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A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetemre felvételt nyert, továbbá 

az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyek egészségügyi alkalmassági vizsgálata 

rendjének, valamint a hallgatók munkaköri alkalmasságának vizsgálatára vonatkozó rendelkezések 

meghatározása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja. 

 

 

A szabályzat célja 

 

 

1.§ Jelen szabályzat célja, hogy a hatályos jogszabályok alapján meghatározza az egészségügyi 

tevékenységet végző hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatára, az Egyetem egyes felsőfokú 

szakképzéseire jelentkezők egészségügyi követelményeire, továbbá a hallgatók munkaköri 

alkalmasságának vizsgálatára vonatkozó előírásokat. 

 

I. fejezet 

 

A szabályzat hatálya 

 

2.§ (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed – állampolgárságra tekintet nélkül – az Egyetemre 

jelentkező személyekre, továbbá az Egyetemre felvett, de hallgatói jogviszonyban még nem álló, az 

Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló és az Egyetemre átvételüket kérő természetes személyekre, 

valamint – az Egyetemen folytatott tanulmányaik során – az Egyetemmel vendéghallgatói jogviszonyt 

létesítő hallgatókra (továbbiakban együtt, mint hallgató), feltéve, hogy a szabályzat 1. és 6. számú 

mellékletében hivatkozott szakra jelentkezik, a szakra kéri átvételét, a szak hallgatója, vagy a 

hivatkozott szakon létesít vendéghallgatói jogviszonyt.  

 

(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott személyek egészségügyi 

alkalmassági, valamint munkaköri alkalmassági vizsgálatára, valamint az ezekkel kapcsolatos 

eljárásokra. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

 

3. § Jelen szabályzat alkalmazásában 

 

1. Ftv.: a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény; 

 

2. egészségügyi tevékenység: az egészségügyi szolgáltatás részét képező minden olyan tevékenység, 

melynek végzéséhez szakképesítés szükséges, illetve a jogszabály alapján az egészségügyi 

tevékenység végzésében hallgatói jogviszony alapján közreműködő személyek tevékenysége; 

 

3. egészségügyi tevékenység végzésében történő közreműködésre jogosító képzés: a szabályzat 1. 

számú mellékletében meghatározott képzések; 

 

4. egészségügyi alkalmasság: orvosi vizsgálat alapján annak megállapítása, hogy a szakképzésbe 

bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi állapota alapján képes a választott 

tevékenység, foglalkozás ellátására, felkészülése során nem kerül veszélybe; 

 

5. egészségügyi alkalmassági vizsgálat: orvosi vizsgálat, amelynek célja annak megállapítása, hogy az 

egyén testi adottságai és egészségi állapota alapján képes-e felkészülni a választott tevékenység 

ellátására, ennek során nem kerül-e veszélybe egészsége; 
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6. egészségügyi dolgozó: a) egészségügyi dolgozó: minden egészségügyi tevékenységet végző 

természetes személy, aa) aki az általa ellátott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító 

szakképesítéssel rendelkezik, vagy ab) aki nem rendelkezik az aa) pont szerinti szakképesítéssel, de 

közreműködik a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban; 

 

7. OMFI: Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet; 

 

8. munkaköri alkalmassági vizsgálat: orvosi vizsgálat alapján annak megállapítása, hogy egy 

meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált 

személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni; 

 

9. szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a képzés 

és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat; 

 

10. kezelőorvos: a beteg adott betegségével, illetve egészségi állapotával kapcsolatos vizsgálati és 

terápiás tervet meghatározó, továbbá ezek keretében beavatkozásokat végző orvos, illetve orvosok, 

akik a beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartoznak; 

 

II. fejezet 

 

Az egészségügyi tevékenység végzésében közreműködő hallgatók egészségügyi alkalmassági 

vizsgálatára vonatkozó rendelkezések 

 

4. § (1) Egészségügyi tevékenység végzésére csak olyan személy jogosult, aki megfelel az 

egészségügyi tevékenység végzésében közreműködőkre vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen 

szabályzatban foglaltaknak. 

