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TÁJÉKOZTATÓ HALLGATÓI VIZSGÁLATOKRÓL 
 

A Pécsi Tudományegyetem „A hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról” szóló 
szabályzatának 5. § bekezdése alapján minden hallgató évente köteles részt venni egészségügyi 
alkalmassági vizsgálaton. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a meg nem jelenés, „nem alkalmas” vagy 
„ideiglenesen nem alkalmas” minősítés esetén a hallgató nem működhet közre egészségügyi tevékenység 
végzésében, illetve nem vehet fel olyan kötelező tantárgyakat, melynek előfeltételéül foglalkozás-
egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzése lett meghatározva. 
 

VIZSGÁLATOK MENETE – Általános szabályok 

Beutazás 

Azoknak a magyar állampolgároknak, akik 
belépnek az országba, két negatív PCR 

tesztet kell elvégeztetniük, ez vonatkozik 
azon külföldi hallgatókra is, akik 
Magyarországra jönnek tanulni. 

A Kar a szűréseket térítésmentesen 
biztosítja a hallgatóknak. 

2020. szeptember 1-től csak a 
Magyarországon elvégzett teszteket 

fogadják el, a külföldön elvégzett 
teszteket nem. 

 
Bármely Magyarországon belül elkészített 

PCR tesztet elfogad az egyetem, 
amennyiben az elkészítés idejét tekintve 

megfelel az előírtaknak, azonban az 
egyetem hatáskörén kívüli teszteket nem 
támogatja anyagilag. A külföldön végzett 
teszteket sem a magyar hatóságok, sem 

az egyetem nem fogadja el. 

International Welcome Desk 
 

Kizárólag azoknak a hallgatóknak kell 
felkeresniük a Welcome Desket, akik a 

karantént a kollégiumban tervezik 
letölteni. 

Az International Welcome Desk: 
augusztus 31. reggel 8:00 órától 

szeptember 30. napjáig éjjel-nappal, 
október hónapban naponta reggel 8:00 – 

este 20:00 között működik, működési 
időn kívül a PTE hotline 

szolgáltatása támogatja a fogadópontot. 

Welcome Desk: Pécs, Szántó K.J. u. 1/a. 
épület. 

Bejárat: a kollégium bejáratától balra, az 
„A” épületbe vezető lépcsőn, vagy 

mozgáskorlátozott 
lifttel megközelíthető bejárat 

Szükséges lépések 

1. Welcome desk (kollégiumi karantén esetén) 
2. PCR teszt 

3. Tüdőröntgen (A tüdőszűrésen kizárólag negatív PCR teszt birtokában vegyen részt!)  
4. Jelentkezés alkalmassági vizsgálatra 

PCR tesztre történő  
jelentkezés 

Magyar hallgatók esetében: bit.ly/PTEAOKszures 
Angol, német programos hallgatóknak és kettős állampolgároknak: 

bit.ly/UPMSscreening 
A végleges beosztás az alábbi linken tekinthető meg: https://bit.ly/UPMSschedule 

FIGYELEM! A szemeszter kezdésekor hatósági házi karanténban lévő, illetve tüneteket 
produkáló hallgatóknak a teszt elvégzésére csak a karantén lejártakor, illetve a 

tünetek megszűnésekor lesz lehetőség az FMK-nál, ezáltal pedig a gyakorlati órákon 
való személyes megjelenés sem megvalósítható az első nappal kezdődően. 

PCR teszt eredménye 

Az eredmény elérhető az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT - 
www.eeszt.gov.hu), illetve a MedSol alatt. Az EESZT-be történő bejelentkezéshez 

szükségetek van egy ügyfélkapu azonosítóra, vagy elektronikus személyi igazolványra. 
Az eredményeket eléri az egyetem a saját rendszerein belül, így a hallgatóknak nincs 
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semmi teendőjük ezzel kapcsolatban. 
Pozitív teszt esetén az egyetem mindenképpen felveszi a kapcsolatot az érintett 

személlyel. 

Maszkviselés  
Minden vizsgálat elvégzése során (tüdőröntgen, alkalmassági)  

a maszkviselés kötelező! 

