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Tisztelt Szülők! 
Kedves Nyolcadikosok! 
 
Intézményünk Pécsett a Kertvárosi városrészben, jól megközelíthető helyen található. Technikumunk 

a Pécsi Tudományegyetem fenntartásában működik, közvetlenül az Egészségtudományi Karhoz 

tartozunk, mellyel szoros az együttműködésünk. 

Mit nyújt a technikum? 

Az új technikumi képzés párhuzamosan készíti fel a tanulókat az érettségire, és ad szakmai ágazati 

végzettséget (oklevelet) a végzett tanulók részére – az 5. vagy 6. tanév végén.  

A PTE SZESZI-ben képzéseinket duális rendszerben valósítjuk meg, legfontosabb stratégiai partnerünk 

ebben egészségügyi területen a PTE Klinikai Központja, sport ágazat esetében a Rátgéber László 

Nemzeti Kosárlabda Akadémia és a PMFC, valamint más sportegyesületek. Tanulóink a képzés ideje 

alatt ösztöndíjban, illetve bér jellegű juttatásban részesülnek. 

 

Képzéseinket az alábbi ágazatokban hirdetjük az általános iskola 8. osztályát elvégző tanulóknak: 

Egészségügyi ágazat 

Sport ágazat 

Mindkét ágazatban az első két évben a közismereti oktatással párhuzamosan ágazati alapoktatás 

folyik, melyet ágazati alapvizsga zár. Az ágazati alapvizsgát követően választhatnak tanulóink 

szakmairányt az alábbiak szerint: 

Egészségügyi ágazat 

 általános ápoló (6 éves képzés) 

 egészségügyi asszisztens (5 éves képzés) 

 gyakorló ápoló (5 éves képzés) 

 gyógymasszőr – rehabilitációs terapeuta (5 éves képzés) 

Sport ágazat (mind 5 éves képzés): 

 sportedző (kosárlabda) – sportszervező 

 sportedző (labdarúgás) – sportszervező 

 sportedző (kézilabda) – sportszervező 

 fitness-wellness instruktor 
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Felvételi követelmények 

Egészségügyi ágazat esetében:  

 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat  

 Pályaalkalmassági vizsgálat - személyes jelenléttel, beszélgetés keretében  

A tanuló csak abban az esetben vehető fel, ha az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat során a 

felvételt kizáró ok nem merül fel! 

A felvételi sorrend kialakítása az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik az 

alábbi táblázat szerint:  

 

Tantárgy 7. osztály (év vége) 8. osztály (félév) Összesen 

Magyar nyelv és irodalom átlaga max. 5 max. 5 10 

Történelem max. 5 max. 5 10 

Biológia max. 5 max. 5 10 

Idegen nyelv max. 5 max. 5 10 

Szabadon választott tárgy max. 5 max. 5 10 

Összesen: max. 50 pont 

 

Sport ágazat esetében:  

 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat  

 Pályaalkalmassági vizsgálat, mely magában foglalja a motoros készségek gyakorlati 

felmérését, a megjelölt sportághoz tartozó technikák szintjét 

A tanuló csak abban az esetben vehető fel, ha az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat során a 

felvételt kizáró ok nem merül fel. 

A felvételi sorrend kialakítása az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik az 

alábbi táblázat szerint: 

 

Tantárgy 7. osztály (év vége) 8. osztály (félév) Összesen 

Magyar nyelv és irodalom átlaga max. 5 max. 5 10 

Testnevelés max. 5 max. 5 10 

Biológia max. 5 max. 5 10 

Idegen nyelv max. 5 max. 5 10 

Szabadon választott tárgy max. 5 max. 5 10 

Összesen: max. 50 pont 
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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 felvehető tanulók létszáma: 

 Egészségügyi ágazatra: 84 fő 

 Sport ágazatra:  28 fő 

 

A tagozat kódja Ágazat Lehetséges szakképzettség kimenete(i) 

0001 Egészségügy 

általános ápoló 

klinikai laboratóriumi szakasszisztens 

perioperatív szakasszisztens 

radiográfiai szakasszisztens 

0002 Egészségügy 

egészségügyi asszisztens 

egészségügyi laboráns 

gyakorló ápoló 

rehabilitációs terapeuta 

0003 Sport 
fitness-wellness instruktor 

sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 

 

Tanulható nyelvek: angol és német. 

Technikumi képzéseink általános műveltséget adnak, felkészítenek az érettségi vizsgára és a szakmai 

vizsgára, valamint a továbbtanulásra (elsősorban a PTE Egészségtudományi Karon). 

Az intézménybe felvett tanulók kollégiumi elhelyezése több kollégiumban is biztosított! 

 

Ha valamely kérdésére a tájékoztatónk alapján nem kapott választ, kérjük, írja meg nekünk a 

titkarsag@szeszi.pte.hu címre. 

 

 

Pécs, 2021. október 18.  
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Bemutatkozás, naprakész információk, elérhetőségek: 

Web: http://szeszi.pte.hu 

YouTube csatorna: PTE SZESZI Pécs 

Facebook: https://www.facebook.com/pteetkszeszi 

Instagram: https://www.instagram.com/pte.szeszi 

Cím: H-7632 Pécs, Berek utca 15. 

Telefon: +36 72 550 130 

E-mail: titkarsag@szeszi.pte.hu 

Technikai azonosító szám: 520 002 
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