 

(2) Az egészségügyi tevékenység végzésében történő közreműködésre jogosító képzés esetén a 

hallgatói jogviszony létesítését megelőző alkalmassági vizsgálat elvégzésével egyidejűleg történik az 

egészségügyi (egészségi, mentális és fizikai) alkalmasság megállapítása. Az előzetes egészségügyi 

alkalmasság megállapítása az adott karra történő beiratkozási folyamat részeként történik a kar 

költségére. A vizsgálat díjának összegét a szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza, mely összeget a 

Felvételi tájékoztatóban az érintett Karok teszik közzé. Az alkalmasság vizsgálatáról készült 

véleményt a hallgató köteles – a vizsgálatot követő 8 napon belül – a kari Tanulmányi Osztályon 

(továbbiakban: TO) bemutatni, vagy a vizsgálaton írásban rögzített hallgatói hozzájáruló nyilatkozat 

alapján a vizsgálatot végző közli azt 8 napon belül a kari TO-val. A jelentkező kizárólag jelen 

bekezdés szerinti vizsgálaton „alkalmas” értékelés esetében létesíthet jogviszonyt az Egyetemmel.  

 

(3) Nem szükséges az előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzése, amennyiben a 

jelentkező, mint egészségügyi dolgozó adott munkakörre való alkalmasságát valamely korábbi, azonos 

munkakörre vonatkozó jogviszony tekintetében egy éven belül már megállapították, feltéve, hogy az 

állapotában nem következett be az egészségi alkalmasságát érintő változás. Az erre vonatkozó 

nyilatkozatmintát a szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.  

 

(4) Az előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálat menetét a szabályzat 4. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

III. fejezet 

 

Az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatra vonatkozó rendelkezések 

 

5. § (1) Időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie minden egészségügyi 

tevékenység végzésében közreműködő hallgatónak: 

a) a 4. § (2) bekezdés szerinti vizsgálatot követően évente, 
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b) a hallgatói jogviszonyának az egy évet meghaladó folyamatos megszakítását, szünetelését 

követően.  

A vizsgálat költségei a hallgató érintett szakját gondozó kart terhelik. A vizsgálat díjának összegét a 

szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

(2) A hallgatóval az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatok időpontját írásban, a vizsgálat 

előtt legalább 90 nappal a kari TO közli. Az alkalmasság vizsgálatáról készült véleményt a hallgató 

köteles – a vizsgálatot követő 8 napon belül – a kari TO-n bemutatni, vagy a vizsgálaton írásban 

rögzített hallgatói hozzájáruló nyilatkozat alapján a vizsgálatot végző közli azt 8 napon belül a kari 

TO-val. Az a hallgató, aki a felszólítás ellenére a vizsgálaton nem jelenik meg, vagy a vizsgálat 

eredménye „nem alkalmas”, vagy „ideiglenesen nem alkalmas”, illetve a vizsgálati véleményt nem 

mutatja be (kivéve, ha azt a nyilatkozata alapján a vizsgálatot végző közli a kari TO-val), nem 

működhet közre továbbiakban egészségügyi tevékenység végzésében, azaz a hallgató nem vehet fel 

betegágy melletti gyakorlatot tartalmazó, illetve a beteggel közvetlen kontaktust megvalósító 

tantárgyat. A TO kizárólag a vizsgálati véleményt rögzíti az ETR-ben.  

 

(3) A 4. § (2) bekezdés és jelen § szerinti vizsgálatot az Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-

egészségügyi és Munkahigiénés Központja végzi. A vizsgálatot a hallgató az Egyetem által akkreditált 

foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál is elvégeztetheti, ebben az esetben a vizsgálat költségei a 

hallgatót terhelik. 