Hotline vonal 
Koronafertőzés gyanújának esetén, vagy tünetek észlelésekor feltétlenül hívja a 

Hotline vonalat: +36305773764 (magyar és angol nyelvű). 

 

IDŐSZAKOS ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT 
2019-ben vagy korábban felvett hallgatók esetében 

  Részletek Megjegyzés 

Érvényesség 
A lejárt alkalmassági  

vizsgálatok 2020. december 31-ig 
érvényesek. 

Kérjük abban az esetben is  
jelentkezzen a vizsgálatra, amennyiben 

alkalmassági vizsgálata tavasszal jár csak 
le, mert tavasszal nincs lehetőség a 

vizsgálatok elvégzésére! 

Jelentkezés módja 

A jelentkezés 2020. október 15. 
követően a PTE KK Orvosszakmai 

Igazgatóság Foglalkozás-egészségügyi és 
Munkahigiénés Központ weboldalán: 

https://hallgatofmk.pte.hu/ 

A bejelentkezéshez Neptun kód/EHA kód 
szükséges. 

Vizsgálat helyszíne 
PTE KK Orvosszakmai Igazgatóság 

Foglalkozás-egészségügyi és 
Munkahigiénés Központ telephelyén. 

7624 Pécs Nyár u. 8. 

Vizsgálathoz szükséges 
dokumentumok 

Egy éven belüli tüdőszűrő eredmény  
(röntgen lelet), 

Ha egészségi állapotában változás 
történt, illetve krónikus betegség esetén 
az arról szóló dokumentáció (ambuláns 

lelet, zárójelentés), 
Ha szemüveget használ, a vizsgálatra azt 

is vigye magával. 

Az időszakos alkalmassági vizsgálatról 
készült véleményt a PTE KK 

Orvosigazgatás Foglalkozás-egészségügyi 
és Munkahigiénés Központja a 

Tanulmányi Hivatal részére a Hallgató 
beleegyezése alapján megküldi. Az 
igazolás megőrzendő, a Tanulmányi 
Hivatalban azonban nem szükséges 

bemutatni. 

Tüdőröntgen 

A PTE KK Orvosigazgatás Foglalkozás-
egészségügyi és Munkahigiénés Központ 
a Nyár utcai telephelyén szűrőkamiont 

biztosít a tüdőszűrő vizsgálat 
elvégzéséhez. A vizsgálat díja 2500 FT, 

melyet a PTE KK Orvosigazgatás 
Foglalkozás-egészségügyi és 

Munkahigiénés Központ irodájában 
tudnak készpénzben befizetni (7624 

Pécs, Nyár u. 8.). A szolgáltatás a 
befizetéskor kapott nyugta 

bemutatásával vehető igénybe. A 
szűrőkamion esetében nincs időpont 

foglalási lehetőség, a vizsgálatok 
lebonyolítása érkezési sorrendben 

történik.  

A tüdőszűrő vizsgálatok időpontjai: 
szeptember 3-4.: 14:00 - 18:00 között, 
szeptember 5.: 10:00 - 18:00 között.  

 
Kérjük, feltétlenül végeztesse el 

tüdőröntgen vizsgálatot a megadott 
időpontok valamelyikén, és októberben 

foglaljon időpontot a vizsgálatokra. 
 

A tüdőszűrésen kizárólag negatív PCR 
teszt birtokában vegyen részt! 
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ELŐZETES ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT 
2020-ban felvételt nyert hallgatók esetében 

  Részletek Megjegyzés 

Jelentkezés módja 

A jelentkezés 2020. szeptember 7-től a 
PTE KK Orvosszakmai Igazgatóság 

Foglalkozás-egészségügyi és 
Munkahigiénés Központ weboldalán: 

https://hallgatofmk.pte.hu/ 

A bejelentkezéshez Neptun kód 
szükséges. 

