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A sportorvosi vizsgálatok végzéséről  

EJÁRÁS REND 

WHO által fenntartott CoVid 19 járvány fennállása idejére 

Magyarországi Vészhelyzet megszűnését követően 

hatályos 2021.01.04-től visszavonásig 

 

Áttekintettem a sportorvosi tevékenysége körében, a szakmai minimum feltétel során 

elvégezhető valamennyi vizsgálatunkat a CoVid 19  megbetegedés kockázat értékelése céljából 

az egyéni munkavédelmi előírások szabályozásának tükrében. 

 

A sportorvosi vizsgálatok: 
  

A vizsgálat indításának alapfeltétele:  

1. A vizsgált személy TAJ száma alapján a Baross Rendelő Háziorvosi Szolgálat az 

EESZT rendszerben ellenőrzi a vizsgált vagy rendelésen megjelent paciens 14 napos 

intervallumban CoVid-19 betegségre vonatkozó diagnosztikai vizsgálati eseményeit. 

Érvénytelen TAJ szám vagy TAJ hiányában a vizsgálat alapfeltétele nem teljesül.  

 A vizsgálat indításának feltétele: Az EESZT rendszerben nincs esemény, vagy 

negatív PCR vizsgálati esemény van rögzítve. Negatív Ag gyorsteszt esemény 

csak is negatív PCR vizsgálati eseménnyel fogadható el.     

2. Kitöltött CoVid-19 kérdőív alapján nem minősül gyanús esetnek. 

 A vizsgálat indításának feltétele: Negatív CoVid -19 kockázat került 

megállapításra ( FESZ nővér aláírásával).  

3. Amennyiben a vizsgált személy/paciens a vizsgálatot/rendelést megelőző 14 napon 

belül külföldről érkezett haza a vizsgálat napján hatályos – elérhető szabályozás: 

https://www.nnk.gov.hu/- eljárásrend szerinti SARS-Cov 2 teszt(ek) eredmény(ek) 

vagy háziorvos által igazolt letöltött 14 napos önkéntes karanténról és 

panaszmentességről szóló igazolás bemutatását/elektronikus megküldését követően/ 

esetében kezdhető meg. 

 A vizsgálat indításának feltétele: Háziorvosi vagy hivatali ( Kormány Hivatal 

Népegészségügyi Osztály) igazolás. 

Amennyiben a jelentkező a fenti igazolásokkal nem rendelkezik akkor a vizsgálatra 

bocsátás feltételét teljesíti, amennyiben 48 órán belüli negatív SARS-COV-2 PCR 

eredményt mutat be.   

https://www.nnk.gov.hu/-


A vizsgálat/rendelés abban az esetben is megkezdhető amennyiben negatív CoVid -19 

kockázat került megállapításra ( Baross szakápoló aláírásával) és a paciens kérésére, 

önköltségesen a Baross rendelő által elvégzett a SARS COV-2 Ag gyorsteszt eredménye 

negatív.   

 

Amennyiben a fentiek nem teljesülnek a vizsgálat/rendelés nem kezdhető meg.  

 

A paciens kérésére, önköltségesen a Baross Rendelő által elvégzett a SARS COV-2 Ag 

gyorsteszt vizsgálat végzésének szabályozása 

 
A vizsgálatot a Rendelő szakdolgozója az elkülönítő helységben végzi a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ által kiadott eljárásrend szerint. Iktatószám: 44212-2/2020/HOTII 

 

 

Kelt: Szolnok, 2021.01.04. 

 

 

 

  …………………………………..

                 dr. Buczkó István 

 Háziorvostan és foglalkozás-

egészségügyi szakorvos                     

ügyvezető 


