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Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok végzéséről  

EJÁRÁS REND 

WHO által fenntartott CoVid 19 járvány fennállása idejére 

Magyarországi Vészhelyzet megszűnését követően 

hatályos 2020.07.14-től visszavonásig 

 

Áttekintettem a FESZ tevékenysége körében, a szakmai minimum feltétel során elvégezhető 

valamennyi vizsgálatunkat a CoVid 19  megbetegedés kockázat értékelése céljából az egyéni 

munkavédelmi előírások szabályozásának tükrében. 

A FESZ működése vonatkozásában a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével 

összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről  *  alapján a munkavállaló és a 

FESZ dolgozók egészségének és biztonságának érdekében a munkaköri alkalmassági vizsgálatok 

során a szolgálat nem tartja feltétlenül szükségesnek és indokoltnak a munkavállaló személyes 

jelenlétét az orvosi munkaköri alkalmassági vizsgálatok során az eljárás sajátossága és orvosszakmai 

megítélés alapján, ennek alapján telemedicinális ellátás keretében nyújtja a bázis ellátását.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000058.tv#lbj0ida136


A munkavállaló személyes jelenlétének szükségessége abban az esetben kerül meghatározásra a 

FESZ részéről, amennyiben a vizsgálat tervezése során a vizsgált személy egészségi állapotára 

vonatkozóan olyan új adat/tény kerül felismerésre, melyre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre a 

vizsgáló orvosnak a vizsgált személy állapotára vonatkozó 3 hónapon belüli szakorvosi 

szakvélemények ill. amennyiben a vizsgálatot megelőzően a munkavállaló részéről egészségi 

állapotáról szóló írásos nyilatkozatában foglalt adatok validitásával kapcsolatban a vizsgáló 

orvosnak kételye merül fel. Az alkalmassági vizsgálat során a FESZ belső szakmai eljárásrendjében 

meghatározott és rögzített folyamat szerint végzi a tevékenységét.  

A személyes jelenlétet nem igénylő alkalmassági vizsgálatok során a vizsgáló orvos telefonos táv 

konzultációval érhető el az alkalmassági vizsgálat során. A munkaköri alkalmassági véleményt a 

vizsgálat során a FESZ orvos telefonos konzultáció keretében adja meg a vizsgált személynek. 

A telefonos konzultáció keretében történő alkalmassági vizsgálat során a vizsgáló orvos egy másik 

foglalkozás-egészségügyi rendelőben tartózkodik, mely rendelőben a távvizsgálat feltételei adottak 

és rendelkezésre állnak: telefon, internet, kristály foglalkozás-egészségügyi szoftver, e-

munkaegészségügy elektronikus nyilvántartási és folyamatkezelő rendszer. 

A vizsgálat során a munkavállaló: 

a, nem tartózkodik a rendelőben de telefonon elérhető a FESZ orvos számára 

b, a FESZ rendelőben tartózkodik,  FESZ asszisztens jelen van, és az orvos telefonon elérhető. Az 

alkalmassági vizsgálat során a FESZ asszisztens a vizsgáló orvos utasítása alapján végzi el az 

alkalmassági vizsgálathoz szükséges vizsgálatokat, rögzíti azokat a Kristály foglalkozás-

egészségügyi rendszerben ill. on-line telemedicina alkalmazásával megküldi a vizsgáló orvosnak 

kiértékelésre. 



A vizsgáló orvos az e-munkaegészségügy rendszer alkalmazásával online számba veszi a 

munkavállalót érő egészségi ártalmakat és a telemedicina alkalmazásával megismeri a vizsgált 

munkavállaló: kórelőzményét, szükséges esetben kontrollvizsgálatot végez, látás és hallásvizsgálatot 

végez, vérnyomásmérést végez, szükséges esetben meghatározza azokat a vizsgálatokat melyek 

személyes jelenlét szükségességével járnak. A vizsgálat zárását követően a vizsgáló orvos telefonon 

tájékoztatja a munkaköri alkalmassági véleményéről a vizsgált személyt.      

A vizsgálat zárását követően az orvosi vélemény „kristály” orvosiszakmai rendszerből történő 

nyomtatását követően a FESZ asszisztens a kinyomtatott alkalmassági vélemény dokumentumra 

köteles ráírni: „dr.Buczkó megbízásából” és köteles azt olvashatóan aláírni és a munkavállalónak 

átadni. Ezt követően, a FESZ a vizsgálat eredményéről haladéktalanul elektronikusan tájékoztatja a 

munkáltatót. A FESZ orvos a távkonzultációval készült vizsgálat zárásakor a vizsgálat elvégzésének 

tényét és eredményét rögzíti az online működő e-munkaegészségügy rendszerben, ill. a kinyomtatott 

és hitelesített alkalmassági véleményt aláírja és személyi bélyegzővel ellátja. A vizsgálat során 

készült vizsgálati részdokumentumokat ill. a törzslap dokumentációját a FESZ a Kristály szakmai 

rendszerben elektronikusan rögzíti ill. azt nyomtatott formában az orvos aláírja. A FESZ a vizsgált 

személy kérésére a vizsgálatot követően átadja/megküldi a vizsgálóorvos által aláírt és 

személyibélyegzőjével ellátott alkalmassági véleményt. 

