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7/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás 
a stratégiai szolgáltatók munkavállalóinak COVID tesztelésére vonatkozó eljárásrendről 

 
 

A Pécsi Tudományegyetem vezetése elkötelezett az iránt, hogy a lakosság ellátására irányuló 
stratégiai szolgáltatások folyamatosan elérhetőek maradjanak, valamint az ipari termelés fenntartható 
legyen a COVID járvány ideje alatt. 

Fentiek érdekében a Dél-Dunántúli régióban a stratégiai szolgáltatók munkavállalóinak (a 
továbbiakban: munkavállaló) COVID tesztelésével kapcsolatban az alábbi utasítást adom ki. 
 

Utasítás hatálya 
 

1. § (1) Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) 
közalkalmazotti, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre. 
 
(2) Az utasítás tárgyi hatálya kitejed a Klinikai Központ (továbbiakban: KK) által koordinált COVID 
tesztelésekre vonatkozó eljárásrendre. 
 
(3) Az utasításban foglaltak kizárólag a Dél-Dunántúli régióban székhellyel rendelkező stratégiai 
szolgáltatók megkeresése esetén alkalmazhatók. 
 

Általános rendelkezések 
 

2. § (1) Az Egyetem olyan munkavállalók tesztelését végzi el 
a) akiknél a jogosító feltételek fennállnak, valamint 
b) a PTE aktuális eszköz és anyag készlete a vizsgálat elvégzését lehetővé teszi, úgy, hogy az nem 

mehet a betegellátás rovására. 
 

(2) A vizsgálat metodikája lehet: 
a) poolozott PCR vizsgálat, 
b) immunszerológiai gyorsteszt. 

 
(3) A vizsgálat elvégezhető: 

a) olyan munkavállalónál, akinek gyanúra okot adó, de enyhébb, avagy a COVID esetdefiníciónak 
nem megfelelő tünetek jelentkeznek, 

b) önkéntes vagy hatósági járványügyi megfigyelés vagy zárlat alá vont munkavállalónál, akinél 
korábbi tesztelés nem történt, 

c) 14 napon belüli külföldi tartózkodásról visszatért munkavállalónál, 
d) igazolt COVID fertőzött nem tesztelt kontaktjánál, 

és ezek kontakt személyeinél. 
 

A stratégiai szolgáltató feladata 
 

3. § (1) A stratégiai szolgáltató (továbbiakban: munkáltató) a kontaminációval esetlegesen gyanítható 
munkavállalóiról – akik az adatkezeléshez hozzájárulásukat adták – pontos nyilvántartást (Microsoft 
excel formátumban) készít, mely tartalmazza a munkavállaló: 

 nevét 
 születési dátumát, 
 TAJ számát, 
 telefonszámát, 
 lakcímét, 
 az expozíció feltételezett/igazolt módját. 
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(2) A munkáltató köteles minden vizsgálatkérésen feltüntetni egy kapcsolattartó személyt, annak e-mail-
es és telefonos elérhetőségével. 
 
(3) A nyilvántartást a munkáltató a KK Foglalkozás- egészségügyi és Munkahigiénés Központnak 
(továbbiakban: FMK) küldi meg az fmk@pte.hu e-mail címre. 
 

A KK feladata 
 

4. § (1) A munkáltató által megküldött vizsgálati igényt /nyilvántartást/ (továbbiakban: igény) egy 
multidiszciplináris grémium, online módon 24 órán belül bírálja el.  
 
(2) A grémium tagja a 

a) virológiai kutatócsoport, 
b) laboratóriumi medicina, 
c) foglalkozás orvostan, 

szakterület egy-egy képviselője. 
 
(3) A grémium az aktuális járványügyi helyzet, a munkáltató munkatevékenysége és a betegellátás 
igényeinek ismeretében hoz döntést a vizsgálati igény teljesíthetőségéről. 
 
