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meg. 

„A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata 3. § (1) Az alkalmasság véleményezése: 
b) esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása során nem idéz-e elõ 
baleseti veszélyt;” 

Külön mérlegelés nélkül kizáró egészségi okok: 

1. Eszméletvesztéssel, illetve agyi oxigénhiánnyal járó kórkép (bel- és ideggyógyászat). 

2. Veleszületett, vagy szerzett mentális károsodás. 

3. Alkoholizmus, narkománia. 

4. Személyiségzavarok. 

5. Elmebetegség bármely formája. 

II. Szemészeti szempontból szakorvosi véleményezést igénylő megbetegedések 

- egyszeműség, kancsalság, féloldali vagy kétoldali lencsehiány, ill. ha bármelyik szemen a 
látóélesség korrekció nélkül 1,0-nél rosszabb, 

- adaptációs zavar, 

- csőlátótér; 

Az egészségi alkalmasság vizsgálata kapcsán szakorvosi véleményezést igénylő egyéb 
megbetegedések: 

1. Beszéd útján történő kommunikáció nehezített volta (hangképzési, beszéd és/vagy hallás-
zavar). 

2. Egyensúlyzavarral járó kórképek. 

3. Érzészavarok, amelyek a munkakör végzését, ill. a munkafeladatok ellátásának biztonságát 
megakadályozzák. 

4. A passzív és aktív mozgásrendszer (csont, ízület, izomrendszer) minden, a fogáskészséget 
vagy munkaeszköz kezelését gátló veleszületett vagy szerzett rendellenessége. 

5.  A szív és keringés azon megbetegedései, amelyek a munkakör ellátást ill . a munkaeszkö-
zök biztonságos használatát megakadályozzák: 

- olyan állapotok, amelyekben az akut szívelégtelenség hirtelen, bármikor felléphet; 

Bevezetés: A munkaköri alkalmasság feltételeit a 33/98 (VI.24.) NM rendelet előírásai határozzák
 



- a keringési szervek gyógyszerrel nem befolyásolható idült elégtelensége; 

- a szív ingerképzési, ingervezetési zavarai. 

6.  Központi és perifériás idegrendszer bármilyen betegsége, és annak maradványtünetei, ha 
olyan funkciókiesést okoznak, hogy amely növeli a balesetveszélyt vagy ilyen feladatok ellá-
tása közben befolyásolják azt. 

7. Fizikai jellemzői vagy idült megbetegedései alapján fokozott nappali aluszékonyság kocká-
zatával bíró egyéneknél, a náluk előforduló magasabb baleseti kockázat figyelembevételével, 
OSAS betegség szűrésére, alvászavar szűrő vizsgálat kötelező. 

 

Az eljárásrend kialakításánál figyelembe vett jogszabályok 

 

1. 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapítá-
sáról  

1. melléklet a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelethez* A közúti járművezetők egészségi alkalmas-

ságának minimumkövetelményei és az egészségi alkalmasság elbírálásának szempontjai – 
hivatásos gépjárművezető 

2. 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszer-
zésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról 

3. 33/98 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről 
 

 

Kelt: 2018. 01. 13.  

 

------------------------------------- 

                                                                                                                                    dr. Buczkó István 

 

 

8. Külön jogszabályokban meghatározott szakorvosi kiegészítő vizsgálatok speciális
munkakörök és tevékenységek esetében.

4. 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmas-
ság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200013.nm#lbj52id9fc9



