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TÁJÉKOZTATÓ
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATRÓL
a szombathelyi képzési helyre fölvetteknek
Tisztelt Leendő Hallgatónk!
Felvételi jelentkezésekor tájékoztattuk arról, hogy a Pedagógiai és Pszichológiai Kar a tanulmányai
megkezdéséhez kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálatot ír elő a sporttudományi képzési területhez
tartozó szakjain, valamint a testnevelő tanár szakon. Az alábbiakban az egészségügyi alkalmassági vizsgálattal
kapcsolatos tudni- és tennivalóiról tájékoztatjuk. Kérjük, figyelmesen olvassa el az Önre vonatkozó
információkat!
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG VIZSGÁLATA ÉRVÉNYES SPORTORVOSI IGAZOLÁSSAL RENDELKEZŐK
ESETÉBEN
Ha Ön igazolt sportoló, és rendelkezik sportorvosi igazolással, nem kell részt vennie az egészségügyi
alkalmassági vizsgálaton, ebben az esetben viszont:
1. Legyen érvényes a sportorvosi igazolása 2019. szeptember 10-éig, azaz a szorgalmi időszak kezdetéig.
2. Küldje el ímélben a PPK Tanulmányi Hivatalának a sportorvosi igazolásának másolatát (fényképet vagy
szkennelt változatot) a ppkto-szh@ppk.elte.hu címre 2019. augusztus 20-ig. Kérjük, ügyeljen arra, hogy
a kép olvasható méretű és minőségű legyen.
3. Hozza el magával az eredeti sportorvosi igazolást a személyes beiratkozásra.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat alól csak abban az esetben mentesül, ha mindhárom fenti feltételt
teljesíti. Ha a sportorvosi igazolása lejár 2019. szeptember 10-e előtt és nem újítja meg azt, akkor részt kell
vennie az alább részletezett egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. Ha az igazolás másolatát nem küldi meg
a fenti határidőig, vagy nem tudja bemutatni az eredeti példányt a beiratkozáson, akkor külön díj ellenében
késedelmesen tudja csak azt pótolni.
EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT MINDAZOKNAK, AKIK NEM RENDELKEZNEK ÉRVÉNYES
SPORTORVOSI IGAZOLÁSSAL
Ha Ön nem igazolt sportoló, aki teljesítette a mentesség igénybevételéhez szükséges fenti három feltételt,
akkor részt kell vennie az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. Az orvosi vizsgálat négy részből áll: fizikális
vizsgálat, vérnyomásmérés, EKG, vizeletvizsgálat (vizeletmintát ne hozzon magával, helyben kell majd mintát
adnia). Az orvosi vizsgálat a hallgatóinknak díjmentes.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kapcsolatban Önnek négy tennivalója van:
1. Válasszon időpontot.
Az orvosi vizsgálatra az alábbi időpontok közül választhat: 2019. augusztus 29., csütörtök 9.00–18.00,
augusztus 30., péntek 9.00–12.00.
A választott időpontra egy erre biztosított weboldalon lesz lehetősége regisztrálni. A regisztrációs oldal
elérhetőségéről a Neptunban fogunk Önnek információt adni, a Tanulmányok/Hivatalos bejegyzések
menüpontban rögzített bejegyzésben, melyről automatikus személyes üzenetet is fog kapni
(bejelentkezés után balra találja az Üzenetek boxban).
A vizsgálat helyszíne: 9700 Szombathely, Károli Gáspár tér 4. – Sportcsarnok, Terhelésélettani labor

2. Nyomtassa ki és töltse ki az Egészségügyi vizsgálati lapot. Ezt szintén a Neptunban a
Tanulmányok/Hivatalos bejegyzések menüpontban rögzített bejegyzésben található linkre kattintva
fogja elérni. Az Egészségügyi vizsgálati lap két részből áll, Önnek csak a felső részét kell kitöltenie
(olvashatóan).
3. Az Egészségügyi vizsgálati lapot kitöltve vigye magával az orvosi vizsgálatra. Figyelem! A kitöltött
Egészségügyi vizsgálati lapon kívül vigye magával a TAJ-kártyáját is!
4. A személyes beiratkozásra hozza magával az Egészségügyi alkalmassági véleményt. Az orvosi vizsgálat
végén Ön megkapja az Egészségügyi vizsgálati lap alsó részét, amin a vizsgálatot végző orvos igazolja az
alkalmasságát. Ezt a véleményt az egyéb dokumentumokkal együtt el kell hoznia a beiratkozásra. Ennek
hiányában nem tud beiratkozni, a tanulmányait nem tudja megkezdeni.
Budapest, 2019. július 22.
Köszönjük, hogy gondosan ügyel a fentiek betartására, és várjuk majd a személyes beiratkozáson 2019.
augusztus 29. és szeptember 4. között.
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