(4) Az elutasító vagy támogató döntést az FMK küldi meg a munkáltatói igényben megjelölt 
kapcsolattartó személy e-mail címére, támogató döntés esetén a vizsgálat díját tartalmazó számlával 
együtt. A számla kiállításának kezdeményezése, vagy a számla kiállítása az FMK feladata. 
 
5. § (1) A 4.§ (2) bekezdésében meghatározott grémium által tömegesnek minősített vizsgálati igények 
esetén az első mintavétel poolozva történik. Ekkor több, egy munkahelyen dolgozó, illetve egy személy 
kontaktjának tekinthető munkavállaló kerül egy vizsgálati kohorszba, poolozott mintáikból egy PCR 
teszt készül. 
 
(2) Negatív eredmény esetén további teendő nincs, a vizsgálat a későbbiekben – a fennálló 
körülményektől függően – ismételhető. 
 
(3) Pozitív eredmény esetén, a kohorsz valamennyi tagját  

a) munkakörnyezetéből ki kell emelni, 
b) elkülönítéséről kell gondoskodni, 
c) valamint valamennyi egyénnél PCR tesztet szükséges végezni. 

 
6. § Immunszerológiai gyorsteszt elvégzése olyan munkavállalóknál indokolt, akiknél felmerül a gyanú, 
hogy a közelmúltban lárvált/tünetszegény COVID fertőzésen estek át, illetve már legalább egy hete 
légúti tünetekkel járó megbetegedésük zajlik. 
 
7. § (1) Az Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező igényeket felülbírálja, és azok 
elvégezhetőségéről egyedileg, prioritási szempontok szem előtt tartásával döntsön. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti prioritási szempontok: 

a) kockázati csoportok: 
- magas prioritás: 60 évnél idősebb, krónikus alapbetegségben (pl. magas vérnyomás, 

cukorbetegség, szív- és érrendszeri, krónikus légúti megbetegedés, malignus megbetegedés) 
szenvedő személyek, várandós nők, 

- alacsony prioritás: valamennyi más munkavállaló, 
 

b) munkatevékenység: 
- magas prioritás: a lakosság közvetlen ellátásában és kiszolgálásában részt vállaló szolgáltatók 

dolgozói, úgymint energetika, villamos energia-, víz-, gázellátás, szennyvízkezelés, távközlés, 
postai szolgáltatás, köztisztasági tevékenység, hulladékkezelés, temetkezés, humán egészségügyi 
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és szociális ellátás, gyógyszergyártás és forgalmazás, közigazgatás, védelem, élelmiszergyártás 
és forgalmazás, közúti és kötöttpályás áruszállítás, 

- alacsony prioritás: valamennyi egyéb munkatevékenység. 
 

8. § (1) A tesztvizsgálat gyakorlati kivitelezése: a szabad mozgásában nem korlátozott munkavállalóknál 
a tesztelés az Egyetem Nyár utcai telephelyének „D” épületében történik. A munkáltató feladata a 
tesztelendő munkavállalók irányítása és szervezése az FMK által megadott időpontokra. 
 
(2) A tesztelt munkavállalók a teszt eredményéről, és az esetleg szükséges további intézkedésekről az 
általuk megadott elérhetőségen (e-mail, mobiltelefon) kapnak értesítést. 
 
(3) Megerősítetten pozitív eredmény esetén az Egyetem hivatalból értesíti az illetékes Kormányhivatal 
járványügyi osztályát, a szükséges járványügyi intézkedések megtételére. 
 

Vizsgálat díja 
 

9. § A vizsgálatok díja a vizsgálat metodikájától, valamint a tesztelés helyszínétől függ: 
- poolozott PCR vizsgálat:  28.000,- Ft/vizsgálat 
- immunszerológiai gyorsteszt:  15.000,- Ft/vizsgálat 
 

Záró rendelkezések 
 

10. § Az utasítás 2020. április 9. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 
 
 
 
Pécs, 2020. április 9.  
 
 
 

Dr. Miseta Attila s. k. 
rektor 

Jenei Zoltán s. k. 
kancellár 

 
 
 


