ORTOPÉDIAI CIPÉSZ MESTERVIZSGA
KÖVETELMÉNYEI
I.
1.

Az ortopédiai cipész mestervizsgára jelentkezés feltételei

Az ortopédiai cipész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek

Az ortopédiai cipész mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák),
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.
A szakképesítés (szakma), szakképzettség
Megnevezése

azonosító száma

Ortopédiai cipész

33 542 01

Cipőkészítő

34 542 02

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű
szakképesítések (szakmák), szakképzettségek is.
2.

jogelőd,

valamint

jogutód

Az ortopédiai cipész mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat

A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.
A szakmai gyakorlat
szakiránya

időtartama (év)

Ortopédiai cipész

3 év

Cipőkészítő

5 év

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet
egy évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat
nem lehet egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai,
valamint polgári szolgálat ideje.

II. Az ortopédiai cipész mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó
tevékenységek
1. Az ortopédiai cipész mester munkaterületének leírása
Üzleti tevékenységet folytat
Alkalmazza az egészségügyi előírásokat a megrendelők státusa szerint
Betegnyilvántartást vezet
Megismeri és előkészíti az egyedi ortopédcipő elkészítésének feladatait
Ortopédcipőt tervez
Egyedi kaptafát készít lábméret alapján

Szervezi és irányítja az ortopédcipő készítés munkafolyamatait
Szervezi és irányítja a beosztott dolgozók és tanulók tevékenységét
Az egyensúly helyreállításához szükséges tartozékokat méretez, formáz
A cipőfelsőrész alkatrészeire szerelhető ortopédiai tartozékokat készít, beépít
Ortopédcipő alkatrészeket darabol
Ortopédcipő felsőrészeket készít
Ortopédcipőt készít
Ortopédcipőt javít
2.

Az ortopédiai cipész mesterképesítéssel rokon mesterképesítések
Az ortopédiai cipész mesterképesítéssel rokon mesterképesítések megnevezése

-

III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
Ortopédiai cipész megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
001-11-1
Pedagógiai ismeretek
002-11-1
Vállalkozási ismeretek
136-12
Ortopédcipő-tervezési feladatok
137-12
Ortopéd cipőkészítés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs
szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós
vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréshez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti,
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát, és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai
sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások
motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a
tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot

Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét
Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos
kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és
alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási
környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréshez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága, és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai
sajátosságainak ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs
megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a
tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási
ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív
módszereinek ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség

A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata
A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján
képes elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését

- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az
alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit.
Ennek alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit,
valamint ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő
szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel

Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése
A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás

Tervezés
Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
136-12 Ortopédcipő-tervezési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Értelmezi a vény tartalmát
Ortopédiai szempontból megfigyeli a beteget
Tájékoztatja a beteget a megrendelt szolgáltatásról
Megtervezi a szolgáltatást (beteg ellátást)
Alkalmazza a helyes fogás, tartás, emelés szabályait
Figyelembe veszi a beteg igényeit
Alsó végtag ortetikai ellátást végez
Elvégzi az ellátáshoz szükséges lábméréseket (talpnyomat, kontúrrajz, podoszkópos vizsgálat,
nyomás- és egyensúly vizsgálat, számítógépes láblenyomatelemzés, láb szkennelés, gipszelés)
Egyedi eszközt modellez, tervez
Méretlapot kitölt
Egyedi kaptát készít lábrajz és bőségméretek, illetve gipszminta alapján
Mintákat készít (alapminta, jelölőminta, daraboló minta stb.)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák
szakmai ismeretek:
Általános anatómiai ismeretek
Az ember mozgásszerv rendszere
Az ortopédiai feladat céljának meghatározása
Az emberi test statikája, dinamikája
A láb és cipő kapcsolata
A láb biomechanikája
A lépés-járás létrejötte, tehermentesítés
Sántítás
Szerzett statikai elváltozások
Ortopédiai megbetegedések és elváltozások
A bénulás és annak konzervatív kezelése
Csonkolt láb cipővel ellátása
Vényolvasás
A lábbetegségnek megfelelő felsőrész és alsórész szerkezet tevezése
Lábmérési módszerek
Egyedi lábméret felvétel jellemzői
Méretlap kitöltése
Deformált lábra kapta kialakítás módszerei
Felsőrész alapminták szerkesztése egyedi kaptára
Alapfokú számítógép kezelési ismeret