 

(4) Az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálat menetét a szabályzat 5. számú melléklete 

tartalmazza.  

 

IV. fejezet 

 

Az egyes felsőfokú szakképzések esetében végzendő szakmai alkalmassági vizsgálatokra 

vonatkozó rendelkezések 

 

Az előzetes szakmai alkalmassági vizsgálat 

 

6. § (1) Az Egyetem felsőfokú szakképzésére történő felvétel, átvétel előtt minden olyan esetben, 

amikor az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerint a szakképesítés megszerzése szakmai alkalmassági 

követelményekhez kötött, a jelentkező előzetes szakmai alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni. 

A vizsgálatot az általános felvételi eljárás esetén a jelentkezési határidőt követő 60 nappal, 

keresztféléves felvételi eljárás esetén leghamarabb a jelentkezési határidőt követő 30 nappal a felvétel, 

átvétel, illetve továbbhaladás előtt az OMFI által kijelölt foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely 

végzi el a jelentkező költségére. A vizsgálat díjának összegét a szabályzat 2. számú melléklete 

tartalmazza.  

 

(2) A jelentkezővel a vizsgálat időpontját írásban, a vizsgálat előtt legalább 10 nappal az OIG közli. 

Az alkalmasság vizsgálatáról készült véleményt a jelentkező köteles a vizsgálatot követő 8 napon belül 

az OIG-on bemutatni, vagy a vizsgálaton írásban rögzített hallgatói hozzájáruló nyilatkozat alapján a 

vizsgálatot végző közli azt 8 napon belül az OIG-gal. Amennyiben az alkalmasság vizsgálati vélemény 

alapján a jelentkező „nem alkalmas”, vagy „ideiglenesen nem alkalmas” minősítést kapott, nem vehető 

fel, illetve nem vehető át az Egyetemre. A jelentkező abban az esetben sem vehető fel az Egyetemre, 

ha a vizsgálati véleményt a hiánypótlást megelőző 8. munkanapig az OIG-ra, vagy a hiánypótlás 

utolsó napjáig az Oktatási Hivatalba nem küldi be, kivéve, ha nyilatkozata alapján a véleményt a 

vizsgálatot végző közli az Egyetemmel. 

 

Az időszakos szakmai alkalmassági vizsgálat 
 

7. § (1) Időszakos alkalmassági vizsgálatot kell végezni a szakmai alkalmasság újbóli véleményezése 

céljából, amennyiben az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakképesítés 

megszerzése alkalmassági követelményekhez kötött. Időszakos alkalmassági vizsgálatot kell továbbá 
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végezni a szabályzat 6. számú mellékletében meghatározott időpontokban, az ott megjelölt szakok 

hallgatóinál.  

 

(2) A vizsgálatot az Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés 

Központja végzi, a hallgató érintett szakját gondozó kar költségére. A vizsgálat díjának összegét a 

szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. A hallgatóval a vizsgálat időpontját írásban, a vizsgálat 

előtt legalább 90 nappal a kari TO közli. Az alkalmasság vizsgálatáról készült véleményt a hallgató 

köteles, – a vizsgálatot követő 8 napon belül – a kari TO-n bemutatni, vagy a vizsgálaton írásban 

rögzített hallgatói nyilatkozat alapján a vizsgálatot végző közli azt 8 napon belül a kari TO-val. A 

vizsgálati véleményt a kari TO rögzíti az ETR-ben. Ha a hallgató nem jelenik meg a vizsgálaton vagy 

az alkalmasság vizsgálatáról készült véleményből megállapítható, hogy a hallgató „nem alkalmas” 

vagy „ideiglenesen nem alkalmas” minősítést kapott, a hallgató nem vehet részt az adott képzésben, 

azaz nem vehet fel az adott képzéshez tartozó tantárgyakat mindaddig, amíg az alkalmassági 

követelményeknek nem felel meg.  

