
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKRÓL 

Tisztelt Szülők, Tanulók! 

Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk Önöknek segítséget nyújtania a felvételi jelentkezést 

megelőzően a szakmaválasztáshoz. 

A szakmai alkalmasság orvosi elbírálásának meg kell előznie az iskolakezdést (beiskolázás 

előtti alkalmassági vizsgálat). A vizsgálatot az iskola szervezi, időpontjáról írásban küldünk 

tájékoztatást. Az alkalmasság elbírálásához szíveskedjenek az esetleges betegségekhez 

kapcsolódód orvosi leleteket magukkal hozni. 

Amennyiben az adott szakmánál kizáró okként szerepel valamilyen tartós 

betegség(egészségromlása), már a beiskolázás előtti hónapokban kérhet információt a szülő az 

általános iskola iskolaorvosától vagy a középiskola orvosától. 

A tanuló csak ALKALMAS iskolaorvosi szakvélemény esetén iskolázható be a választott 

szakmára. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata minden szakképzési formára, közoktatási 

intézményre és tanulóra nézve kötelező. Mindezt a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján 

végezzük (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, 4.§ (3) bekezdés). 

Az alkalmas minősítés nem zárja ki bizonyos feltételek előírását. (pl. szemüveg használat, 

zajvédelem, rendszeres szakorvosi gondozás). 

Az alábbiakban felsorolt szempontokat vesszük figyelembe a szakmai alkalmasság orvosi 

vizsgálatánál: 

1. A pályaválasztó képes-e fizikai, szellemi és lelki képessége alapján a választott szakma 

elsajátítására? 

2. A meglevő betegsége, egészségi elváltozásainak romlása várható-e a szakma tartós 

végzése esetén? 

3. Van-e olyan egészségi elváltozása, amely baleseti vagy fertőzési veszélyt rejthet 

magában? 

Szakorvosi vélemény 

Járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szükséges bizonyos kórképek és szakmák esetén 

(lásd a tájékoztató szakmák részében). 

Első- és másodfokú vizsgálat 

A szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését elsőfokon az iskolaorvos, másodfokon 

az OMÜI Ifjúsági és Egészségvédelmi Intézetének bizottsága végzi. 

Szakmaváltás szükségessége 

Szakmaváltoztatásra (pályamódosítás) leggyakrabban az időközben fellépő betegségek és 

balesetek miatt kerülhet sor. 

Amennyiben személyesen szeretnék az iskolaorvosunk előzetes szakmai segítségét kérni, 06-

30-477410-es telefonszámon időpont egyeztetést követően erre lehetőséget biztosítunk. 
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KIZÁRÓ OKOK AZ ALKALMASSÁG ORVOSI 

VÉLEMÉNYEZÉSÉNÉL 

ÁGAZAT ÉS SZAKMA 

MEGNEVEZÉSE 
KIZÁRÓ OKOK 

SPORT ÁGAZAT 

Fittness-wellness 

instruktor 

Sportedző 

A statikai rendszer súlyosabb elváltozásai 

Súlyos szívbetegség 

Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedés 

Mindkét fül halláscsökkenése a társalgási beszédmegértés zavarával 

Súlyos beszédhiba 

Epilepszia 

Színtévesztés 

1,0-0,0; 0,9-0,1; 0,8-0,2; 0,7-0,3; 0,6-0,4; 0,5-0,5-nél rosszabb 
látásélesség 

 

ÁGAZAT ÉS SZAKMA 

MEGNEVEZÉSE 
KIZÁRÓ OKOK 

INFORMATIKAI ÉS 

TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT 

Szoftverfejlesztő- és 

tesztelő 

Informatikai 

rendszer- és 

karbantartás- 

üzemeltető technikus 

A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a 

munkavégzést akadályozzák 

Súlyos szívbetegség 

Szívbetegségek esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás 

orvosának javaslata szerint 

Színlátás egyéni elbírálás szerint 

1,0-0,2; 0,9-0,3; 0,8-0,4; 0,7-05; 0,6-0,6-nál rosszabb látásélesség 

 

ÁGAZAT ÉS SZAKMA 

MEGNEVEZÉSE 
KIZÁRÓ OKOK 

SPECIALIZÁLT GÉP- 

ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS 

Mechatronikai 

technikus 

 

A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a 
munkavégzést akadályozzák 

Súlyos szívbetegség 

Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint 

Színtévesztés 

Epilepszia 

Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint 

0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség 
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ÁGAZAT ÉS SZAKMA 

MEGNEVEZÉSE 
KIZÁRÓ OKOK 

SPECIALIZÁLT GÉP- 

ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS 

Gépjármű-

mechatronikai 

technikus 

(autószerelő) 

 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő 

A statikai rendszer és a végtagok minden anatómia és funkcionális 
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint 

Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedés 

Súlyos szívbetegség 

Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint 

Kéz idült bőrbetegségei 

Epilepszia 

Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint 

0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség 

 

ÁGAZAT ÉS SZAKMA 

MEGNEVEZÉSE 
KIZÁRÓ OKOK 

ELEKTRONIKA ÉS 

ELEKTROTECHNIKA 

Villanyszerelő 

 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő 

A statikai rendszer és a végtagok minden anatómia és funkcionális 

rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint 

A szív és keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy 

rendellenessége, a kardiológiai szakorvos javaslata szerint 

Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedés 

Epilepszia 

Forgó szédülés – Vertigo  

Egyensúlyérzés zavara 

Cukorbetegség 

Színtévesztés 

0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség 

 + - 6 D-án felüli szemüvegviselés 

 

  



 

4 
 

 

ÁGAZAT ÉS SZAKMA 

MEGNEVEZÉSE 
KIZÁRÓ OKOK 

GÉPÉSZET 

Gépi és CNC 
forgácsoló 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő 

A statikai rendszer súlyosabb elváltozásai 

A szív és keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy 
rendellenessége, a kardiológiai szakorvos javaslata szerint 

Ingerképzési és ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai 
szakorvos javaslata szerint 

Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedés (asthma bronchiale) 

Két kéz együttműködésének zavara 

Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint 

Epilepszia 

Szédülés 

A kéz idült bőrbetegségei 

0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség 

 

ÁGAZAT ÉS SZAKMA 

MEGNEVEZÉSE 
KIZÁRÓ OKOK 

ÉPÜLETGÉPÉSZET 

Központifűtés- és 

gázhálózatrendszer- 

szerelő  

Átlagon aluli fejlettség és izomerő 

A statikai rendszer és a végtagok minden anatómia és funkcionális 

rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint 

A szív és keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy 
rendellenessége, a kardiológiai szakorvos javaslata szerint 

Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedés (asthma bronchiale) 

Epilepszia, Szaglászavar, Forgó szédülés – Vertigo 

Idült bőrbetegség, egyéni elbírálás szerint 

Krónikus vesebetegség 

0,8-0,4; 0,9-0,3-nál rosszabb látásélesség 

 


