A tematikai egység tartalmi
elemei

A fény keletkezése és terjedése, a
fény terjedési sebessége.
A fényvisszaverődés törvényei.
A fénytörés törvényei.
A teljes visszaverődés jelensége és
gyakorlati jelentősége.
Az optikai úthossz fogalma, a
Fermat-elv.
A síktükör képalkotása.
A homorú és a domború gömbtükör
jellemzői és képalkotása.
A leképzési törvény, a lineáris
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A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák

1

0

Magyarázó ábrák
bemutatása és
értelmezése.

2

0

Magyarázó ábrák
bemutatása és
értelmezése.
Számítási feladatok

Fénytörés elvén
alapuló optikai testek
jellemzői és
képalkotása

Lencserendszerek és
optikai eszközök
jellemzői, képalkotása,
és képalkotási hibái

Fizikai optika
alaptörvényei

Fotometria és
fénysugárzás

nagyítás, és a szögnagyítás.
Az aszférikus tükrök jellemzői és
gyakorlati alkalmazhatósága.
A fénysugár eltolódása
síkpárhuzamos lemez esetén.
A fénysugár elforgatása prizmák
esetén. Reflexiós prizmák. A prizmák
színbontása, és az akromatizálás
módszere. Az Abbe-szám fogalma és
jelentése.
A szférikus lencsék jellemzői, és
geometriai sajátosságai.
A szférikus lencsék törőerejének és
fókusztávolságának meghatározása.
A gyűjtőlencsék és a szórólencsék
képalkotási esetei.
Hengeres, tórikus, aszférikus,
többfókuszú, és lentikuláris lencsék
jellemzői és képalkotása.
A vastag lencsék jellemzői. A fősíkok
fogalma, jelentősége, és
elhelyezkedése. A vastag lencsék
törőerejének és fókusztávolságának
meghatározása. Vastag lencsék
képalkotása.
Két tagból álló lencserendszer eredő
törőerejének és fókusztávolságának
meghatározása.
A fényrekeszek jellemzői.
A leggyakoribb optikai eszközök
képalkotása és jellemzői.
A leképzési hibák típusai, jellemzői,
és korrigálásuk.
A fény hullámtermészete, a hullámok
fizikai jellemzői, a Huygens-Fresnelelv.
A fényelhajlás jelensége és gyakorlati
alkalmazása.
Az optikai leképzés hullámoptikai
elve, a felbontóképesség.
Hullámok találkozása, az
interferencia kialakulása, feltételei, és
speciális esetei. A reflexiócsökkentő
réteg működése.
A polarizáció jelensége és gyakorlati
alkalmazása. A polárszűrő jellemzői.
Az elektromágneses hullámok
jellemzői és fizikai leírása. Az
elektromágneses színkép tartományai.
Az emberi szem színérzékenysége
nappali, átmeneti, és éjszakai
fényviszonyok között.
A fényerősség, a fényáram, a
megvilágítási erősség, és a felületi
világosság jelentése, mértékegysége
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bemutatása.
Képalkotások
szerkesztése.
Magyarázó ábrák
bemutatása és
értelmezése.
Számítási feladatok
bemutatása.
Képalkotások
szerkesztése.

6

0

6

0

Magyarázó ábrák
bemutatása és
értelmezése.
Számítási feladatok
bemutatása.
Képalkotások
szerkesztése.

4

0

Elméleti ismeretek
átadása.
Magyarázó ábrák
bemutatása és
értelmezése.

1

0

Elméleti ismeretek
átadása.
Magyarázó ábrák
bemutatása és
értelmezése.

és matematikai összefüggései.
A fény, mint sugárzás. Az emisszió és
az abszorpció fogalma és jellemzői.
Atomok gerjesztése, és a
fényelektromos hatás.

Optikai feladatok önálló kidolgoztatása, az
eredmények értékelése.
Képszerkesztési feladatok megrajzoltatása, és
értékelése.
Rózsa Sándor: Fizikai és geometriai optika,
Kereskedelmi szakmunkásképzés számára,
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980.
Németh Roberta, Váry Péter: Látszerész fotocikkkereskedő mestervizsgára felkészítő jegyzet MKIK
Budapest, 2014
Magyarázó ábrák rajzolására, és számítási példák
megoldására szolgáló tábla és ehhez való
íróeszközök.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.4.

