FIGYELEM!
FONTOS VÁLTOZÁS!
Egészségügy ágazat
Kedves Szakképzésbe Jelentkezők!

A szakképzési törvény 2020/2021 tanév szeptember 1-től érvénybe lépő rendelkezéseinek és
folyamatos változásának kitéve, az Önök képzéseinkre való jelentkezésének megfelelő kezelése
érdekében, kérem Önöket jelen tájékoztató figyelmes elolvasására!
A szakképzésről szóló törvény végrehajtását a 12/2020. (II. 7.) Kormány rendelet szabályozza, ennek
megfelelően a 2020.01.01-től hatályos kormányrendelet Egészségügy ágazat tekintetében módosított
2020.07.01-től hatályos rendelkezéseit közöljük. A szakmajegyzék a következőképpen módosul:

SZAKMA

SZAKMAIRÁNYOK

Általános ápoló

Alapfokú
Érettségi
végzettséggel
után
6 év

3 év

Egészségügyi
asszisztens










Audiológiai asszisztens
Endoszkópos asszisztens
Fogászati asszisztens
Gyógyszertári asszisztens
Kardiológiai és angiológiai asszisztens
Klinikai neurofiziológiai asszisztens
Perioperatív asszisztens
Radiográfiai asszisztens

5 év

2 év

Egészségügyi
laboráns




Klinikai laboratóriumi asszisztens
Szövettani asszisztens

5 év

2 év

5 év

2 év

Gyakorló ápoló
Klinikai
laboratóriumi
szakasszisztens





Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens
Kémiai laboratóriumi szakasszisztens
Mikrobiológiai szakasszisztens

6 év

3 év

Perioperatív
szakasszisztens




Aneszteziológiai szakasszisztens
Műtéti szakasszisztens

6 év

3 év

Radiográfiai
szakasszisztens






CT/MR szakasszisztens
Nukleáris medicina szakasszisztens
Intervenciós szakasszisztens
Sugárterápiás szakasszisztens

6 év

3 év

Rehabilitációs
terapeuta
Szövettani
szakasszisztens
Mentőápoló




Fizioterápiás asszisztens
Gyógymasszőr

5 év

2 év




Citológiai szakasszisztens
Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris
biológiai szakasszisztens

6 év

3 év

5 év

2 év

Kérjük azokat, akik ezen információk tekintetében módosítani szeretnék jelentkezésüket, tegyék
meg az alábbiak szerint:
Jelen szakmák továbbra is kizárólag iskolarendszerben alapfokú iskolai végzettség és érettségi
végzettség után technikumi képzésben szerezhetők meg intézményünkben. Amennyiben Ön más a
megjelölt szakma szerinti előképzettséggel rendelkezik, azt mindenképp jelezze!
Ezen rendelkezések alapján módosítottuk a Képzéseink fül alatt található információkat és Előzetes
jelentkezési lapot is!






Amennyiben Ön már adott le Előzetes jelentkezési lapot, úgy nem szükséges azt újra
benyújtania, változás és módosítás esetében, kérjük a tanulmanyi@szeszi.pte e-mail címen
jelezze ennek tényét!
Amennyiben Ön nem adott le még Jelentkezési lapot, úgy várjuk jelentkezését elektronikus
formában a tanulmanyi@szeszi.pte e-mail címen, vagy Tanulmányi Osztályunkon hétköznap 816 óra között (Pécs, Berek utca 15.). Az iskola épülete 7-17 óra között várja Önöket,
amennyiben Jelentkezési lapot szeretnének leadni a Portán is megtehetik.
A régi rendszernek megfelelő 55-ös ráépülés iránt érdeklődők számára: 2020/2021 tanévtől
a ráépülések rendszere megszűnik, bizonyos szakmák esetében még átmeneti rendelkezések
kiérkezésére várunk, melyek a kifutó rendszerű megszerzett OKJ-bizonyítványok ráépülését
biztosíthatják, e-tekintetben kérjük szíves türelmüket!

