13/1992. (VI. 26.) NM rendelet
a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról
A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapítását az egészségügyrõl szóló
1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 37. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az érintett miniszterekkel egyetértésben az
alábbiak szerint szabályozom:
1. § (1) A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmassága vizsgálatának célja annak
megállapítása, hogy a közúti jármûvezetõjelöltnek, illetõleg a közúti jármûvezetõnek nincse
olyan betegsége, testi vagy szellemi, illetõleg érzékszervi fogyatékossága, amely õt a közúti
jármûvezetésre egészségi szempontból alkalmatlanná teszi; továbbá azoknak a feltételeknek,
illetõleg korlátozásoknak a meghatározása, amelyek mellett a vizsgált személy betegség, testi
vagy érzékszervi fogyatékosság fennállása esetén is vezethet közúti jármûvet.
(2) A közúti jármûvezetõjelölt - a közúti jármûvezetõk képzésérõl szóló külön jogszabályban
meghatározott idõpontban - elõzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton, a vezetõi,
jármûvezetõi (a továbbiakban: vezetõi) engedéllyel rendelkezõ személy pedig az e
rendeletben meghatározott idõszakos, illetõleg soron kívüli egészségi alkalmassági
vizsgálaton köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére elsõ fokon jogosult orvosnál
megjelenni és magát a szükséges orvosi vizsgálatnak alávetni.
(3) A vizsgálaton megjelent személy köteles személyazonosságát hitelt érdemlõen (személyi
igazolvánnyal vagy ezzel egyenértékû okirattal) igazolni.
(4) Ha a közúti jármûvezetõ a két vizsgálat idõpontja között egészségi állapotában olyan
állapotromlást észlel, amely a közúti jármûvezetésre átmenetileg vagy véglegesen egészségi
szempontból alkalmatlanná teheti, illetõleg azt befolyásolhatja, köteles az alkalmassági
vizsgálat elvégzésére elsõ fokon jogosult orvosnál orvosi vizsgálatra jelentkezni.
2. § E rendelet alkalmazása szempontjából nem minõsül közúti jármûvezetõnek a
jármûvezetõi igazolvánnyal, illetve a hatósági engedély nélkül is vezethetõ jármûvek
vezetõje.
3. § (1) A közúti jármûvezetõjelöltet, illetõleg a közúti jármûvezetõt az elõzetes, az idõszakos,
illetõleg soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával az alábbi két csoport
valamelyikébe kell sorolni:
a) az 1. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti jármûvezetõt, aki nem a b) pont
szerinti 2. alkalmassági csoportra kérte egészségi alkalmassági vizsgálatát;
b) a 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti jármûvezetõt, aki a közúti közlekedési
szolgáltatás keretében közúti jármûvet, megkülönböztetõ jelzéssel ellátott közúti jármûvet
vezet, vagy kíván vezetni, valamint, akit közúti jármûvezetõi munkakörben foglalkoztatnak.
(2) Az egészségi alkalmasságot arra a csoportra vonatkozóan kell megállapítani, amelyre azt
az orvosi vizsgálaton megjelent személy kérte. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan
alkalmasnak minõsített személy nem folytathat olyan jármûvezetõi tevékenységet, amelyhez a
2. alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása szükséges. A 2.

alkalmassági csoportba sorolt személyt, egészségi alkalmasságának megállapítása esetén,
alkalmasnak kell tekinteni az 1. alkalmassági csoport tekintetében is.
4. § (1) Az elõzetes egészségi alkalmassági vizsgálat legkorábban a vezetõi engedély jármûkategóriától függõ, külön jogszabályban meghatározott - megszerezhetõsége alsó
korhatárának betöltését megelõzõ egy éven belül végezhetõ el.
(2) Nem végezhetõ el az egészségi alkalmassági vizsgálata, ha a vizsgálandó személynél a
vizsgálat eredményét hátrányosan befolyásoló egészségi állapot áll fenn, annak megszûnéséig.
5. § (1) Az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti jármûvezetõk közül az, aki a
a) 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként;
b) 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként;
c) a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként;
d) a 70. életévét betöltötte, 2 évenként
köteles idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni.
(2) A 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti jármûvezetõk közül az, aki
a) 45. életévét nem töltötte be, 5 évenként;
b) a 45. életévét betöltötte, de a 60. életévét nem töltötte be, 3 évenként;
c) a 60. életévét betöltötte, 2 évenként
köteles idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni.