 

Soron kívüli szakmai alkalmassági vizsgálat 

 

8. § (1) Soron kívüli szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni, ha a hallgató egészségi 

állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott szakma 

elsajátítására, illetve gyakorlására.  

 

(2) A soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezheti  

a) a foglalkozás-egészségügyi orvos,  

b) az iskolaorvos,  

c) a háziorvos, illetve a kezelőorvos, 

d) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes 

munkavédelmi felügyelőségének felügyelője, 

d) a dékán,  

e) a munkaügyi központ, 

f) és a hallgató.  

 

(3) A vizsgálat költségei a hallgató érintett szakját gondozó kart terhelik. A vizsgálat díjának összegét 

a szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. Az alkalmasság vizsgálatáról készült véleményt a 

hallgató köteles, – a vizsgálatot követő 8 napon belül – a kari TO-n bemutatni, vagy a vizsgálaton 

írásban rögzített hallgatói nyilatkozat alapján a vizsgálatot végző közli azt 8 napon belül a kari TO-val. 

A vizsgálat eredményét, a vélemény alapján a kari TO rögzíti az ETR-ben. Ha a hallgató nem jelenik 

meg a vizsgálaton, vagy az alkalmasság vizsgálatáról készült véleményből megállapítható, hogy a 

hallgató „nem alkalmas” vagy „ideiglenesen nem alkalmas” minősítést kapott, a hallgató nem vehet 

részt az adott képzésben, azaz nem vehet fel az adott képzéshez tartozó tantárgyakat mindaddig, amíg 

az alkalmassági követelményeknek nem felel meg.  

 

V. fejezet 

 

A jogorvoslat 

 

9. § (1) Ha a hallgató az alkalmassági vizsgálat első fokú véleményével nem ért egyet, az orvosi 

vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül kérheti az alkalmasság másodfokon történő orvosi 

elbírálását az első fokon eljáró szervnél. 

 

(2) A másodfokú egészségügyi szerv döntéséig az első fokú egészségügyi szerv véleménye szerint kell 

eljárni. 
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VI. fejezet 

 

Hatályba léptető rendelkezések 

 

 

10. § (1) Jelen szabályzatot a Szenátus a 2010. június 17-ei ülésén fogadta el. 

 

(2) A szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba.  

 

 

 

Pécs, 2010. június 17.       dr. Gábriel Róbert 

          rektor 
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MELLÉKLETEK: 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet  

 

 

Egészségügyi tevékenység végzésében történő közreműködésre jogosító képzések listája 

 

 

Szak Szint Kar 

Általános orvos  osztatlan ÁOK 

Fogorvos  osztatlan ÁOK 

Gyógyszerész  osztatlan ÁOK 

Ápolás és betegellátás  BSc ETK 

Egészségügyi gondozás és prevenció  BSc ETK 

Egészségügyi szervező  BSc ETK 

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 

analitikus 

BSc ETK 
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2. sz. melléklet 

 

 

A szabályzat 4. § és 6. § szerinti vizsgálat díja: 2000,- Ft. 

 

A szabályzat 5. §, 7. § és 8. § szerinti vizsgálat díja: 1500,- Ft. 



 9 

 

 

 

3. sz. melléklet 

 

Hallgatói nyilatkozatminta egészségi állapotról  

 

 

Alulírott ……………….………, cím: ……………………….., születetési hely, idő: 

………………………….  EHA kód: …………………) nyilatkozom, hogy mint egészségügyi 

dolgozónak a ………….………….. munkakörre vonatkozó alkalmasságomat a mellékelt igazolás 

alapján …………….. –én már megállapították. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

az egészségi alkalmasságomban az elmúlt egy évben változás nem következett be. 

 

Kelt:……………….. 

