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Nappali vagy levelező tagozatos, óvodapedagógus vagy csecsemő-és kisgyermeknevelő 

szakos hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos tudnivalók 

 

Előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálat az első éves hallgatók részére: 

A vizsgálat időpontjáról a Tanulmányi Hivatal értesítést küld. 

A vizsgálat elvégzéshez az alábbi dokumentumok szükségesek: 

• személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum (Személyi igazolvány, 

lakcímkártya, TAJ kártya) 

• egy éven belüli tüdőszűrő lelet 

• háziorvosi igazolás - egészségi állapotáról, hogy szenvednek-e krónikus betegségben 

• Oltási dokumentáció Hepaptítis-B oltási sorozatról (gyermekkori oltási kiskönyv 

vagy 14 év felettiek oltási kiskönyve vagy orvosi igazolás az oltások pontos beadási 

idejéről) 

• "Egészségügyi nyilatkozat és vizsgálati adatok" c. nyomtatvány, másnéven 

egészségügyi kiskönyv (Nyomtatványboltban/Papír- és Írószer boltban beszerezhető) 

• kezelt, gondozott betegségeiről szóló orvosi dokumentum (zárójelentés, friss 

gondozási lelet vagy ambuláns lap) 

• ha szemüveges, kérjük a szemüveg legyen Önnél, mert a távol, illetve közellátás 

vizsgálathoz szükséges, illetve ha friss szemészeti lelettel rendelkezik, kérjük, a 

vizsgálatra hozza magával. 

 

A felsorolt dokumentumok hiányában nem áll módunkban alkalmassági véleményt kiadni! 

A vizsgálat részleteiről a https://kti.pte.hu/content/hallgatok-egeszsegugyi-alkalmassagi-

vizsgalata címen tájékozódhat. 

 

 

 

https://kti.pte.hu/content/hallgatok-egeszsegugyi-alkalmassagi-vizsgalata
https://kti.pte.hu/content/hallgatok-egeszsegugyi-alkalmassagi-vizsgalata
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Egészségügyi alkalmassági vizsgálat a szakmai gyakorlaton való részvételhez: 

 

A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 4. § értelmében az óvodapedagógus vagy csecsemő- és 

kisgyermeknevelő képzésben a szakmai gyakorlaton való részvételhez a hallgatónak 

előzetesen részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton, mert az 

óvoda és a bölcsőde járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületnek 

minősül.  

 

A rendelet 17. melléklete szerint az alábbi vizsgálatok szükségesek: 

A képzés alatt egy alkalommal, kivétel megbetegedés esetén, mert akkor ismételni 

szükséges: 

 Bakteriológiai 

 Nemi betegség (luesserológia) 

A képzés alatt évente: 

 TBC (ernyőkép-szűrés érvényes lelete) 

Csak panasz vagy tünet esetén:  

 Bőrgyógyászati 

A vizsgálatok eredményeit az „Egészségügyi kiskönyvben” rögzíteni szükséges. 

 

A hallgatónak a jogszabályban rögzített vizsgálatokon részt kell vennie, a foglalkozás-

egészségügyi alkalmassági vizsgálaton meg kell felelnie. A hallgatói jogviszony 

létesítésének feltétele az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel, és az 

évente megújítandó érvényes „Egészségügyi kiskönyvvel” való rendelkezés. 

 

Amennyiben a vizsgálatot igazoló úgynevezett „Egészségügyi kiskönyvet” a hallgató nem 

kaphatja meg, nem tudja a képzés részeként előírt gyakorlatot teljesíteni, így nem nyerhet a 
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tanulmányai egyéb követelményeinek teljesítése esetén sem végbizonyítványt, tehát 

záróvizsgára sem bocsátható. 

 

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat „Egészségügyi kiskönyvbe” történő bejegyzése: 

(1) Amennyiben a hallgató rendelkezik érvényes „Egészségügyi kiskönyvvel” (s abban a 

fenti vizsgálati eredmények igazoltak és érvényesek), kérjük mutassa be a 

Tanulmányi Hivatalban. 

vagy 

(2) A szükséges vizsgálatokhoz (Bakteriológiai, Nemi betegség (luesserológia), TBC 

(ernyőkép-szűrés érvényes lelete) orvosi beutalót a Tanulmányi Hivataltól kérhet. A 

székletvizsgálathoz szükséges eszközöket gyógyszertárban tudja beszerezni. 

A procedúrát célszerű időben megkezdeni, mert egyes vizsgálatok eredményének 

megérkezése több napot is igénybe vehet. 

A vizsgálati eredmények (szűrések) alapján, az igények felmérését követően, a 

beiratkozási/bejelentkezési időszakban a Tanulmányi Hivatal által szervezett 

időpontban a foglalkozás-egészségügyi szakorvos megállapítja és bejegyzi az 

alkalmasságot az „Egészségügyi kiskönyvbe”. A bejegyzést, kérjük mutassa be a 

Tanulmányi Hivatalban. 

vagy 

(3) A szükséges vizsgálatokhoz (Bakteriológiai, Nemi betegség (luesserológia), TBC 

(ernyőkép-szűrés érvényes lelete) orvosi beutalót háziorvosától kérhet. A vizsgálatok 

díjkötelesek lehetnek, melyet a vizsgálatot végző szolgáltató részére a jelentkezőnek 

kell kifizetnie. A székletvizsgálathoz szükséges eszközöket gyógyszertárban tudja 

beszerezni. 

A procedúrát célszerű időben megkezdeni, mert egyes vizsgálatok eredményének 

megérkezése több napot is igénybe vehet. 
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A vizsgálati eredmények (szűrések) alapján, az igények felmérését követően, a 

beiratkozási/bejelentkezési időszakban a Tanulmányi Hivatal által szervezett 

időpontban a foglalkozás-egészségügyi szakorvos megállapítja és bejegyzi az 

alkalmasságot az „Egészségügyi kiskönyvbe”. A bejegyzést, kérjük mutassa be a 

Tanulmányi Hivatalban. 

vagy 

(4) A szükséges vizsgálatokhoz (Bakteriológiai, Nemi betegség (luesserológia), TBC 

(ernyőkép-szűrés érvényes lelete) beutalót a fogadó szakmai gyakorlati hely biztosít 

a vele szerződött foglalkozás-egészségügyi szakorvoshoz. A vizsgálatok díjkötelesek 

lehetnek, melyet a vizsgálatot végző szolgáltató részére a jelentkezőnek kell 

kifizetnie. A székletvizsgálathoz szükséges eszközöket gyógyszertárban tudja 

beszerezni. 

A procedúrát célszerű időben megkezdeni, mert egyes vizsgálatok eredményének 

megérkezése több napot is igénybe vehet. 

A vizsgálati eredmények (szűrések) alapján, a gyakorlati hellyel szerződött 

foglalkozás-egészségügyi szakorvos megállapítja és bejegyzi az alkalmasságot az 

„Egészségügyi kiskönyvbe”. A bejegyzést, kérjük mutassa be a Tanulmányi 

Hivatalban. 


