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Tisztelt Szülők, Kedves Nyolcadikosok!  

 

A Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 

(PTE SZESZI) jogelődjét 1945-ben alapították. A fenntartói jogokat 2008 óta a Pécsi 

Tudományegyetem gyakorolja. Iskolánkban 1995-től érettségire épülő szakképzés folyik, ezt 

a képzési kínálatot bővítettük az ágazati egészségügy valamint szociális szakgimnáziumi 

osztályok indításával, ahova az általános iskolák 8. osztályosainak jelentkezését várjuk.  

Iskolánk példaértékű kapcsolatot ápol a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi 

Karával, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjával és a szombathelyi Markusovszky 

Egyetemi Oktatókórházzal, ez az alapja a PTE SZESZI-ben folyó magas színvonalú elméleti 

és gyakorlati képzésnek. Iskolánk egy olyan oktatási modell része, amely a szakképzéstől a 

doktori fokozatig képes az egészségügyi képzés teljes vertikumát biztosítani, teljes körűen 

kiszolgálva az egészségügyi ágazat humánerőforrás igényét. A Pécsi Tudományegyetem 

Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola Iskola tagintézménnyel 

rendelkezik Szombathelyen. 

 Az intézmény OM azonosító száma: 027437 

Pályaválasztással kapcsolatban tájékoztatást ad: 

 Pécs: Mintál Csaba igazgató 

 Pécs, Berek utca 15.  Tel. 72/550-130 ; e-mail: titkarsag@szeszi.pte.hu 

Szombathely: Némethné Baráth Anikó mb. tagintézményvezető 

Szombathely, Jókai u. 14. Tel:94/311-170 ; e-mail: szombathely@szeszi.pte.hu 

A felvételi eljárás  

2019. november 15. A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.  

2019. december 6. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül 

a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.  

2019. december 11. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az 

időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - 

a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a 

feladatlap igényüket.  

2020. január 18. Az általános felvételi eljárás kezdete.  

mailto:titkarsag@szeszi.pte.hu
tel:94/311-170
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2020. január 18.  Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők 

számára az érintett intézményekben.  

2020. január 23.  Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra,  

2020. február 6. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal 

által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a 

tanulókat.  

2020. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. 

2020. március 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét.  

2020. március 19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2020. április 6. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját.  

2020. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

  

2020. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba, az iskola igazgatója által 

meghatározott időben.  

A felvételi eljárás során a rangsor kialakítása  

Pécs: az általános iskolai tanulmányi eredmények és központi írásbeli felvételi vizsga 

alapján történik.  

Központi írásbeli felvételi vizsgán kedvezményként adható:  

- Időhosszabbítás (tantárgyanként max. 30 perc)  

- Segédeszköz használat (pl. számológép) - Az írásbeli dolgozat egy részének értékelése alóli 

felmentés (pl. helyesírás értékelése alóli felmentés)  

A fenti három lehetőség közül kérjük a megfelelőt jelezni! A felvételi jelentkezési laphoz is 

kérjük, csatolják a mentességi kérelmet, és az azt alátámasztó szakértői vélemény 

fénymásolatát. 

 A 8. osztályos tanulók központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre 

közvetlenül intézményünkbe 2019. december 6-ig jelentkezhetnek. A felvételi kérelem a 

központilag kiadott, a Hivatal által az általános iskolának megküldött jelentkezési lapon 

történik. A jelentkezési lapot a tanuló általános iskolája küldi meg intézményünknek. 
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Szombathely: az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik.  

A beszámításra kerülő tantárgyak: 

Tantárgy 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály 

(félév) 

Összesen- 

pont 

Magyar nyelv x x x x 20 

Irodalom x x x x 20 

Történelem x x x x 20 

Idegen nyelv x x x x 20 

Matematika x x x x 20 

Biológia   x x 10 

     110 pont 

 

Központi írásbeli felvételi vizsga matematikából és magyarból 50 %-ban, az általános 

iskolából hozott eredmények  pontjai alapján 50 %-ban számít a felvételi pontokba. 

Rangsorolás 

A hozzánk jelentkező tanulókat a fenti pontszámszámítás alapján elért összpontszámuk 

alapján, tagozatonként rangsoroljuk. Aki több tagozatot is megjelölt, az több listán is 

szerepelni fog. 