Amennyiben a vizsgált személy nem fogadja el az elsőfokú munkaköri alkalmasági orvosi 

véleményt, akkor ebben az esetben a másodfokú eljárás indításához szükséges első vizsgálati időpont 

az az időpont, amikor a vizsgált személy a távkonzultációval készült és a FESZ nővér által hitelesített 

alkalmassági véleményt átvette.  

 



1. Előzetes Alkalmassági vizsgálatok: 

  

A vizsgálat indításának alapfeltétele:  

• a vizsgálat személy nyilatkozik állandó lakhelyén vagy ideiglenes tartózkodási helyén 

működő háziorvosáról ill. nyilatkozik arról, hogy a FESZ felveheti a kapcsolatot 

háziorvosával egészségi nyilatkozatában általa közölt adatok ellenőrzésével 

kapcsolatban. 

• háziorvosi igazolás egészséges/munkaképes állapotról 

• kitöltött CoVid kérdőív alapján nem minősül gyanús esetnek. 

• Munkáltatói beutalás / e-munkageszsegugy EAV-ra. ( Ezzel biztosítva az előírt 

várakozási idő/betegvizsgálati idő betartását) 

• Amennyiben a vizsgált személy a vizsgálatot 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. 

 

Amennyiben a beutalt személy esetében a fentiek nem teljesülnek az alkalmassági vizsgálat 

nem kezdhető meg. A FESZ az e-munkaegeszsegugy rendszerben nem jelent meg értesítést 

ad a munkáltatónak.  

 

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


 

Az alkalmassági vizsgálat során végzett vizsgálatok szabályozása: 

 

Vizsgálat megnevezése 

A vizsgált személy 

részéről megkövetelt 

intézkedések 

Egészségügyi dolgozó esetében 

megkövetelt munkavédelmi 

intézkedés 

EKG vizsgálat szájmaszk viselése,  

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése, arc védő 

plexi viselése 

Audiometriás vizsgálat szájmaszk viselése sebészi szájmaszk viselése,  

Légzésfunkciós vizsgálat szájmaszk viselése  

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése, arcvédő 

plexi viselése 

Vércukor vizsgálat szájmaszk viselése 

sebészi szájmaszk viselése, 

arcvédő plexi és gumikesztyű 

viselése 

Vérnyomás mérés szájmaszk viselése 

sebészi szájmaszk viselése, 

arcvédő plexi és gumikesztyű 

viselése 



Ambulans műszeres 

monitoring vizsgálat ( Holter 

EKG, ABPM) 

az eszköz felvétele és 

leadása során szájmaszk 

viselése 

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése 

Ambulans poligráfiás alvás 

vizsgálat  

az eszköz felvétele és 

leadása során szájmaszk 

viselése 

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése 

 

A vizsgálatot követően az eszköz és munkaterület felület fertőtlenítése kötelező.   

2. Soron kívüli Alkalmassági vizsgálatok: 

 A vizsgálat indításának alapfeltétele:  

• a vizsgálat személy nyilatkozik állandó lakhelyén vagy ideiglenes tartózkodási helyén 

működő háziorvosáról ill. nyilatkozik arról, hogy a FESZ felveheti a kapcsolatot 

háziorvosával egészségi nyilatkozatában általa közölt adatok ellenőrzésével 

kapcsolatban. 

• kitöltött CoVid kérdőív alapján nem minősül gyanús esetnek. 

• Munkáltatói beutalás / e-munkageszsegugy EAV-ra. ( Ezzel biztosítva az előírt 

várakozási idő/betegvizsgálati idő betartását) 

• Amennyiben a vizsgált személy a vizsgálatot 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 

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


panaszmentességről szóló igazolás bemutatását/elektronikus megküldését követően/ 

esetében kezdhető meg. 