6. § A közúti jármûvezetõ az 5. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott idõnél korábban, soron
kívül egészségi alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni, ha
a) az egészségi alkalmasság megállapítását végzõ egészségügyi szerv a vizsgálatra rövidebb
határidõt állapított meg;
b) a 7. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott szervek (személyek) kezdeményezésére az
egészségi alkalmasságát megállapító szerv erre felszólította;
c) eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt;
d) látásélességében szemüveggel nem javítható rosszabbodás, vagy hallásában a forgalom
menetének észlelését zavaró csökkenés állott be;
e) a rendõrhatóság - a külön jogszabályban meghatározott esetekben - soron kívüli egészségi
alkalmassági vizsgálatot rendelt el.

7. § (1) A közúti jármûvezetõ soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatát az
alkalmasságot elsõ fokon vizsgáló szervnél kezdeményezheti:
a) a rendõrhatóság a külön jogszabályban meghatározott esetekben;
b) a közúti jármûvezetõ munkáltatója, ha a munkavállaló munkaköre ellátásával kapcsolatban
közúti jármûvet vezet;
c) a pályaalkalmasságot vizsgáló szerv;
d) bármely orvos, a 20-21. §-okra figyelemmel;
e) az Országos Társadalombiztosítási Fõigazgatóság Orvosszakértõi Intézetének fõigazgatója.
(2) A közúti jármûvezetõ munkáltatója köteles intézkedni a nála közúti jármû vezetésével járó
munkakörben foglalkoztatott személy soron kívüli alkalmassági vizsgálatának elvégzése iránt,
ha
a) olyan körülményt (eszméletvesztés, egyensúlyérzés zavara, balesetbõl eredõ sérülés stb.)
észlel, amely a közúti jármûvezetõnek a közúti jármûvezetésre való további egészségi
alkalmasságát kétségessé teszi;
b) legalább 6 hónapig tartó keresõképtelenség fennállását tapasztalja.
8. § Az egészségi alkalmassági vizsgálatot elsõ fokon végzõ szervek:
a) az 1. alkalmassági csoportba tartozó személy esetén az illetékes háziorvos, a munkavállaló
esetében a munkáltató részére alapszolgáltatást nyújtó foglalkozás-egészségügyi szolgálat
orvosa vagy az illetékes háziorvos;
b) a 2. alkalmassági csoportba tartozó munkavállaló esetében a munkáltató részére
alapszolgáltatást nyújtó foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa;
c) a fegyveres erõk, a rendõrség, a rendészeti szervek, a nemzetbiztonsági szolgálat, a
köztársasági õrezred, a büntetésvégrehajtási intézetek, valamint a Belügyminisztérium által
kijelölt orvos, ha az érdekelt személy e szervek állományában teljesít szolgálatot vagy ott
munkaviszonyban áll;
d) a MÁV Vasútegészségügyi Szolgálata által kijelölt orvos, ha az érdekelt személy a MÁV
egészségügyi ellátási körébe tartozik;
e) Magyarországon huzamosabb ideig (munkavállalás, tanulmányok folytatása stb.)
tartózkodó külföldi állampolgár, illetõleg külföldön élõ és legalább 3 hónapja
Magyarországon tartózkodó magyar állampolgár esetén az a), illetve b) pontokban
meghatározottak;
f) tartós munkavállalás miatt külföldön tartózkodó magyar állampolgárok esetében a
külképviselet (kolónia) orvosa, mint kezelõorvos.

9. § (1) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot elsõ fokon végzõ szerv az elõzetes
alkalmassági vizsgálat eredményét, az idõszakos, illetve az esetleges soron kívüli vizsgálat
idõpontját írásban közli a vizsgált személlyel, tanuló esetén, ha az oktatási intézmény
keretében a közúti jármûvezetés elsajátítása kötelezõ az oktatási intézménnyel is.
(2) Az elsõ fokú egészségügyi szerv, ha az idõszakos vagy a soron kívüli alkalmassági
vizsgálaton a közúti jármûvezetõt alkalmasnak találja, a vezetõi engedélyét érvényesíti és
meghatározza a következõ idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálat idõpontját.
(3) Az elsõ fokú egészségügyi szerv, ha az idõszakos vagy soron kívüli alkalmassági vizsgálat
során a közúti jármûvezetõ alkalmasságát feltételekkel vagy korlátozásokkal állapítja meg,
valamint, ha soron kívüli alkalmassági vizsgálatot tart szükségesnek, a vezetõi engedélynek a
(2) bekezdés szerinti érvényesítésén kívül a vezetõi engedély -mozgáskorlátozottak esetén a
vezetõi engedély mellékletét képezõ betétlap - megfelelõ rovatába részletesen bejegyzi az
esetleges feltételeket, korlátozásokat, illetõleg a soron kívüli alkalmassági vizsgálat
idõpontját.
