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Tevékenységek progresszivitási szint szerinti besorolása 

 

 Progresszivitási szint  

Foglalkozás-egészségügy 
I.  
alapellátás 

II.  
szakellátás 

  

     

1. A munkakörülmény egészségkárosító 
hatásainak munkahigiénés és munkalélektani 
vizsgálata 

X    

2. Munkavégzés (fizikai és szellemi munka) 

egészségkárosító hatásainak vizsgálata 
X    

3. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és 
véleményezése 

X    

4. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata 

és véleményezése 
 

 X   

5. Munkaköri alkalmasság másodfokon 
történő elbírálása 

 X   

6. Foglalkozási megbetegedések diagnosztizálása, 
bejelentése és kivizsgálása 

X    

     

7. A munkakörhöz kötött védőoltásokkal 
kapcsolatos feladatok 

X    

8. A krónikus megbetegedésben szenvedő 
munkavállalók megelőző gondozása 

X    

9. Álláskeresők átképzéséhez szükséges szakmai 
alkalmassági, illetve a közfoglalkoztatáshoz 

szükséges foglalkoztathatóság 
szakvéleményezése 

X    

10. A megváltozott munkaképességű 
álláskeresők, valamint az alkalmi 
munkavállalók foglalkoztathatóságával 

kapcsolatos szakvéleményezés a munkaügyi 
központok számára 

 X   

11. Elsősegélynyújtás, heveny esetek ellátása, 
illetve közreműködés az elsősegély 
megszervezésében és az oktatás felügyeletében 

X    

12. Egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, 
egészségfejlesztési feladatok 

X X   

 

 

 



A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése  

A munkahelyi összmegterhelés és a vizsgált dolgozó egészségi állapotának, valamint 

munkakapacitásának ismeretében annak eldöntése, hogy a szakmában várható munkahelyi 

megterhelés számára nem okoz-e az optimálistól tartósan eltérő olyan igénybevételt, amely 

miatt a szakma művelésével kapcsolatban a foglalkozással kapcsolatba hozható 

megbetegedések fellépésével, utódjainak károsodásával kell számolni. 

 

Személyi feltételek: 

5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező 

szakorvos 

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló) 

 

Munkaköri alkalmasság másodfokon történő elbírálása 

Amennyiben a munkavállaló vagy álláskereső első fokon alkalmatlan minősítést kap, 15 

napon belül másodfokú munkaköri alkalmassági vizsgálaton vehet részt a területileg illetékes 

szakellátó helyen. 

 

Személyi feltételek: 

5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező 

szakorvos 

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló) 

A megváltozott munkaképességű álláskeresők, valamint az alkalmi munkavállalók 

foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezés a munkaügyi központok számára 

Azok az álláskeresők, akiknek betegsége munkaképesség csökkenést idézett elő, bizonyos 

munkakörökre visszahelyezhetők a munka világába. Ehhez a foglalkozás-egészségügyi 

szakellátó helyen kell foglalkoztathatóságukat megvizsgálni és arról nyilatkozni. 

Személyi feltételek: 

5 éves foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező 

szakorvos 

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló) 

Egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, egészségfejlesztési feladatok 

A foglalkozás-egészségügyi feladatok között szerepel a munkavállalók 

munkakörülményeivel és munkavégzésével kapcsolatos felvilágosítás és tanácsadás. Ezen belül 

a foglalkozás-egészségügyi szolgálat köteles a belépéskor a munkavállalót tájékoztatni a 

foglalkoztatásához kapcsolódó kockázatokról (pl. daganatkeltő anyagokkal végzett 

tevékenység), valamint a munkavállalót alkalmazása folyamán rendszeresen tájékoztatni a 

periódusosan elvégzett kockázatértékelések eredményeiről. 

Az egészségfejlesztési tevékenység az életmód kedvező alakításával összefüggő munkáltatói 

programokban való részvételt jelenti. 

Személyi feltételek: 

1 foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos 

1 ápoló (OKJ/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló) 

 

 

 