Optikai termékek anyag- és áruismerete tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Anyag- és áruismeret
A mesterjelölt a korábban elsajátított ismereteit
frissítse fel és egészítse ki az új szemüvegkeret és
szemüveglencse alapanyagok tulajdonságaival,
előállításuk menetével. Ismerje az új típusú
szemüveglencsék, felületkezelések jellemzőit, hogy
munkatársainak, tanulóinak is tudja elmagyarázni,
bemutatni. Legyen nyitott az új gyártástechnológiai
megoldásokra.

A tananyagegység óraszáma

20

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Csoportosítja és
bemutatja tanulóinak a
szemüveglencsék fajtáit,
jellemző tulajdonságait.
Tájékoztatja a vevőt,
kollégáit és tanulóit az új
típusú szemüveglencsék,
bevonatok jellemző
tulajdonságairól,
előállításukról.

Tudás

Attitűd

Magabiztosan ismeri a
szemüveglencsék
típusait,
anyagjellemzőit, és
előállításuk
munkafázisait.
Csoportosítani tudja a
szemüveglencséket
optikai törőfelületük
szerint, a látómező
optikai osztottsága- és
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Empatikusan
viszonyul a vevői
igényekhez és
elkötelezett a
megfelelő
tájékoztatás
nyújtásához. Szem
előtt tarja és segíti
munkatársai, tanulói
szakmai fejlődését.
Nyitott az

Autonómiafelelősség
Folyamatosan képzi
magát és
munkatársait,
tanulóit is erre
ösztönzi.
Felelősséget vállal
az üzletben folyó
minőségi munkáért

centráltságuk szerint.
Összefüggéseiben
ismeri az általános és a
funkcionális használatra
javasolt
szemüveglencsék
közötti különbségeket és
azok jellemzőit. Ismeri a
bevonatok fajtáit, a
színes lencsék, és a
polárszűrők jellemzőit,
előállításukat.
Tisztában van a
napvédők és a terápiás
szűrőlencsék
jellemzőivel.
Tájékoztatja vásárlóit és
tanulóit a különböző
alapanyagú
szemüvegkeretek
jellemzőiről. Tanácsot
ad munkatársainak és
tanulóinak a
szemüvegkeretek
beállításával,
megmunkálásával
kapcsolatban.
Bemutatja kollégáinak,
tanulóinak az egyéb
optikai termékek
tulajdonságait. Tanácsot
ad a vásárlónak a
távcsövek, a nagyítók,
lupék használatával
kapcsolatban.
Bemutatja kollégáinak,
tanulóinak a
csökkentlátók
segédeszközeit,
jellemzőit. Tanácsot ad a
vásárlónak a szükséges
segédeszköz
használatához.
Bemutatja vevőinek,
kollégáinak, tanulóinak a
barométer és a
higrométer működését.
Tanácsot ad a vásárlónak
a hőmérők
kiválasztásban.

újdonságokra, emiatt
szakmai kiállításokon
vesz részt,
figyelemmel kíséri a
folyamatosan változó
technológiákat.

Részletesen ismeri a
szemüvegkeretek fajtáit,
anyagtulajdonságait,
gyártástechnológiáit.
Magabiztosan felismeri
a keretek adaptálási
lehetőségeit.

Tisztában van a
távcsövek, lupék
képalkotásával, optikai
jellemzőivel.

Átfogóan ismeri a
nagyítók, elektronikus
lupék jellemzőit; a
távcsőszemüvegek
optikai rendszerét,
felépítését.
Ismeri hőmérők fajtáit,
főbb jellemzőit, a
barométer, és a
higrométer felépítését,
használatát.

Szem előtt tarja a
vevői igényeket,
elkötelezett a
megfelelő
tájékoztatás mellett.

Figyel a minőségi
munkavégzésre,
ezen keresztül a
vevői elégettségre.

Folyamatosan képzi
magát, és szem előtt
tarja munkatársai,
tanulói szakmai
fejlődését az egyéb
optikai termékek
értékesítése területén
is.

