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MI A „ K E L E M E N ” ?  
– EGY HELY, MELYBEN BIZTONSÁGOT ADÓ SZAKMÁDAT MEGLELED! 

 

Iskolánk fenntartója 2019.augusztus 1-je óta a Pécsi Tudományegyetem. 

A fenntartói jogot átruházott jogkörben a PTE Egészségtudományi Kara gyakorolja. 

Az iskola fennállása óta neve és fenntartója sokszor megváltozott, de a segítő szakmákkal kapcsolatos 

értékeinket mindvégig megőriztük. Az intézmény a megye egyetlen tiszta profilú egészségügyi és 

szociális szakképzéssel foglalkozó iskolája, ahol a jogelőd iskolák törekvéseit őrizve és fejlesztve 

folyamatos a két területen a szakképzés. 

 

Legfőbb feladatunknak tartjuk, hogy az érettségire és egészségügyi/szociális szakképesítésre 

felkészített tanulóink jó eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkahelyeken, vagy tovább tanulni a 

felsőoktatásban.  

A munka világára való felkészítésben számos egészségügyi és szociális intézmény partnerünk.  

A duális képzőhelyek szakmai oktatói készítik fel tanulóinkat a szakma gyakorlati feladataira. 
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Technikumi képzéseinkben az általános műveltséget megalapozó közismereti, valamint 

szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. 

A 9. és 10. évfolyamon ágazati alapoktatás folyik, majd az ágazati alapvizsga után kell a 

szakmaválasztást, szakmairányt véglegesíteni. 

A 11.-12. évfolyamon a közismereti tárgyak tanulása mellett már szakirányú oktatás is folyik. 

A rendes érettségit megelőzően 12. év végén előrehozott érettségit tesznek a technikumban tanulók: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból. 

A 13. év végén érettségiznek idegen nyelvből és választott szakmairánynak megfelelő szakmai 

vizsgát tesznek! 

A Technikum egyesíti a gimnázium és szakmatanulás előnyeit: 

- érettségit ad, 

- nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mert a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi 

tantárgy, 

- a technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít! 

A 9. és 10. évfolyamon járó ágazati alapoktatás ösztöndíja a tanév első napján érvényes legkisebb 

munkabér 5%-a. A felsőbb évfolyamokon a tanulmányi eredménytől függően munkaszerződéssel 

biztosítja a gyakorlóhely a magasabb összegű ösztöndíjat! 

Újdonság az is, hogy a szakmai vizsgát követően, annak eredményétől függően egyszeri pályakezdési 

juttatásra is számíthatnak a frissen végzett szakemberek, amelynek mértéke 150- 300 ezer forint között 

lesz. 

Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között választhatnak. 

Felvételi követelmény: felvételi vizsga nincs. Az általános iskolából hozott 7. év végi és 8. félévi 

magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia jegyeket vesszük figyelembe. 

Az alkalmassági követelmények vizsgálata az adott ágazat szakképesítésének Képzési és Kimeneti 

Követelményeinek előírása szerint történik. 

Iskolánk a következő tanévben (2023/2024) 3 ágazatban tervezi a képzések indítását! 

- Egészségügyi ágazat 

- Szociális ágazat 

- Sport ágazat 
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TECHNIKUMI KÉPZÉS 8. osztályt végzetteknek 
 

Egészségügyi ágazat 
 

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a 

betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat.  

Tevékenységüket team tagjaként gyakorolják, hiszen együtt, egymás munkáját támogatva lehetnek 

eredményesek a gyógyító tevékenységben. A team tagjai orvosok, gyógytornászok, pszichológusok 

és a középfokú szakképzettségű szakemberek.  

Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegségének 

megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésének támogatása. 

A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a rehabilitáció 

területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok.  

Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon — kórházakban, klinikákon, rendelőintézetekben, 

rehabilitációs intézetekben, illetve a mentőszolgálatnál — sajátíthatják el a magas szintű szakmai 

ismereteket. A duális képzés idején a gyakorlóhelyek munkaszerződést kötnek a tanulókkal, így az 

ösztöndíjat munkabér váltja fel. 