(4) Az elsõ fokú egészségügyi szerv, ha az idõszakos alkalmassági vizsgálat során a közúti
jármûvezetõ egészségi alkalmatlanságát állapítja meg, vezetõi engedélyét nem érvényesíti, és
errõl az illetékes rendõrhatóságot értesíti.
(5) Az elsõ fokú egészségügyi szerv a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezõ
szervet megállapításairól írásban értesíti. Alkalmatlanság megállapítása esetén a vezetõi
engedély érvényesítését meg kell tagadni, illetve - a 6. § b) pontjában meghatározott szervek
(személyek), vagy a jármûvezetõ saját kezdeményezésére, valamint a 6. § e) pontja alapján
végzett vizsgálat esetén - az alkalmassági bejegyzést érvényteleníteni és errõl az illetékes
rendõrhatóságot írásban tájékoztatni kell.
10. § Az orvosi vélemény elkészítésekor a közúti jármûvezetõt, illetõleg a közúti
jármûvezetõjelöltet tájékoztatni kell az olyan szervi elváltozásokról is, amely a közúti
jármûvezetõ alkalmasságát nem befolyásolja ugyan, de a biztonságos vezetés érdekében azt
feltétlenül ismernie kell.
11. § (1) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot másodfokon végzõ szervek:
a) az Országos Társadalombiztosítási Fõigazgatóság Orvosszakértõi Intézetének (a
továbbiakban: Intézet) az állandó vagy ideiglenes lakóhelye szerint illetékes, a fõváros,
illetõleg a megye területén kijelölt elsõ fokú bizottsága, ha elsõ fokon a vizsgálatot a 8. § a)b) és d) pontjaiban, valamint a 18. § (3) bekezdésében meghatározott orvos végezte;
b) a 8. § c) pontjában meghatározott szervekkel szolgálati, illetõleg munkaviszonyban álló
személyek esetén ezen szervek megfelelõ fõorvosi bizottsága.
(2) Az alkalmassági vizsgálatot másodfokon végzõ bizottság eljárására is alkalmazni kell a 9.
§-ban foglaltakat, azzal az eltéréssel, hogy a bizottságnak megállapításairól írásban
tájékoztatni kell azt az egészségügyi szervet is, amely az elsõ fokú egészségi alkalmassági
vizsgálatot végezte.
12. § (1) Az elõzetes és az idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot - a (7) bekezdésre is
figyelemmel - az e célra szervezett szakértõi bizottság végzi, akkor ha

a) a közúti jármûvezetõjelöltnél, illetõleg a közúti jármûvezetõnél a közúti jármûvezetéshez
mûvégtag használata szükséges;
b) a közúti jármûvezetõjelölt vagy a közúti jármûvezetõ csak meghatározott típusú vagy a
számára szükséges módon átalakított, illetõleg segédberendezéssel ellátott közúti jármûvel
lehet alkalmas közúti jármûvezetésre.
(2) Elsõ fokú szakértõi bizottságként a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
szervek járnak el. A másodfokú szakértõi bizottság Budapesten, az Intézetben mûködik. Mind
az elsõ fokú, mind a másodfokú szakértõi bizottság a közlekedési hatóság részérõl közúti
jármû mûszaki szakértõvel egészül ki.
(3) A szakértõi bizottságok nem orvos tagjait a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium jelöli ki. A bizottságok nem orvos tagjai az érdekelt általános, illetõleg
szakorvosi vizsgálatánál nincsenek jelen, azonban a közúti jármûnek a vizsgált személy testi
fogyatékosságához igazodó átalakítása vizsgálatában és megállapításában részt vesznek.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a szakértõi bizottság a közúti jármûvezetõi
engedélyhez csatolandó mellékletben közli a közúti jármûvezetés mûszaki feltételeit. Ebben
elõírja a vezethetõ közúti jármûbe beépítendõ segédberendezéseket, illetve a közúti jármû
szükséges átalakítását.
(5) A szakértõi bizottság az egészségi alkalmasságot csak abban az esetben állapíthatja meg,
ha a közúti jármûvezetõjelölt vagy a közúti jármûvezetõ a szakértõi bizottság nem orvos tagjai
elõtt a gyakorlatban elõzetesen bizonyítja, hogy az átalakított szerkezeteket biztonságosan
kezelni tudja.
