
A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye 
szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek 

szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidıpontjáról,  
valamint a tételek átvételének idejérıl és módjáról 

hatályos: 2012.02.29 - 

Az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés 
eljárási rendjérıl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben meghatározott, az egészségügyi 
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei szerint folyó 
32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet szerinti un. moduláris képzések írásbeli, interaktív 
vizsgatevékenységének vizsganapjai, vizsgaidıpontjai iskolai rendszerő és iskolarendszeren 
kívüli vizsgaszervezés esetén 2012. május hónapra. 

A mérıeszközök a futárnapon, 2012. május 9-én a GYEMSZI – ETI-ben vehetık át 9-15 óra 
között. 

Moduláris szakképzés írásbeli és interaktív vizsgatevékenységei 

  Szak Modul  perc vizsga- 
tevékenység 

vizsga 
napja 

vizsga  
kezdése/óra 

2326-06 Aszepszis – antiszepszis, munkavédelem, 
környezetvédelem 60 írásbeli 2012. 

május 14. 8 

2327-06 Elsı ellátás-elsısegélynyújtás 60 írásbeli 2012. 
május 14. 9.15 

2469-06 Egészségmegırzés-egészségfejlesztés 60 írásbeli 2012. 
május 14. 11 

2475-06 A képalkotás folyamata, eszközei és 
alkalmazásuk 60 írásbeli 2012. 

május 16. 8 

31 Képi diagnosztikai és intervenciós 
asszisztens (elágazás) 

2476-06 Anatómiai és klinikai ismeretek 
alkalmazása a képalkotásban 60 írásbeli 2012. 

május 16. 9.30 

2326-06 Aszepszis – antiszepszis, munkavédelem, 
környezetvédelem 60 írásbeli 2012. 

május 14. 8 

2327-06 Elsı ellátás-elsısegélynyújtás 60 írásbeli 2012. 
május 14. 9.15 

2469-06 Egészségmegırzés- egészségfejlesztés 60 írásbeli 2012. 
május 14. 11 

2470-06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 
méréstechnika 60 írásbeli 2012. 

május 14. 13 

2472-06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 
analízisek kivitelezése 90 írásbeli 2012. 

május 14. 14.30 

2473-06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 
eredmények értékelése, közlése 60 írásbeli 2012. 

május 15. 8 

32 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 
technológus (elágazás) 

2474-06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi munka 
szervezése 60 írásbeli 2012. 

május 15. 9.30 

Az Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés 
eljárási rendjérıl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben meghatározott, az egészségügyi 
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei szerint folyó 
32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet szerinti un. moduláris képzések írásbeli, interaktív 
vizsgatevékenységének vizsganapjai, vizsgaidıpontjai iskolai rendszerő és iskolarendszeren 
kívüli vizsgaszervezés esetén. 



A 2012. évi októberi írásbeli és interaktív vizsgatevékenység napjának sorszáma megegyezik 
a 2012–2013. tanév rendjében meghatározott vizsgahét napjaival. 

A mérıeszközök a futárnapon, az elsı írásbeli vizsga napját megelızı hét szerdai napján a 
GYEMSZI-ETI-ben vehetık át 9–15 óra között. 

Moduláris szakképzés írásbeli és interaktív vizsgatevékenységei 

  Szak Modul  perc vizsga 
tevékenység 

vizsga 
napja 

vizsga 
kezdése/óra 

2326-06 Aszepszis – antiszepszis, 
munkavédelem, környezetvédelem 60 írásbeli 1. nap 8 

2327-06 Elsı ellátás-elsısegélynyújtás 60 írásbeli 1. nap 9.15 
2469-06 Egészségmegırzés-egészségfejlesztés 60 írásbeli 1. nap 11 
2475-06 A képalkotás folyamata, eszközei és 
alkalmazásuk 60 írásbeli 3. nap 8 

31 Képi diagnosztikai és intervenciós 
asszisztens (elágazás) 

2476-06 Anatómiai és klinikai ismeretek 
alkalmazása a képalkotásban 60 írásbeli 3. nap 9.30 

2326-06 Aszepszis – antiszepszis, 
munkavédelem, környezetvédelem 60 írásbeli 1. nap 8 

2327-06 Elsı ellátás-elsısegélynyújtás 60 írásbeli 1. nap 9.15 
2469-06 Egészségmegırzés- egészségfejlesztés 60 írásbeli 1. nap 11 
2470-06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 
méréstechnika 60 írásbeli 1. nap 13 

2472-06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 
analízisek kivitelezése 90 írásbeli 1. nap 14.30 

2473-06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 
eredmények értékelése, közlése 60 írásbeli 2. nap 8 

32 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 
technológus (elágazás) 

2474-06 Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 
munka szervezése 60 írásbeli 2. nap 9.30 

 