      ______________________ 

     aláírás 
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4. sz. melléklet 

 

Az előzetes egészségügyi alkalmasság véleményezéséhez szükséges dokumentumok: 

1. személyi azonosság egyértelmű igazolása megfelelő dokumentummal 

2. a fogadó intézmény által kiadott beutaló 

3. háziorvos által kiállított igazolás, mely kivonatolva tartalmazza a korábbi betegségeket, 

jelenleg meglévő akut, krónikus betegségeket, gyógyszerszedést, allergiákat, stb. 

4. korábbi orvosi leletek, zárójelentések, esetleges munkaképességcsökkenés, született vagy 

szerzett egészségkárosodás dokumentációja (pl.: OOSZI határozat) 

5. kitöltött "Tanulók egészségügyi törzslapja" című dokumentum. 

 

Az előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálat menete: 

 

1. a hallgató megjelenése, időpontegyeztetés alapján 

2. kitöltött "Tanulók egészségügyi törzslapja" című dokumentum leadása 

3. hozott korábbi egészségügyi dokumentáció áttanulmányozása  

4. részletes anamnézis-felvétel 

5. hallás vizsgálata (súgott beszéd, szükség esetén szűrőaudiometriai vizsgálat) 

6. látás vizsgálata (Csapody és Kettessy szerint, színlátás Ishihara szerint)  

7. általános belgyógyászati vizsgálat, mely tartalmazza: 

- garat-és torok képletek vizsgálata,  

- mellkasi és hasi szervek, vizsgálata, 

- a végtagok, mozgásfunkciók, beszéd vizsgálata, 

- tájékozódó ideggyógyászati vizsgálat, 

- testtömeg, testmagasság, vérnyomás mérése, 

- pulzus mérése, artériák tapintása, 

- szükség esetén EKG vizsgálat  

8. pszichés státusz, tér-, időbeli orientáció, reflexek vizsgálata 

9. vizeletvizsgálat 

10.  ha bármely vizsgálatnál eltérést tapasztalunk további szakvizsgálatok egyeztetése 

11.  tanácsadás, javaslatok 

12.  alkalmassági vélemény kiadása. 
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5. sz. melléklet 

 

 

Az időszakos egészségügyi alkalmasság véleményezéséhez szükséges dokumentumok: 

 

1.  személyi azonosság egyértelmű igazolása megfelelő dokumentummal 

2.  az oktatást végző intézmény által kiadott beutaló 

3.  korábbi alkalmassági vizsgálat óta eltelt időszakból származó orvosi leletek, zárójelentések, 

esetleges munkaképességcsökkenés, baleseti vagy egyéb szerzett egészségkárosodás 

dokumentációja.  

 

Az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálat menete: 

 

Az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálat menete megegyezik az 5. sz. melléklet szerinti 

előzetes vizsgálat menetével.  
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6. sz. melléklet  

 

 

 

Alkalmassági vizsgálat típusa és időpontja az egyes Felsőfokú szakképzéseken  

 

Szak Kar Vizsgálat típusa, időpontja 

Orvosdiagnosztikai 

laboratóriumi technológus 

ETK Egészségügyi alkalmassági  

Vizsgálat időpontja: 2 évente, legkésőbb a 

vizsgálat eredménye szempontjából érintett félév 

regisztrációs időszakának utolsó napja 

Vendéglátó szakmenedzser IGYFK Egészségügyi alkalmassági 

Vizsgálat időpontja: 2 évente, legkésőbb a 

vizsgálat eredménye szempontjából érintett félév 

regisztrációs időszakának utolsó napja 

Hulladékgazdálkodási 

technológus 

TTK Egészségügyi alkalmassági 

Vizsgálat időpontja: 2 évente, legkésőbb a 

vizsgálat eredménye szempontjából érintett félév 

regisztrációs időszakának utolsó napja 

Szőlész-borász szaktechnikus TTK Egészségügyi alkalmassági 

és Szakmai alkalmassági vizsgálat 2 évente, 

melynek időpontja: legkésőbb a vizsgálat 

eredménye szempontjából érintett félév 

regisztrációs időszakának utolsó napja 

 

 