(6) A szakértõi bizottságok eljárására egyebekben az elsõ fokú egészségügyi szervekre és az
orvosi alkalmasságot másodfokon vizsgáló bizottságokra vonatkozó rendelkezések az
irányadók.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott közúti jármûvezetõknél az idõszakos egészségi
alkalmassági vizsgálatot elsõ fokon a 8. §-ban, másodfokon a 11. § (1) bekezdésében
meghatározott szervek végzik, ha a közúti jármûvezetõ, illetõleg jármûvezetõjelölt
alkalmasságát az arra illetékes szakértõi bizottság a korábbi vizsgálat során megállapította és
a jármûvezetõ egészségi állapotában - amely miatt az elõzõ vizsgálatát a szakértõi bizottság
végezte - változás nem következett be.
13. § (1) Az egészségi alkalmasság külön feltételeit akkor kell megállapítani, ha a közúti
jármûvezetõ csak gyógyászati segédeszköz (mûvégtag stb.) vagy a szokásostól eltérõ kezelõ
berendezés (pl. automata tengelykapcsoló, kézi mûködtetésû gáz- vagy üzemi fék) használata
esetén minõsíthetõ egészségi szempontból alkalmasnak.
(2) Az egészségi alkalmassággal összefüggõ korlátozást akkor kell megállapítani, ha a közúti
jármûvezetõ fogyatékossága vagy a közúti jármû átalakítása miatt a biztonságos közlekedés
érdekében sebességkorlátozást vagy más hasonló intézkedést kell megtenni.
14. § Az egészségi alkalmasságot vizsgáló orvos, illetõleg bizottság elrendelheti a vizsgált
személynél elõzetes, illetve rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat elvégzését, amennyiben

annak indokoltságát állapítja meg. Ebben az esetben errõl a 9. § (1)-(4) és (5) bekezdéseiben
meghatározott szerveket (személyeket) is tájékoztatni kell.
15. § (1) Az elsõ fokú orvosi megállapítás felülvéleményezését, a vélemény kézhezvételétõl
számított 15 napon belül az elsõ fokon eljárt szervnél lehet írásban kérni.
(2) A felülvéleményezési kérelem benyújtására az érintett személy, illetve a 7. § (1)
bekezdésének b)-e) pontjaiban meghatározottak jogosultak.
(3) Az elsõ fokú soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat megállapításainak
felülvéleményezését a rendõrhatóság is kérheti.
16. § (1) Ha a 15. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott személyek (szervek) az elsõ fokon
adott vélemény felülvéleményezését kérik, az elsõ fokon eljáró egészségügyi szerv kiállítja az
orvosi beutalót és azt megküldi az egészségi alkalmasságot másodfokon vizsgáló
bizottságnak. A nyomtatványon fel kell tüntetni a kórismét, továbbá a megállapítás
indokolását. A felülvéleményezési kérelmet az elsõ fokon eljáró egészségügyi szerv az
iratokban feljegyzi.
(2) A felülvizsgálati véleményt a bizottság vezetõje közli az érintett személlyel, a
felülvéleményezést kérõvel és az illetékes rendõrhatósággal, és egyben - alkalmas minõsítés
esetén - érvényesíti a vezetõi engedélyt.
(3) Amennyiben a közúti jármûvezetõi alkalmasságot különbözõ szinten véleményezték,
valamennyi korábban véleményezõ orvost, orvosi bizottságot a magasabb szintû orvosi
megállapításról tájékoztatni kell.
17. § (1) Az elõzetes, a soron kívüli és az idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot elsõ
vagy másodfokon végzõ egészségügyi szerv - alkalmatlanság megállapítása esetén - az újabb
elsõ fokú egészségi alkalmassági vizsgálat idõpontját a kérelmezõ várható állapotjavulásának
elõrelátható idõpontjára figyelemmel jelölheti meg.
(2) Ha az egészségi alkalmassági vizsgálatot végzõ szerv az (1) bekezdés alapján nem
határozta meg az elsõ fokú egészségi alkalmassági vizsgálat ismételt elvégzésének legkorábbi
idõpontját, az érdekelt személy soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kérhet, feltéve, ha orvosi
bizonyítvánnyal igazolja egészségi állapotának olyan mérvû javulását, amelynek alapján
feltehetõ, hogy közúti jármûvezetésre alkalmasnak minõsítik.