szakmai készségek:
Szakmai szöveg megértése
Kivitelezési terv olvasása és értelmezése
Ortopédiai diagnózis értelmezése
A láb anatómiájával összefüggő kérdéskör értelmezése
A járás mechanizmusával összefüggő kérdéskör értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Tolerancia
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás
Az ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
137-12 Ortopédcipő-készítési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Értelmezi a méretlapot és a bejelölt feladatokat
Cipőfelsőrész alkatrészeket minta után szab, jelöl, előkészít
Cipőfelsőrészt a modell kialakításának megfelelően összeszereli
Cipőfelsőrészre tartozékokat, kellékeket szerel
Alsórész alkatrészeket mintáz, darabol
Cipők belső alkatrészeit mintázza, kiszabja és előkészíti
Ortopédcipőt összeszerel
Speciális technológiát alkalmaz az emeléses cipők összeszerelésénél
Emeléseket készít
Protéziseket készít
Boltozati párnákat készít
Különböző döntéseket, ékeket, gördülőket készít
Lábhossz rövidülést cipővel korrigál
Talpemeléseket, döntéseket épít be a deformált láb ortopédiai ellátása szerint
Kiszélesíti a talpat és/vagy a sarkat a deformált lábnak megfelelően
Speciális talpgördülőt készít és szerel a cipőre
Egyedi betétet készít és adaptál ortopéd vagy hozott cipőbe
Cipőt próbára előkészíti
Ortopédcipőt javít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák
szakmai ismeretek:
Ortopédcipő technológiája enyhén deformált lábra

Ortopédcipő technológiája erősen deformált lábra
Ortopédcipő technológiája rövidült lábra
Parafa és műanyag emelések protézisek készítési módszerei
Döntések, gördülők, ékek beépítésének módszerei
Betétek készítésének módszerei
Szerzett statikai elváltozások ismerete
Veleszületett statikai elváltozások ismerete
Veleszületett lábdeformációk ismerete
Ortopédiai elváltozások jellemzői
Protézisek készítésének módszerei
Külső emelések készítésének módjai
Belső emelések készítésének módjai
Betétek fajtái, alkalmazásuk módjai
Lábemelő szíjazatok és szerkezetek kialakítása és szerelése
szakmai készségek:
Szakmai szöveg megértése
Kivitelezési terv olvasása és értelmezése
Ortopédiai diagnózis értelmezése
A láb anatómiájával összefüggő kérdéskör értelmezése
A járás mechanizmusával összefüggő kérdéskör értelmezése
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Precizitás
Döntésképesség
Társas kompetenciák:
Udvariasság
Tolerancia
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás
Az ismeretek helyén való alkalmazása

IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1.

A mestervizsgára bocsátás feltételei

A mestervizsgára bocsátásnak az „I. Az ortopédiai cipész mestervizsgára jelentkezés
feltételei” című fejezetben leírtakon kívül nincs más feltétele.
2.

A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A/ Erősen deformált láb méretvétele

B/ Kaptafa kialakítás
C/Ortopéd cipőfelsőrész tervezési és összeszerelési feladatok,
ortézisek, protézisek, egyedi betétek adaptálása
A vizsgafeladat ismertetése: A/ Az indikációnak megfelelően méretvétel, raszteles lábkörrajz
készítése és a méretlap kitöltése.
B/ Az indikációk, a lábméretek, és rasztelos talplenyomat
alapján az egyedi kapta készítése.
C/ Kaptafa alapján alapminták készítése, összeállítási
dokumentáció készítése, ortopédcipő kivitelezése, tartozékok
beépítése.
A vizsgafeladat időtartama: A- 60 perc, B-180 perc, C-240 perc. Összesen: 480 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 70% Nem felelt meg,

71 - 100% Megfelelt.

Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: Ortopédcipők típusai, tartozékai és készítésének jellemzői,
indikációi, felírhatósága és a jogosultsági kör ismertetése.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg,

61 - 100% Megfelelt.

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A/ A láb anatómiája, méretvételi eljárások-módszerek,
méretvétel rögzítése
B/ Méretvétel alapján egyedi ortopédcipő kivitelezése
méretvételtől – átadásig
A vizsgafeladat ismertetése: A/ A láb csontrendszere, izomzata, szerzett és vele született
deformitások, a méretvétel szakmai követelményei
B/ Méretvétel szerint ortopédcipő felső- és alsórész, valamint
tartozékainak tervezése, technológiai folyamatai. Egyedi
ortézisek, protézisek, betétek szerepe és beépítése. A cipő
átadás feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc. Ebből a felkészülési idő 30 perc.
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

B) A vizsgafeladat megnevezése:
Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek
Marketing ismeretek
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése:
0 - 60% Nem felelt meg, 61% - 100% Megfelelt

3.