Felelősséget vállal a
kollégák és a
tanulók
ismereteinek
folyamatos
bővítéséért, melyhez
szakirodalmat,
szakmai
folyóiratokat
biztosít.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út
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A
tananyagegység
tematikai
egységei
Szemüveglencsék
jellemzői, fajtái és
előállításuk

Szemüvegkeretek
alapanyagai,
csoportosításuk

A tematikai egység tartalmi
elemei

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

Az optikai alapanyagok jellemzői - 10
törésmutató, ABBE szám, sűrűség azok összefüggései.
Szemüveglencsék
csoportosítása
optikai
törőfelületük
szerint:
szférikus, tórikus, aszférikus lencsék
jellemzői; a látómező optikai
osztottsága szerint: egyfókuszú és
többfókuszú lencsék fajtái, jellemzői.
Multifokális lencsék jellemzői. A
látómező geometriai osztottsága
szerint:
lentikuláris
lencsék
jellemzői.
Centráltság
szerint:
centrált-, decentrált- és prizmatikus
szemüveglencsék tulajdonságai.
Funkcionális
szemüveglencsék:
munkához-, digitális eszközökhöz-,
autóvezetéshez- és sportoláshoz
kifejlesztett lencsék fajtái, jellemzői.
Szemüveglencsék
gyártástechnológiái: hagyományos-,
és digitális felületkialakítás.
Felületkezelések
szerepe
a
szemüveglencséknél. UV bevonat
készítése.
Szemüveglencsék
színezési eljárásai,
felületkeményítés technológiái.
Reflexiócsökkentő réteg szerepe,
gyártástechnológiája.
Kontrasztfokozó szűrők fajtái.
UV sugárzás hatása a látásra. UV
szűrők,
polarizációs
szűrők,
jellemzői, előállításuk. Napvédő
lencsék
jellemzői,
kategóriái.
Terápiás lencsék.
Műanyag és fém keretalapanyagok 5
kémiai
összetétele
és fizikai
jellemzői.
Természetes keretalapanyagok: fa,
szaru, bőr jellemzői.
Műanyag
szemüvegkeretek
gyártástechnológiái: fröccsöntött-,
mart
technológia.
Fémkeretek
gyártása, korrózióálló bevonatok
készítése.
3D
technológia
a
keretgyártásban.
Sportszemüvegek fajtái, jellemzői.
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A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

0

Szemléltetés
alapanyag- és
termékmintákkal,
gyártástechnológiákat
bemutató videók
segítségével. Előadás
PPT vetítéssel.

0

Távcső, lupe

Csökkentlátók
segédeszközei

Hőmérő,
barométer,
higrométer

Földi távcsövek fajtái.
2
A Galilei és a prizmás távcsövek
felépítése,
jellemzői,
optikai
rendszerük.
Lupék csoportosítása, jellemzőik,
felhasználási területük.
A csökkentlátók látásjavító eszközei: 2
nagyítók,
elektronikus
lupe,
távcsőszemüvegek.
Távcsőszemüvegek optikai
rendszere, részei.
A hőmérők fajtái, főbb jellemzői, 1
működésük.
A barométer felépítése, működése.
A higrométer felépítése, működése.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.5.

0

Távcsövek bemutatása,
beállításuk
szemléltetése. Lupék
bemutatása.

0

Szemléltetés
nagyítókkal,
távcsőszemüvegekkel.

0

Termékkatalógusokkal,
barométerrel,
higrométerrel
szemléltetett előadás.

Nem szükséges

Dr. Rózsa Sándor: A szemüveglencsék anyag- és
gyártmányismerete Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Főiskolai Kar Budapest, 2003
Németh Roberta, Váry Péter: Látszerész fotocikkkereskedő mestervizsgára felkészítő jegyzet MKIK
Budapest, 2014
Szemüvegkeret, szemüveglencse alapanyag és bevonat
minták, termékminták

Szemészeti alapismeretek tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Szemészeti alapismeretek
A mesterjelölt elméleti ismereteinek felelevenítése
az értékesítési folyamatban és a szemüvegkészítés
esetén felmerülő szemészeti és optometriai
ismeretek, illetve a tanulók oktatásában felmerülő
szemészeti ismeretek terén. A mesterjelölt legyen
képes a gyakorlatban alkalmazni, a kollégáknak és a
tanulóknak elmagyarázni az emberi szem anatómiai
és optikai jellemzőinek tananyagát. A mesterjelölt
ismerje és szükség esetén a kollégáknak és a
tanulóknak magyarázza el a látás folyamatát, a
leggyakoribb szembetegségeket, a szem fénytörési
hibáit, és azok korrigálási lehetőségeit, illetve a
látásjavító segédeszközök működését. Legyen képes
elvégezni és elmagyarázni az optikai segédeszközök
átadása során alkalmazandó látáspróbákat.

