
2. számú melléklet 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

„Foglalkozás-egészségügyi alapellátás” 

 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem közalkalmazotti és munkavállalói személyi állománya 

számára a jogszabályban előírt „foglalkozás-egészségügyi alapellátás” biztosítására szerződés 

megkötése.  

 

A szolgáltatás helye az ajánlattevő foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító 

működési engedéllyel rendelkező rendelője. 

 

Az elvárt rendelési idő heti 2 alkalommal 4 óra. 

 

Az ellátandó létszám egy irányszám, tekintettel a naptári év alatt megvalósuló fluktuációra, 

10%-os eltérés lehetséges az irányszámhoz képest. 

 
Ellátandó létszám  „C” foglalkozás-egészségügyi 

osztályba tartozók száma 

„D” foglalkozás-egészségügyi 

osztályba tartozók száma 

267 fő 34 fő 233 fő 

 

Elsődleges feladatok: 

- a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglaltak szerint a 

munkavállalók előzetes, időszakos, soron kívüli és záró egészségi alkalmassági 

vizsgálatainak elvégzése; 

- a képernyős munkakörben foglalkoztatottak látásvizsgálata az 50/1999. (XI.3.) EüM 

rendelet szerint, figyelembe véve a képernyős munkakörben foglalkoztatottak 

egészségének megóvásáról szóló 3/2017. kancellári utasítást; 

- a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletben 

meghatározott feladatok, illetve közreműködések; 

Az alkalmassági vizsgálatok során el kell végezni: 

- a testsúly, a testmagasság, a testtömeg index (BMI index) mérését és a testarányok 

vizsgálatát; 

- a bőr és a látható nyálkahártyák, a fogazat, a garatképletek, a keringési, a légzési, a 

hasi szervek, az idegrendszer, az érzékszervek, valamint az ízületek, az izomzat és a 

csontrendszer vizsgálatát; 

- szemvizsgálatot megtekintéssel (szemmozgások, védőszervek épsége, kötőhártya és 

pupillareakciók), valamint látásvizsgálatot (látásélesség vizsgálata, munkatávolság 

látóélessége); 

- az esetleg fennálló testi és szellemi fogyatékosság vizsgálatát; 

- a vérnyomás, a pulzus vizsgálatát, EKG vizsgálatot; 

- a hozott vizsgálati leletek értékelését; 

- az alkohol-, gyógyszer-, kábítószer-fogyasztás, valamint -függőség esetleges jeleinek 

megállapítását. 

 

 



További feladatok: 

- Az elsősegélynyújtó felszerelések folyamatos ellenőrzése, az elhasznált, lejárt vagy 

használhatatlanná vált kötözőszerek és anyagok, továbbá a használhatatlanná vált 

eszközök pótlásának kezdeményezése, elfogadás esetén beszerzése. 

- Elsősegélynyújtók képzése, továbbképzése. 

- Szükség esetén közreműködés munkabaleset kivizsgálásban. 

- Közreműködés munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzésében. 

- Közreműködés soron kívüli ellenőrzéseken. 

- Közreműködés munkavédelmi kockázatértékelés elvégzésében. 

- Közreműködés megelőzési stratégia elkészítésében. 

- Közreműködés egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározásában. 

- Részvétel a biztonságtechnikai bejárásokon. 

 

Elvárt szakorvosi képesítés: üzemorvostan, vagy foglalkozás-orvostan szakorvos. 

Érvényes 

- Magyar Orvosi Kamarai tagság megléte,  

- szakmai működési nyilvántartás (ÁEEK),  

- egészségi alkalmasság, 

- szakmai felelősségbiztosítás az adott szakterület tekintetében, 

- érvényes ÁNTSZ működési engedély foglalkozás-egészségügyi ellátásra; 

 

 

 