A mestervizsga értékelése

A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében
Megfelelt minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem
felelt meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt
meg minősítést szerzett.

4.

A mestervizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mestervizsga
Szabályzata szerint felmentés adható a Vállalkozási ismeretek és a Pedagógiai ismeretek
megnevezésű vizsgarész alól annak, aki felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy
két éven belül más mesterképesítésből sikeres mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményeiben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.

V. Eszköz- és felszerelési jegyzék
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és
felszerelések minimuma

Ortopédiai cipész mester

Munkaasztal (cipész)

X

Speciális (cipész) szék

X

Rajzasztal (speciális) szabásztőkével

X

Késköszörű

X

Kombinált csiszológép

X

Présgép

X

Kéziszerszámok

X

Mérőszalag, hitelesített mérőeszközök, sarokalátétek

X

Rajzeszközök (ceruza, vonalzók, körző, rajz- és mintapapír)

X

Raszteres plantográf

X

Gipszpólya - gipszeléshez szükséges eszközök

X

Márványlap

X

Ragasztótartó edények, kenőecsetek, elszívó berendezés

X

Számítógép, szoftverek, nyomtató

X

Ortopédiai kapták, méretezéshez kiegészítők

X

Podoszkóp – a láb és járásmechanikai elemzésekre alkalmas
berendezések

X

Statikus és dinamikus terhelés vizsgálatokra alkalmas eszközök

X

Fertőtlenítők, tisztítószerek

X

Védőeszközök

X

Melléklet
Felkészülést segítő ajánlott szakirodalom
1. A láb ortopédiai megbetegedései - Dr. Bender György - Medicina Könyvkiadó- 1979
2. Gyermekláb -gyermekcipő Dr. Bender György- GB kiadó Kft.-2000
3. A reumás láb- Dr. Gáspárdi Géza -GB.Kft.- 1996.
4. Az ortopédia alapjai- V.D. Csakin - Akadémiai kiadó -1965.
5. Bőrfeldolgozó ipari kézikönyv -Szerkesztette Dr. Beke János- Műszaki könyvkiadó -1978.
6. 2003, évi trv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról.
7. 19/2003 (IV.29) ESzCsM Rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának,
javításának kölcsönzésének szakmai követelményeiről
8. 14/2007 (III.14.) Rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba
történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és
kölcsönzéséről
9. 47/1999.(X.6.)EüM Rendelet az orvostechnikai eszközökről
10. 74/2011.(XII.29.) NEFMI Rendelet Ortopéd cipők és tartozékai.
11. A megnevezett rendeletek aktuális verziója és a vizsgaidőpontban érvényes, a szakmát és
annak működését szabályozó törvények és rendeletek.
12. Ortopédia -Vizkeleti - Szendrői -Spriger Hungarika Kft- 1996
13. Az ortopédia tankönyve- Dr.Barta Ottó-Budapest,1990
14.Ortopédia és ortetika –Protetika:A gyógytornászképző szak hallgatók számára – Mészáros
Tamás, Plesa István, Vizkelety Tibor – kiad. a SE EFK – 2001.
15.Gerincbetegségekről, 2. javított kiadás,- Dr. Bender György,- Golden Book kiadó Kft.Budapest. 1999.
16. A végtagcsonkolás és a protetika időszerű kérdései- Dubecz Sándor- Medicina kiadó-1967
17.Ortopédiai ismeretek –tankönyv- Vadász István, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1991.
18.Anyag-és áruismeret –tankönyv, Nagy Sándorné, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1991.
19. Anatómia és orthopaedia. Dr. Bender György, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1961
20. Cipész szakmai ismeretek 3, Schmél Ferenc - Völgyi Ferenc, Műszaki könyvkiadó,
Budapest, 1985.
21. Péterfi J. A cipő szerkesztése I. Könnyűipari Könyvkiadó, Budapest, 1953.
22. Péterfi J. Cipőipari kézikönyv, Műszaki könyvkiadó, 1962.
23. Péterfi J.- Várnai, A cipő szerkesztése III. Műszaki könyvkiadó. 1955.
24. Kiveszőben lévő cipő kézművesipari technológiák, Bőripari Tudományos Egyesület
könyvtára, Brezovcsik József, Budapest, 1960.