A felnőtté válás során meghatározóvá válik a segítő szemlélet és a felelősségvállalás egészséges, 

illetve beteg embertársainkért. 

Az egészségügyi technikumi képzés a közismereti tartalmak mellett 10 szakképesítés területen 40 

szakmairányban kínál lehetőséget a szakképzettség megszerzésére.  

A szakképzés új struktúrájából adódóan a tanulóknak csak 10. osztály után kell szakmairányt 

választani, az ágazati alapvizsga után. 
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Egészségügyi ágazat választható szakképesítései: 
a választhatóság létszámfüggő 

 

Szakképesítés Szakmairány 
Képzési 
idő 

Általános ápoló okleveles technikus képzés 6 év 

Egészségügyi asszisztens Audiológiai asszisztens 

Endoszkópos asszisztens 

Fogászati asszisztens  

Gyógyszertári asszisztens  

Kardiológiai és angiológiai 

asszisztens 

Klinikai neurofiziológiai 

asszisztens 

Perioperatív asszisztens 

Radiográfiai asszisztens 

5 év 

Egészségügyi laboráns Klinikai laboratóriumi 

asszisztens 

Szövettani asszisztens 

5 év 

Klinikai laboratóriumi 
szakasszisztens 

Hematológiai és 

transzfuziológiai 

szakasszisztens 

Kémiai laboratóriumi 

szakasszisztens 

Mikrobiológiai 

szakasszisztens 

6 év 

Mentőápoló -  5 év 

Perioperatív szakasszisztens Aneszteziológiai 

szakasszisztens  

Műtéti szakasszisztens 

6 év 

Radiográfiai szakasszisztens CT/MR szakasszisztens  

Nukleáris medicina 

szakasszisztens 

Intervenciós szakasszisztens  

Sugárterápiás 

szakasszisztens 

6 év 

Rehabilitációs terapeuta Fizioterápiás asszisztens 

Gyógymasszőr 
5 év 

Szövettani szakasszisztens Citológiai szakasszisztens 

Immunhisztokémiai, 

hisztokémiai és molekuláris 

biológiai szakasszisztens 

6 év 
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Az egészségügyi ellátás hivatás! Az ágazat szakképesítéseinek jelentős része hiányszakma, mely 

mindig biztos elhelyezkedési lehetőséget kínált az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők 

számára. 

 

 

 

SZOCIÁLIS ÁGAZAT 

 

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz – beleértve a bölcsődei ellátást is –, a gyermekvédelmi 

szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja 

magába. 

A képzések a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és 

gyermekvédelmi ismeretekre épülnek. Az ismeretek elsajátítása lehetővé teszi a három év alatti 

gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, fejlődésének támogatását.  

A képzést követően a fiatal segítségre, támogatásra szoruló gyermekek, fiatalok, valamint az 

egészségügyi, mentális és/vagy szociális problémákkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő egyének, 

családok és közösségek szakszerű ellátását lesz képes megvalósítani.  

Az ágazat részéről a problémákhoz, szükségletekhez igazodó szolgáltatások biztosítása, a testi, 

szellemi és szociális jólét megteremtése a cél. 

A képzés során a fiatalok megismerkednek az ápolás, gondozás, nevelés és esetkezelés eszközeivel, 

illetve módszereivel, a három év alatti kisgyermek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak, 

fejlődésének támogatásával. 

 



000 

 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

                                                                                 H-7100 Szekszárd • Szent-Györgyi Albert u. 8-10. 

