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Tájékoztató 

A tanulók technikumi beiskolázása előtti, a Turisztikai 

technikus szakmára szóló egészségügyi alkalmasságáról 

 

Tisztelt Szülők, Tanulók! 

 

Az alábbi tájékoztatóval a Turisztikai technikusi szakképzésre jelentkező tanulóknak és 

szüleiknek adunk tájékoztatást. 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: az egészségügyi és pályaalkalmassági megfelelés. 

1. Egészségügyi alkalmasság 

Az egészségügyi alkalmasság, annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy 

a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai 

állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti 

tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre. 

A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatának meg kell előznie az iskolakezdést (előzetes 

egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálat). A tanuló csak alkalmas szakvélemény esetén 

iskolázható be. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata minden olyan szakképzési formára, 

közoktatási intézményre és tanulóra kötelező, melyet a vonatkozó Képzési és kimeneti 

követelmények tartalmaznak. Az alkalmas minősítés nem zárja ki bizonyos feltételek meglétét 

(pl. szemüveg használat, zajvédelem, rendszeres szakorvosi gondozás). 

Az alábbiakban felsorolt szempontok figyelembe vétele szükséges a szakmai 

alkalmassági orvosi vizsgálatnál, az alkalmasság orvosi elbírálásánál: 

1. A pályaválasztó képes-e fizikai, szellemi és lelki képessége alapján a választott 

szakma elsajátítására? 

2. A meglevő betegsége, egészségi elváltozásainak romlása várható-e a szakma tartós 

végzése esetén? 

3. Van-e olyan egészségi elváltozása, amely baleseti vagy fertőzési veszélyt rejthet 

magában? 

Szakorvosi vélemény 

Járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szükséges bizonyos kórképek és szakmák esetén 

(lásd a tájékoztató szakmák részében). 
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Első- és másodfokú vizsgálat 

A szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését elsőfokon az iskolaorvos, másodfokon 

az OMÜI Ifjúsági és Egészségvédelmi Intézetének bizottsága végzi. Szakmaváltoztatásra 

(pályamódosítás) leggyakrabban az időközben fellépő betegségek és balesetek  miatt kerülhet 

sor. 

Az előzetes szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatra a beiratkozás előtt, Intézményünk 

kiértesítése alapján előreláthatólag május hónapban kerül sor (erről pontos tájékoztatást 

adunk). 

Az orvosi vizsgálatra kérjük, hozzák magukkal a mellékletben megadott háziorvosi 

véleménnyel kitöltött dokumentumot:  

 Adatlap az egészségügyi alkalmasság megállapításához. 

Valamint amennyiben szükséges, kérjük az Adatlaphoz mellékelni a tartós szakorvosi 

gondozásról az utolsó zárójelentést és/vagy ambuláns lapot. 

Kérjük, az iskolánkban történő orvosi vizsgálat időpontjának pontos betartását. 

2. Pályaalkalmasság megállapítása 

A szakképzésbe történő bekapcsolódás – Képzési és kimeneti követelményekben 

meghatározott - azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni 

szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a szakmai vizsgára 

és a szakma végzésére. 

A pályaalkalmasság mérésekor az alábbi készségekre és ismeretekre  vagyunk kíváncsiak: 

 kommunikációs készség 

 kooperációs és problémamegoldó készség 

 élelmiszer alapanyag ismeret (pl. só, liszt, cukor, gyümölcsök stb… felismerése, 

amelyek a sütés-főzés és koktélkészítés alapanyagai) 

A pályaalkalmasságot motivációs beszélgetés során, játékos feldatok megoldásával 

mérjük. 
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