18. § (1) A rendeletet a (2)-(4) bekezdésekben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni a
helyi közforgalmú vasúti jármûvezetõ [a villamos meghajtású közúti vasúti, az elõvárosi
vasúti, a földalatti (metró és Millenniumi) vasúti, a fogaskerekû vasúti jármûvezetõ], az
autóbuszvezetõ, a trolibuszvezetõ, továbbá a mozgólépcsõ és siklókezelõ jelöltek és vezetõk
egészségi alkalmasságának megállapításánál.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személyeket a 2. alkalmassági csoportba kell sorolni.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt jármûvezetõ és kezelõ jelöltek, illetve jármûvezetõk és
kezelõk elõzetes, soron kívüli, illetve idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálatát elsõ fokon
a Budapesti Közlekedési Vállalat (a továbbiakban: BKV) egészségügyi szolgálata által
kijelölt orvos is végezheti.

(4) A jármûvezetõ és kezelõ jelöltek, illetõleg a jármûvezetõk és kezelõk egészségi
alkalmasságának másodfokon történõ megállapítását a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott egészségügyi szerv végzi.
19. § (1) A külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedélyt egészségi szempontból
érvényesíteni nem szabad.
(2) A külföldi állampolgár Magyarországon kiállítandó vezetõi engedélyéhez az egészségi
alkalmasság megállapítását az e rendeletben foglaltak szerint kell elvégezni.
20. § Ha az orvosnak tudomása van arról, hogy az általa kezelt személy vezetõi engedéllyel
rendelkezik és nála olyan betegséget, illetõleg állapotot észlel, amely közúti jármûvezetésre
való alkalmasságát kérdésessé teszi, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatnak
a közúti jármûvezetõ lakóhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) intézetén keresztül köteles
haladéktalanul soron kívüli vizsgálatot kezdeményezni.
21. § (1) A 20. § alapján minden orvosnak kezdeményeznie kell a soron kívüli egészségi
alkalmassági vizsgálatot, ha az általa vizsgált személynél
a) elmebetegséget vagy annak maradványállapotát;
b) bármely eredetû tudatzavart;
c) epilepsziás tüneteket;
d) forgalomban való részvételt befolyásoló látás vagy hallászavart;
e) a mozgásképesség és összerendezettség ismétlõdõ vagy tartós zavarát;
f) alkoholelvonó kezelést;
g) kábítószerfüggõséget
állapított meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint kell eljárni abban az esetben is, ha a közúti jármûvezetõnél
munkaképességcsökkenésre vonatkozóan orvosi vizsgálatot végeztek, és olyan állapotot,
betegséget észleltek, amely a közúti jármûvezetésre való egészségi alkalmasságát kérdésessé
teszi.
(3) Ha az orvos a közúti jármûvezeténél olyan betegséget vagy állapotot észlel, vagy ha a
részére olyan gyógyszert rendel, amelynek hatása vagy mellékhatása a biztonságos közúti
jármûvezetést átmenetileg veszélyezteti és annak bejelentése nem kötelezõ, köteles felhívni a
közúti jármûvezetõ figyelmét arra, hogy állapotának javulásáig közúti jármûvet ne vezessen.
22. § Az egészségi alkalmasság másodfokú véleményezésében nem vehet részt az az orvos,
illetõleg szakértõ, aki a kérelmezõ személy egészségi alkalmassági vizsgálatát elsõ fokon
végezte vagy abban közremûködött.

23. § (1) Ez a rendelet - az 5. § kivételével -1992. október 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a
gépjármûvezetõk egészségi alkalmasságának orvosi megállapításáról szóló 1/1976. (I. 16.)
EüM rendelet, valamint az e rendelet végrehajtására kiadott 6/1976. (Eü. K. 3.) EüM utasítás
hatályát veszti.
(2) Az 5. § 1992. július 1-jén lép hatályba, egyidejûleg a gépjármûvezetõk egészségi
alkalmasságának orvosi megállapításáról szóló 1/1976. (I. 16.) EüM rendelet 4. §-a, 16. §ának (3) bekezdése, valamint 18. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.
(3) A rendelet elõírásait a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. Az e rendelet
hatálybalépését megelõzõen az 5. §-ban meghatározottnál rövidebb idõtartamra érvényesített
vezetõi engedélyeket érvénytartamuk lejártakor - e rendelet rendelkezéseinek
figyelembevételével elvégzett idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot követõen, annak
eredményétõl függõen - érvényesíteni kell.