                       Telefon: +36 74 511 920 • Honlap: szdeszki.pte.hu • E-mail: titkarsag.szdeszki@pte.hu 

 

Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola (Szekszárd) OM:203379 

 

Elsajátítják az alkalmazásukhoz szükséges ismereteket, készségeket. A gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézményekben – ideértve a nevelőszülői hálózatokat is –, javítóintézetekben, 

valamint a szociális intézményekben eltöltött gyakorlatokon betekintést nyernek a működésbe, 

megismerik az összetett ellátórendszer sajátosságait, az ellátottakkal kapcsolatos szakmai 

tevékenységek általános és speciális elemeit. 

A tanulók fejlődése, felnőtté válása során növekszik önismeretük, önmagukkal és másokkal szembeni 

felelősségtudatuk. Fejlődik empatikus és kapcsolatteremtő készségük, valamint alkalmassá és képessé 

válnak a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra és fejlődésre.  

Képessé válnak a segítségnyújtásra, szükség esetén folyamatos támasz biztosítására és az ágazatot 

jellemző értékek – az emberi jogok és gyermeki jogok –, a humánum, az embertársunk irányába 

tanúsított tisztelet és elfogadás – képviseletére. 

 

 

 

 

 

Szociális ágazat választható szakképesítései: 

 

Szakképesítés Képzési idő 

Kisgyermekgondozó-, nevelő 5 év 

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens 5 év 

Szociális és rehabilitációs szakgondozó 5 év 
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SPORT ÁGAZAT 

A Sport ágazat 5 éves képzései, amely érettségi és technikusi végzettség megszerzésével zárul. 

Az ágazatban tanulók tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására szolgál, népszerűsíti az 

egészséges életmódot, egészségmegőrzést és mozgásprogramokat. Segíti az ügyfelet abban, hogy 

megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, a fizikai állapotának megfelelő 

rekreációs mozgásprogramot. 

A sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati, recepciós és 

marketingkommunikációs feladatokat is ellát. Sport rendezvények szervezését végzik. 

Adott sport ágazatban megtanítja a sportág verseny- és játékszabályait. Értékeli a sportolók 

teljesítményét, korszerű módszerekkel fejleszti teljesítőképességüket. 

 

Sport ágazat választható szakképesítései: 

 

Szakképesítés Képzési idő 

Fitness-wellness instruktor 5 év 

Sportedző (a sportág megjelölésével) - 

sportszervező 
5 év 
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SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN 

A szakképző iskolai képzésekben először a szociális ágazat alapismereteit kell elsajátítani. A 9. 

osztály ágazati alapvizsgája után kell a szakmairányt kiválasztani. 

A 9. osztályban általános szakképzési ösztöndíjat kap a tanuló, majd a végleges szakmairány 

választása után az ösztöndíjat szakképzési munkaszerződés váltja fel. Így a képzés 2.-3. évében a 

tanulás mellett már rendszeres jövedelme lesz a tanulónak, tanulmányi eredménytől függően. 

 

Választható Szakképző iskolai képzések: 

Szakképesítés Képzési idő 

Gyermek- és ifjúsági felügyelő 3 év 

Szociális ápoló és gondozó 3 év 

 

Gyermek- és ifjúsági felügyelő 

A szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő közreműködik a gyermek és fiatal számára bentlakásos ellátást 

biztosító gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási intézmény, javítóintézet 

gondozási, nevelési és fejlesztési tevékenységeinek szervezésében, megvalósításában és háztartási 

feladatok ellátásában. 
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Szociális ápoló és gondozó 

A szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

A Szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító intézményekben, illetve az 

ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, 

egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló személyeket ápol és gondoz. 

 

 

 

Pályaválasztással kapcsolatos tervezett rendezvényeink: 

Rendezvény Dátum 

Nyílt nap 2022. október 28. péntek 

Nyílt nap 2022. november 18. péntek 

 

Egyeztetés után más időpontban is várjuk az érdeklődőket! 

Ha kérdésed van, írj vagy hívj bátran! 

E-mail: titkarsag.szdeszki@pte.hu 

Tel.:74/511-920 

Mobil: 06-30/829-8150     PTE Kelemen Endre 

Honlap: www.szdeszki.pte.hu 

 