Pontegyenlőség esetén a következő elvek alapján rangsoroljuk a jelentkezőket: 

 az egyenlő pontszámú jelentkezők közül előre soroljuk azokat, akik halmozottan 

hátrányos helyzetűek. 

 a további egyenlő pontszámú jelentkezők közül előre soroljuk azokat, akiknek szülei, 

testvérei iskolánknak vagy jogelődjeinek a tanulói voltak. 

 az egyenlő pontszámú jelentkezők esetén a bukott tanulót soroljuk leghátrébb. 

a további egyenlő pontszámú jelentkezők közül a következő szempontok szerint járunk el: 

 az egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki biológiából jobb 

eredményt ért el 7. és 8. osztályban. 

 a további egyenlő pontszámú jelentkezők közül azt soroljuk előrébb, aki magyar 

irodalomból jobb eredményt ért el 7. és 8. osztályban. 
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Nyolcadikosoknak felvétel szakgimnáziumba/technikumba 

Felvehető tanulók létszáma:  

Pécs:  

Egészségügyi ágazat: 136 fő 

Sport ágazat: 34 fő 

Szombathely: 

Egészségügyi ágazat: 68 fő 

Szociális ágazat: 68 fő 

Feladatellátási hely 
Intézményi 

kód 

A tagozat 

kódja 
Szakképesítés szakmairány 

Pécsi Tudományegyetem 

Szociális és Egészségügyi 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

010 0002 

Egészségügy 

Gyakorló Ápoló 

 

Felnőtt betegápoló 

Csecsemő- és 

gyermekápoló 

Mentőápoló 

 

Pécsi Tudományegyetem 

Szociális és Egészségügyi 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola Szent-

Györgyi Albert 

Tagintézmény Szombathely 

005 0001 

Pécsi Tudományegyetem 

Szociális és Egészségügyi 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

010 0002 

Egészségügy  

Egészségügyi 

Asszisztens 

 

Audiológiai asszisztens és 

hallásakusztikus 

Perioperatív asszisztens 

Endoszkópos asszisztens 

Gyógyszertári asszisztens 

Kardiológiai és angiológiai 

asszisztens 

Radiográfia asszisztens 

Fogászati asszisztens 

Klinikai neurofiziológiai 

asszisztens 

Pécsi Tudományegyetem 

Szociális és Egészségügyi 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola Szent-

Györgyi Albert 

Tagintézmény Szombathely 

005 0001 

Pécsi Tudományegyetem 

Szociális és Egészségügyi 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

010 0002 

Egészségügy  

Rehabilitációs terapeuta 

Gyógymasszőr 

Ergoterapeuta 

Fizioterápiás asszisztens 

Pécsi Tudományegyetem 

Szociális és Egészségügyi 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola Szent-

Györgyi Albert 

Tagintézmény Szombathely 

005 0001 
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A felvételi eljárás során intézményünk egészségügyi alkalmassági vizsgálatot tart.  

Alaptevékenységünk közé tartozik a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

szakközépiskolai nevelése, oktatása. 

A képzés sajátosságai 9-13. évfolyam 

Technikumi szakképesítések 

A képzés általános műveltséget ad, felkészít az érettségi vizsgára, OKJ vizsgára és a 

továbbtanulásra. 

Tanulható nyelvek: angol és német.  

Pécsi 

Tudományegyetem 

Szociális és 

Egészségügyi 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

010 0002  

Egészségügy 

Egészségügyi laboráns 

Klinikai laboratóriumi 

asszisztens 

Szövettani asszisztens 

Pécsi 

Tudományegyetem 

Szociális és 

Egészségügyi 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

Szent-Györgyi Albert 

Tagintézmény 

Szombathely 

005 0001  

Pécsi 

Tudományegyetem 

Szociális és 

Egészségügyi 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

010 0006  
Sport 

Sportedző (sportág 

megjelölésével) 

 

Pécsi 

Tudományegyetem 

Szociális és 

Egészségügyi 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

010 0006  
Sport 

Fitness-wellness 

instruktor 

 

Pécsi 

Tudományegyetem 

Szociális és 

Egészségügyi 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

Szent-Györgyi Albert 

Tagintézmény 

Szombathely 

005 003 
 

Szociális  
Kisgyermekgondozó,  

- nevelő 
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Csoportbontás: magyar nyelv és irodalom, matematika, informatika, idegen nyelvek, szakmai 

tárgyak.  

A sikeres szakmai érettségi/komplex szakmai vizsga feljogosít: 

 Szakképesítés ráépülésbe való csatlakozásra 

 továbbtanulásra a felsőoktatásban (elsősorban az egészségtudományi karon) 

 

 OKJ-s bizonyítvány szerezhető az alábbi szakokon:  

 Felnőtt betegápoló 

 Csecsemő- és gyermekápoló 

 Mentőápoló 

 Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus 

 Perioperatív asszisztens 

 Endoszkópos asszisztens 

 Gyógyszertári asszisztens 

 Kardiológiai és angiológiai asszisztens 

 Radiográfia asszisztens 

 Fogászati asszisztens 

 Klinikai neurofiziológiai asszisztens 

 Gyógymasszőr 

 Ergoterapeuta 

 Fizioterápiás asszisztens 

 Sportedző (sportág megjelölésével) 

 Fitness-wellness instruktor 

 Kisgyermekgondozó, -nevelő 

 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.  

A kollégiumi elhelyezés mind a lányok, mind a fiúk számára biztosított. 