A tananyagegység óraszáma
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Bemutatja és
elmagyarázza a
vásárlóknak, a
kollégáinak, és a
tanulóknak a szemben
található anatómiai
képleteket, illetve a szem
alapvető működését és
funkcióit.

Ismeri a szem anatómiai
felépítését, és az egyes
anatómiai képletek
jellemzőit, és azok
működését.
Magabiztosan ismeri a
fényérzés, a tárgylátás, a
térlátás, a távolsághoz,
és a fényviszonyokhoz
való alkalmazkodás
folyamatát.

Felsorolja, és
elmagyarázza a
leggyakoribb szemészeti
betegségeket és
tüneteiket.

Ismeri a leggyakoribb
szembetegségek
jellemzőit.

Ismeri és elmagyarázza a
vásárlóknak, a
kollégáinak, és a
tanulóknak a szem optikai
jellemzőit, illetve az
emberi látást befolyásoló
tényezőket.

Ismeri az emberi szem
optikai jellemzőt, és
magabiztosan
alkalmazza azok
kiszámítási módszereit.
Ismeri az alkalmazkodás
és a konvergencia
folyamatát, a szem
felbontóképességét, és a
pupilla működésének
optikai hatását.

Értelmezi, és kollégáinak
és tanulóinak
elmagyarázza a
látásvizsgálati eredményt.
Látásvizsgálati eredmény
alapján kiválasztja a
megfelelő látásjavító
segédeszközt.
Szakmailag irányítja
kollégáit és tanulóit a
látásjavító segédeszköz
kiválasztásának és
ajánlásának szabályaival
kapcsolatban.

Ismeri a hipermetrópia,
a miópia, az asztigmia,
és a presbiópia
jellemzőit, illetve
korrekciós lehetőségeit.
Magabiztosan ismeri a
látásjavító
segédeszközök
jellemzőit, és
kiválasztásának
jellegzetességeit.

Felvilágosítást nyújt a
vásárló számára, a
korrigált fénytörési
hibákról, a korrekció után
a szükséges látáspróbákat
elvégzi. Tájékoztatja a
vásárlót a segédeszköz
viselési jellemzőiről.

Magabiztosan ismeri a
látásjavító
segédeszközök látásra
gyakorolt hatását. Ismeri
a látásjavító
segédeszköz
ellenőrzéséhez
használható
látáspróbákat.
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Attitűd

Autonómiafelelősség

Szem előtt tarja és
segíti munkatársai,
tanulói szakmai
fejlődését. Szakmai
kiállításokon vesz
részt, ahol
figyelemmel kíséri a
szemészeti
újdonságok
megjelenését.

Felelősséget vállal a
kollégák és a tanulók
ismereteinek
folyamatos
bővítéséért. Szakmai
folyóiratokkal,
szakma specifikus
online felületek
tanulmányozásával
képzi magát, és
munkatársait,
tanulóit is erre
ösztönzi.

Nyitott a
legmegfelelőbb
korrekciós
megoldások
alkalmazására, az
újdonságokra, és a
technikai fejlődésre.
Szakmai
rendezvényeken,
előadásokon
rendszeresen vesz
részt. Követi az új
trendeket és
technológiákat.
Motivált a vásárlói
igények
felmérésében.

A látásjavító
segédeszközt
elrendelő szakember
rendelése alapján
önálló javaslatot
fogalmaz meg a vevő
részére. Figyeli,
segíti és értékeli a
tanuló munkáját.

Döntést hoz az
értékesíthető
termékek köréről.
Javaslatot fogalmaz
meg a vevő részére.
Felelősséget vállal az
átadott információk
helyességéért.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei

