
BELÉPÉSI FELTÉTELEK  

A DEMENCIA GONDOZÓ TANFOLYAMI KÉPZÉSHEZ 

Iskolai előképzettség Alapfokú iskolai végzettség 

Szakmai 
előképzettség 

Szociális és egészségügyi területen szerzett alapképesítés  
a 12/2020. kormányrendelet szerint:  

- Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03)  
- Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06)  
- Szociális és mentálhigiénés szakgondozó (5 0923 22 05)  
- Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens (5 0923 22 

04)  
- Ápoló (5 0913 03 01)  
- Egészségügyi asszisztens (5 0913 03 02)  
- Gyakorló ápoló (5 0913 03 04)  
-  Rehabilitációs terapeuta (5 0923 03 09) A 150/2012. (VII. 

06.) Kormányrendelet szerint:  
- 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens  
- 32 723 01 Ápolási asszisztens  
- 55 723 01 Ápoló  
- 54 720 01 Egészségügyi asszisztens  
- 55 762 01 Foglalkozás-szervező  
- 55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló  
- 55 762 02 Gerontológiai gondozó  
- 52 723 01 Gyakorló ápoló  
- 54 723 02 Gyakorló ápoló  
- 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens  
- 52 723 03 Gyakorló mentőápoló ● 54 723 01 Gyakorló 

mentőápoló  
- 55 723 11 Mentőápoló 
- 55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó  
- 54 762 02 Szociális asszisztens  
- 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló  
- 54 762 03 Szociális szakgondozó 139/2015. (VI. 9.) 

Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések 
jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő 
felvételéről  

- szociális munkás  
- okleveles egészségügyi szociális munkás  
- okleveles szociális munkás  
- gyógytornász  
- fizioterapeuta  
- okleveles rehabilitációs szakember  



- mentálhigiénikus  
- diplomás ápoló  
- szociálpedagógus  
- szociális menedzser  
- gerontagógus 

Egészségügyi 
alkalmassági 
követelmény 

nem szükséges 

Szakmai gyakorlat 
területe és időtartama 

Idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alap- vagy 
szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezető gondozó, vezető 
ápoló, terápiás munkatárs (korábban: szociális és mentálhigiénés 
munkatárs) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai 
gyakorlat. A gyakorlati időbe nem számít bele: a GYED, GYES 
időszaka, a harminc napnál hosszabb ideig tartó fizetés nélküli 
szabadság időtartama, továbbá minden olyan időszak, amikor 
munkabér kifizetésére nem ált fenn jogosultság. 

Egyéb feltételek - 
 