Vizsgálat helyszíne 
PTE KK Orvosszakmai Igazgatóság 

Foglalkozás-egészségügyi és 
Munkahigiénés Központ telephelyén 

7624 Pécs Nyár u. 8. 

Vizsgálathoz szükséges 
dokumentumok 

Egészségügyi kiskönyv. 
Egy éven belüli tüdőszűrő eredmény 

(röntgen lelet). 
Krónikus betegség esetén az arról szóló 

dokumentáció (ambuláns lelet, 
zárójelentés). 

Háziorvosi igazolás. 
Hepatitis B oltási igazolás. 

Ha szemüveget használ, a vizsgálatra azt 
is vigye magával. 

Az előzetes alkalmassági vizsgálatról 
készült véleményt csoportvezetőjüknek 

juttassák el 2020. szeptember 7-25. 
között. A csoportvezetőket kérjük, hogy 
szeptember 30-ig juttassák el ezeket a 

Tanulmányi Hivatalba. 

Tüdőröntgen 

A PTE KK Orvosigazgatás Foglalkozás-
egészségügyi és Munkahigiénés Központ 
a Nyár utcai telephelyén szűrőkamiont 

biztosít a tüdőszűrő vizsgálat 
elvégzéséhez. A vizsgálat díja 2500 FT, 

melyet a PTE KK Orvosigazgatás 
Foglalkozás-egészségügyi és 

Munkahigiénés Központ irodájában 
tudnak készpénzben befizetni (7624 Pécs, 
Nyár u. 8.). A szolgáltatás a befizetéskor 

kapott nyugta bemutatásával vehető 
igénybe. A szűrőkamion esetében nincs 

időpont foglalási lehetőség, a vizsgálatok 
lebonyolítása érkezési sorrendben 

történik. 

A tüdőszűrő vizsgálatok időpontjai: 
szeptember 3-4.: 14:00 - 18:00 között, 
szeptember 5.: 10:00 - 18:00 között. 

 
Kérjük, hogy a tüdőszűrésen kizárólag 
negatív PCR teszt birtokában vegyen 

részt! 
 

A szűrőkamion esetében nincs időpont 
foglalási lehetőség, a vizsgálatok 

lebonyolítása érkezési sorrendben 
történik. 

 

SZIGORLÓ ÉVES ÉS PRE/KLINIKAI 
gyakorlatot/tárgyat végző hallgatók esetében 

PCR teszt 
Szigorló év 

A PTE Klinikai Központ Klinikáin történő 
szakmai gyakorlatok megkezdése előtt 

minden esetben szükséges a negatív PCR 
teszt bemutatása.  

Kérjük, hogy kizárólag abban az esetben 
jelentkezzen a vizsgálatra, amennyiben 

esetlegesen megszakította pécsi 
gyakorlatát külföldi tartózkodással, vagy 

most jön először Pécsre gyakorlatra. 
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PCR teszt 
Klinikai tárgyak és 

gyakorlatok 

A személyes jelenléttel járó gyakorlati 
órákon való megjelenéshez az alábbi 

évfolyamoknak szükséges egy lehetőleg  
5 napon belüli negatív eredményű PCR 

teszt: 
Általános orvos - 3., 4., 5., 6. évfolyam 

Fogorvos - 1., 2., 3., 4., 5. évfolyam 

PTE Klinikai Központ rendelkezései 
alapján ahhoz, hogy a preklinikai/klinikai 
tantárgyakhoz tartozó betegágy melletti 

gyakorlatokon részt vehessenek az új 
tanévben, rendelkezniük kell egy negatív 

PCR teszttel. 

Jelentkezés módja 

A teszt elvégzésére a PTE KK 
Orvosszakmai Igazgatóság Foglalkozás-

egészségügyi és Munkahigiénés Központ 
telephelyén van lehetőség (7624 Pécs, 
Nyár utca 8.). Vizsgálatra jelentkezni a 

Hallgatói Önkormányzat 
közreműködésével lehet. 

 

Amennyiben érintettek kérjük, 
regisztráljanak a vizsgálatra az alábbi link 

segítségével: bit.ly/PTEAOKszures.  
Kettős állampolgárságú hallgatók a 
következő linken jelentkezhetnek: 

bit.ly/UPMSscreening. 
Cél klinikának a PTE KK-t jelölje meg. 
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