
 

TÁJÉKOZTATÁS  

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKRÓL 
 

Az országos szakmajegyzék az iskolánkban induló, alább felsorolt képzések esetében 

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOT 
ír elő 

(Az egyes szakmák belső kódja zárójelben.) 

Kérjük azokat a 8. évfolyamos diákokat és gondviselőjüket, akik iskolánkba adták be 

jelentkezésüket, hogy a megjelölt időpontok valamelyikén jelenjenek meg orvosi vizsgálaton. 

AZ ORVOSI VIZSGÁLATOK HELYSZÍNE:  
Soproni SzC Vas- és Villamosipari Technikum főépülete (Sopron, Ferenczy J. u. 7.), J2-es 

tanterem (porta mellett jobbra). 

AZ ORVOSI VIZSGÁLATOK IDŐPONTJAI: 

TECHNIKUM: 

 Az informatika ágazaton (Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; 

Szoftverfejlesztő és -tesztelő /0611) egészségügyi alkalmassági követelmények 

nincsenek. 

 mechatronikai technikus (0613): 

o február 22. (kedd) 12.00-16.00h 

 gépjármű mechatronikai technikus (autószerelő) (0614): 

o február 23. (szerda) 14.00-16.30h 

A SPORT ágazati (fitness-wellness instruktor, sportedző) képzésre jelentkezőknek az 

alább megadott két napon 11.00-13.00 óra között tartjuk az orvosi vizsgálatot, illetve aznap 

délután 13.00 órától iskolánk tornatermében a sport alkalmassági felmérést. A fitness-

wellness instruktor képzésre jelentkezőknek előírás továbbá tetszőleges úszásnemben 

mélyvízi 50 m úszás. Ennek felmérésére 2022. február 21-én (hétfő) 8.30 órától a Lőver 

Uszodában kerül sor (találkozás 8.30 órakor az uszoda főbejárata előtt). A sport 

osztályba jelentkezők vizsgálatára a megadott két nap valamelyikén van lehetőség, nekik 

pótnap nincs. 

 fitness-wellness instruktor (0615): 

o február 21. (hétfő) 8.30h úszás felmérés ÉS 11.00-13.00h orvosi vizsgálat ÉS 

13.00-14.30h: sport alkalmassági felmérés 

 sportedző (kosárlabda, labdarúgás 0616) - sportszervező: 

o február 28. (hétfő) 11.00-13.00h orvosi vizsgálat ÉS 13.00-14.30h: sport 

alkalmassági felmérés  



 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA: 

 villanyszerelő (0621)  

o március 01. (kedd) 12.00-16.00h 

 gépi és CNC forgácsoló (0622)  központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő 

(0623): 

o március 02. (szerda)  12.00-16.00h 

 

Pótnapok:  március 07. (hétfő)  12.00-16.00h 

  március 11. (péntek)  12.00-16.00h  

 

Egyéb fontos információk a vizsgálattal/felméréssel kapcsolatban: 

- A diákok szülői (gondviselői) kísérettel jelenjenek meg. 

- Az általános iskolai orvosi szűrővizsgálat dokumentáció fénymásolatát hozzák 

magukkal. 

- Amennyiben a diákoknak krónikus betegségük van, az azzal kapcsolatos szakorvosi 

leletet (ill. annak fénymásolatát) hozzák magukkal. 

- Szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya 

- A sport alkalmassági felmérésre a diákok hozzanak magukkal váltó sportcipőt és 

sportruházatot, az úszás felmérésre fürdőruhát, úszósapkát, törölközőt és 

papucsot. 

Sopron, 2022. január 10.     Bokor Ákos 

    igazgató  

Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum 

 