A tematikai egység tartalmi
elemei

Az emberi szem
A szemgolyó és a szemgödör
anatómiája és a látás legfontosabb részei.
folyamata
A külső rostos burok, a középső
eres burok felépítése és szerepe.
A csarnokzug felépítése és
szerepe.
A retina rétegei, az egyes
rétegek szerepe, illetve a retina
egyes területeinek részvétele a
látás folyamatában.
A csapok és a pálcikák
működése.
A szemlencse jellemzői és
anatómiai felépítése.
Az üvegtest felépítése és
funkciói.
A látóideg és központi
idegrendszeri kapcsolatai. A
látópálya.
A külső szemizmok szerepe,
működése.
A szem járulékos szerveinek
felépítése és szerepe.
A szem alapvető funkciói:
tárgylátás, színlátás,
mélységlátás, fényérzés,
adaptáció.
A látás folyamata. A fényérzés
fogalma.
Leggyakoribb
A szaruhártya leggyakoribb
szembetegségek
betegségei.
A kötőhártya leggyakoribb
betegségei.
A szemhéjak leggyakoribb
betegségei.
A könnytermelő és a
könnyelvezető szervek
leggyakoribb betegségei.
A szemlencse betegségei. A
szürkehályog.
A középső eres burok
leggyakoribb betegségei.
A retina és a látóideg
betegségei. Időskori makula
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A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák

4

0

Magyarázó ábrák
bemutatása és
értelmezése.

6

0

Elméleti ismeretek
átadása. Magyarázó
ábrák bemutatása és
értelmezése.

Az emberi szem
optikai rendszere

Az emberi szem
további optikai
jellemzői

Fénytörési hibák és
korrigálási
lehetőségeik

degeneració (AMD), retina
leválás, retinopátiák.
A glaukóma betegség
definíciója, jellemzői és a
látótérre gyakorolt hatása.
A külső szemizmok működési
zavarai.
A színlátás zavarai.
A vakság és a csökkentlátás
fogalma.
A Gullstrand-féle szemmodell.
2
A szaruhártya optikai hatása.
A szemlencse optikai hatása
alkalmazkodásmentes esetben,
illetve a maximális
alkalmazkodás esetén.
A szem – mint kéttagú
lencserendszer – optikai hatása
alkalmazkodásmentes esetben,
illetve a maximális
alkalmazkodás esetén.
Az emberi szem
3
felbontóképessége, a látóélesség
fogalma, mérési lehetőségei. A
látóélesség változása a retina
különböző területein.
Az akkomodáció és a
konvergencia fogalma és
kapcsolata. Az akkomodációs
szélesség fogalma. A közelpont
és a távolpont fogalma.
A látótér fogalma.
A binokuláris látás szintjei, az
egyes szintek jellemzői. A
binokuláris látás zavarai
(strabizmus, heterofória).
A fénytörési hibák és azok
5
korrigálásának lehetőségei:
miópia, hipermetrópia,
asztigmia, presbiópia,
anizometrópia, ambliópia.
A látás vizsgálatára alkalmas
módszerek és eszközök. Az
objektív és a szubjektív
vizsgálati módszerek. A közeli
látásélesség ellenőrzésének
módjai, eszközei.
A pupilla távolság helyes
mérése. Különböző mérési
módszerek.
A látásvizsgálati eredmény
adatainak értelmezése, a
szemüvegvényen szereplő
személyes és egyéb adatok,
érvényességi idő. A
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0

Magyarázó ábrák
bemutatása és
értelmezése.
Számítási feladatok
bemutatása.

0

Elméleti ismeretek
átadása. Magyarázó
ábrák bemutatása és
értelmezése.
Számítási feladatok
bemutatása.

0

Elméleti ismeretek
átadása. Magyarázó
ábrák bemutatása és
értelmezése.

látásvizsgálati eredményhez
megfelelő korrekciós eszközök
jellemzői, és kiválasztásának
módszerei.

Szemészeti optikai feladatok önálló kidolgoztatása, az
eredmények értékelése.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.6.

Dr. Vörösmarty Dániel: Látszerészek könyve,
OFOTÉRT Rt. Budapest, 1995.
Süveges Ildikó: Szemészet IV. bővített kiadás Medicina
Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2015.
Németh Roberta, Váry Péter: Látszerész fotocikkkereskedő mestervizsgára felkészítő jegyzet MKIK
Budapest, 2014
Magyarázó ábrák rajzolására, és számítási példák
megoldására szolgáló tábla és ehhez való íróeszközök.

Szemüvegkészítés gyakorlata tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Szemüvegkészítés gyakorlata
A tananyagegység célja, hogy a mesterjelölt ismerje
az optikus szakmai vizsga követelményszintjén
túlmenően a fúrt, damilos, bifokális, és prizmás
szemüvegek elkészítésének technológiáját. Tudjon
önállóan ilyen szemüvegeket elkészíteni. A
mindennapi munka során oktassa erre a tanulókat.

