
Tájékoztató a szakmai és munkaköri alkalmasság elbírálásáról 
 

Az iskolánkba felvételt nyert tanulók szakmai alkalmassági (orvosi) vizsgálaton 
vesznek részt, ahol a választott szakmacsoportnak, ill. szakmának megfelelően 
egészségügyi alkalmasságuk kerül elbírálásra.  

A tanulót az alkalmassági vizsgálat időpontjáról postán értesítjük és kiküldjük 
számára az egészségügyi adatlapot (anamnézislap). Az adatlapot kitöltve és aláírva 
kell a vizsgálatra hozni, mely a továbbiakban az egészségügyi törzslap részét képezi.  

Ezen az adatlapon nyilatkozni kell a tanuló betegségeiről, műtétekről, szerzett 
egészségkárosodásról. Az ismert betegségekről, kórházi kezelésekről kérjük az 
orvosi dokumentumok bemutatását is. Az adatlapon a tanuló és kiskorú tanuló 
esetében a szülő is aláírásával igazolja, hogy a tanulónak eltitkolt betegsége nincs. 
Ezen kívül a tanuló az iskolai évek alatt köteles az iskolaorvost az egészségi 
állapotában bekövetkező változásokról folyamatosan tájékoztatni. Az első 
vizsgálaton kérjük az oltási könyv bemutatását is a kötelező védőoltások ellenőrzése 
céljából. 

Azon tanulóknak, akik az elsőfokú alkalmassági vizsgálaton nem felelnek 
meg, lehetőségük van másodfokú vizsgálatra. A szakmai alkalmasság orvosi 
véleményezésére másodfokon az Ifjúsági Pálya- és Szalmai Alkalmasságot Vizsgáló 
Osztály jogosult.   

A tanulók időszakos szakmai alkalmasságának ellenőrzése az évente végzett 
szűrővizsgálatokon történik. 
Ismert betegség esetén az iskolába jelentkezés előtt is kérhető tanács a 
szakmaválasztással kapcsolatban az iskola-egészségügyi szolgálattól a megadott 
elérhetőségeken. 
 
 

A Szakmai és munkaköri alkalmasság elbírálásának egészségügyi szempontjai 

Tájékoztató jellegű, rövid összefoglaló 

Kérjük, amennyiben betegségével kapcsolatos kérdése van, a pályaválasztás előtt 
keressen meg minket, mert a legtöbb betegség egyéni elbírálást igényel! Fontos 
tudni, hogy az alapképzés után különböző szakképesítések szerezhetőek, melyeknél 
más-más kizáró tényezők fordulhatnak elő. 

 

A most induló szakképesítések: 

Villamosipar és elektronika ágazat - Elektronikai technikus 

A végtagok súlyos rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák. 

Súlyos szívbetegség. 

Epilepszia. 

Színtévesztés. 

Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint. 

Szemüveggel nem korrigálható súlyos látásromlás. 



Informatika ágazat - Szoftverfejlesztő-és tesztelő 

A végtagok súlyos rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák. 

Súlyos szívbetegség. 

Szemüveggel nem korrigálható súlyos látásromlás 

 

Gépészet ágazat - Gépgyártástechnológiai technikus 

A végtagok jelentős anatómiai és funkcionális rendellenességei, állóképesség 
csökkenés. 

Súlyos szívbetegség. 

A kéz súlyos bőrbetegségei. 

Szemüveggel nem korrigálható súlyos látásromlás. 

Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint. 

Epilepszia. 

 

Közgazdaság ágazat - Pénzügyi- számviteli ügyintéző 

A végtagok súlyos rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák. 

Súlyos szívbetegség. 

Szemüveggel nem korrigálható súlyos látásromlás. 

Súlyos beszédhiba és kommunikációs zavar. 

 
 
 