• Amennyiben a vizsgált személy munkaköréből kifolyólag tartózkodott külföldön 

abban az esetben a szükséges SARS-Cov-2 tesztelés eljárás rendje a következő: 

o munkavállaló jelzi a HR/HSE vezető részére a hazaérkezésének tervezett 

időpontját 

o a HSE vezető elektronikusan megrendeli a SARS-COV-2 tesztelést a FESZ-től 

ill. a HR vezető SAV vizsgálatot rendel el az e-munkaegészségügy rendszeren 

keresztül. 

o a FESZ felveszi a kapcsolatot a vizsgáltra kötelezett munkavállalóval és vele 

szerződésben álló akkreditált SARS-COV-2 vizsgáló helytől megrendeli a 

szükséges vizsgálatot ill. végzi a betegirányítást/időpontfoglalást. 

o A vizsgálatot követően a vizsgált munkavállaló bemutatja a FESZ részére a 

SARS-COV-2 diagnosztikai vizsgálati eredményét, melynek ismeretében a 

FESZ kiadja a munkakör alkalmasságára vonatkozó szakvéleményét.   

 

Amennyiben a beutalt személy esetében a fentiek nem teljesülnek az alkalmassági vizsgálat 

nem kezdhető meg. A FESZ az e-munkaegeszsegugy rendszerben nem jelent meg értesítést 

ad a munkáltatónak.  

  



Vizsgálat megnevezése 

A vizsgált személy részéről 

megkövetelt intézkedések 

Egészségügyi dolgozó esetében 

megkövetelt munkavédelmi 

intézkedés 

EKG vizsgálat szájmaszk viselése kérhető 

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése, arc védő 

plexi viselése 

Audiometriás vizsgálat szájmaszk viselése kérhető sebészi szájmaszk viselése,  

Légzésfunkciós vizsgálat szájmaszk viselése kérhető  

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése, arcvédő 

plexi viselése 

Vércukor vizsgálat szájmaszk viselése kérhető 

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése 

Vérnyomás mérés szájmaszk viselése kérhető 

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése 

Ambulans műszeres 

monitoring vizsgálat ( Holter 

EKG, ABPM) 

az eszköz felvétele és 

leadása során szájmaszk 

viselése kérhető 

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése 

Ambulans poligráfiás alvás 

vizsgálat  

az eszköz felvétele és 

leadása során szájmaszk 

viselése kérhető 

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése 

A vizsgálatot követően az eszköz és munkaterület felület fertőtlenítése kötelező.  



 

3. Időszakos Alkalmassági vizsgálatok: 

 

 A vizsgálat indításának alapfeltétele:  

• a vizsgálat személy nyilatkozik állandó lakhelyén vagy ideiglenes tartózkodási helyén 

működő háziorvosáról ill. nyilatkozik arról, hogy a FESZ felveheti a kapcsolatot 

háziorvosával egészségi nyilatkozatában általa közölt adatok ellenőrzésével 

kapcsolatban. 

• kitöltött CoVid kérdőív alapján nem minősül gyanús esetnek. 

• Munkáltatói beutalás / e-munkageszsegugy EAV-ra. ( Ezzel biztosítva az előírt 

várakozási idő/betegvizsgálati idő betartását) 

• Amennyiben a vizsgált személy a vizsgálatot 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. 

  

Amennyiben a beutalt személy esetében a fentiek nem teljesülnek az alkalmassági vizsgálat 

nem kezdhető meg. A FESZ az e-munkaegeszsegugy rendszerben nem jelent meg értesítést 

ad a munkáltatónak.  

 

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


Vizsgálat megnevezése 

A vizsgált személy részéről 

megkövetelt intézkedések 

Egészségügyi dolgozó esetében 

megkövetelt munkavédelmi 

intézkedés 

EKG vizsgálat szájmaszk viselése kérhető 

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése, arc védő 

plexi viselése 

Audiometriás vizsgálat szájmaszk viselése kérhető sebészi szájmaszk viselése,  

Légzésfunkciós vizsgálat szájmaszk viselése kérhető  

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése, arcvédő 

plexi viselése 

Vércukor vizsgálat szájmaszk viselése kérhető 

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése 

Vérnyomás mérés szájmaszk viselése kérhető 

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése 

Ambulans műszeres 

monitoring vizsgálat ( Holter 

EKG, ABPM) 

az eszköz felvétele és 

leadása során szájmaszk 

viselése kérhető 

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése 

Ambulans poligráfiás alvás 

vizsgálat  

az eszköz felvétele és 

leadása során szájmaszk 

viselése kérhető 

sebészi szájmaszk viselése, 

gumikesztyű viselése 

A vizsgálatot követően az eszköz és munkaterület felület fertőtlenítése kötelező 



 

 

 

Kelt: Szolnok, 2020.07.14 

 

 

 

     …………………………………..

                 dr. Buczkó István 

                      Ügyvezető  