A tananyagegység óraszáma
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Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Magabiztosan készít
szemüveget kézi
csiszolással és CAM
technológia segítségével.
Az ügyfél fejére
adaptálja a szemüveget.
Meg tudja javítani, be
tudja állítani az
elállítódott szemüveget.
Megtanítja a tanulókat a
szemüvegkészítés
gyakorlatára az Optikus
szakmai vizsga
követelményeinek
megfelelően.

Ismeri a szemüveg
készítés technológiáját,
ismeri és használja a
CAM
csiszolóautomatákat. A
tanulókkal ismerteti a
szemüvegkészítés
fázisait, megismerteti
őket a kézi
szemüveglencse
csiszolással.
Megmutatja a
tanulóknak a CAM
rendszerű csiszoló
automatákat.
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Szem előtt tarja és
segíti munkatársai,
tanulói szakmai
fejlődését. Nyitott az
újdonságokra, az új
technológiák
elsajátítására.

Autonómiafelelősség
Felelősséget vállal a
kollégák és a tanulók
ismereteinek
folyamatos
bővítéséért.
Rendszeresen
ellenőrzi a tanulóinak
kiadott feladatokat.
Folyamatosan képzi
magát és
munkatársait, tanulóit
is erre ösztönzi.
Felelősséget vállal az
üzletben folyó
minőségi munkáért.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei
Fúrt szemüvegek
készítése

A tematikai egység tartalmi
elemei

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai
egység tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák

Helyes alapanyag kiválasztás,
furatok helyének
meghatározása, a furatok kézi
elkészítése, kézi polírozás, fúrt
szemüveg alapbeállítása,
adaptálása.
Helyes alapanyag kiválasztás,
damilszél készítés, kézi
damilszél polírozás, nútmarás.

2

6

Mesterremek.

1

4

Prizmás
szemüvegek
készítése

Prizmatikus hatás kiszámolása,
a lencsék decentrálása.

2

2

Bifokális
szemüvegek
készítése

Bifokális szegmensek fajtáinak
ismerete, és a szegmens
illesztési magasságának
meghatározása.

1

2

Automata
csiszológép
használata. Kézi
nútmaró
használatának
gyakorlása.
Polírozógép
használata.
Centrálási és
számítási feladat
elvégzése. Kézi
csiszolás
gyakorlása.
Kézi csiszolás
gyakorlása, a
bifokális szegmens
illesztési
magasságának
meghatározása.

Damilos
szemüvegek
készítése

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak
A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

Egy damilos, egy prizmás és egy bifokális szemüveg
elkészítése a felkészítő tanfolyam során a
tanműhelyben.
Szemüveglencse és műhelyfelszerelés forgalmazók
gyártmánykatalógusok, weboldalak.
KKK-nak megfelelően.

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység megnevezése

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
19

Eladástechnikai és oktatástechnikai
gyakorlat

Kontaktlencse és kontaktlencse
ápolószer anyag- és áruismerete
Optikai alapismeretek
Optikai termékek anyag- és
áruismerete

Szemészeti alapismeretek

Szemüvegkészítés gyakorlata

Elméleti oktató
-

Optometrista kontaktológus
Optometrista és/vagy
Látszerész/Optikus mester
Optometrista és/vagy
Látszerész/Optikus mester,
vagy legalább 10 éves
oktatói gyakorlattal
rendelkező pedagógiai
végzettséggel rendelkező
Látszerész
Optometrista és
Látszerész/Optikus mester,
Szemész szakorvos
Optikus mester

Gyakorlati oktató
Értékesítési és
reklamációkezelési
gyakorlattal
rendelkező, optikai
kereskedelemben jártas
szakember
-

-

Optikus mester

8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
8.1.

8.2.

8.3.

A mesterképzés helyszínei:
Elméleti órák: tanterem
Gyakorlati órák:


Eladástechnikai és oktatástechnikai gyakorlat: tanterem



Szemüvegkészítés gyakorlata: optikus tanműhely

Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, az Optikus mesterképesítés képzési és kimeneti
követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint
Egyéb feltételek:

9. Mestervizsga követelmények
A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor
hatályos Optikus mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja tartalmazza.
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