
Minden vizsgálat típus esetében magukkal kell hozni:  

• fényképes személyazonosításra alkalmas igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya,  

• egészségi állapotukkal, betegségükkel kapcsolatos egészségügyi dokumentációk, leletek, 

zárójelentések,  

• segédeszköz, ha használ (szemüveg, hallókészülék).  

  

Szakma tanulásához, beiskolázás előtti szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatok 

2018.december 15-től Foglalkozás-egészségügyi Szakellátó Helyünkön a beiskolázáshoz 

szükséges szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatok végzése szünetel.  

Kivéve: Budapest Főváros Kormányhivatal XVI., XXI., IV:, XVIII. kerületi és a Nagykátai 

kirendeltségek (Munkaügyi Központ) által kiállított beutalóval érkező álláskereső személyek 

esetében.  

A beiskolázás előtt a szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát és véleményezését első fokon 

az iskolaorvos végzi, ha nincs, akkor Foglalkozás-egészségügyi Szakellátó Hely szakorvosa 

végzi el. A Foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek listája 

https://www.oki.hu/tajekoztatas/lakossagi-tajekoztatas linken található  

II. fokú szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatokat nappali tagozatos iskolarendszerben 

tanulók ( a szakképzés megkezdésének felső korhatára 25 év) részére, valamint középiskolai/ 

felsőoktatási intézmény kiválasztása előtti pályaorientációs vizsgálatokat az Ifjúsági 

Szakmai Alkalmasságot Vizsgáló Szakrendelésen végezzük, időpont egyeztetés szükséges. 

Telefonos előjegyzés:   

H-Cs: 13:00-15:00 óra között, P: 12:00-13:00 óra között. 

Szűcs Ferencné, tel.: +36 1 8968721 Szakmai 

konzultáció:  

simon.judit@nnk.gov.hu +36 1 8968720  

  

  

II. fokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokra időpont egyeztetés szükséges 

Szakmai konzultáció és időpontkérés: tel.+36 1 4761326, nagy.sarolta@nnk.gov.hu 

  

A „Minden vizsgálat típus esetben magukkal hozandó dokumentumok” mellett kérjük 

hozzanak:  

• az I. fokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton kapott „nem alkalmas”, vagy 

„alkalmas” véleményt,  

• az I. fokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi 

orvos által aláírt/lepecsételt beutalót II. fokú munkaköri orvosi alkalmassági 

vizsgálatra,  

• munkaköri/munkatevékenység leírást,  

• A munkáltató által kitöltött „14. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM 

rendelethez, Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra A munkakör 

(munkahelyi) főbb egészségkárosító kockázatai” nyomtatványt.  

  

  

Vállalkozó egészségügyi dolgozók egészségi alkalmassági vizsgálatára időpont egyeztetés 

szükséges 06-1-4761215, 06-30-3616822, 06-1-4761326, 06-1-4761311 telefonszámokon, 

vagy nagy.sarolta@nnk.gov.hu , foldi.gerda@nnk.gov.hu e-mail címen.  
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A „Minden vizsgálat típus esetben magukkal hozandó dokumentumok” mellett kérjük 

hozzanak:  

• egy évnél nem régebbi, negatív tüdőszűrő leletet,  

• három hónapnál nem régebbi labor leletet („nagy rutin”),  

• oltási kiskönyvet és/vagy HbsAg ellenanyagszintről leletet igazolásként, hogy 

megkapták a Hepatitis B elleni védőoltást.  

  

Külföldön munkát vállalók munkavállalási engedélyhez szükséges vizsgálatára időpont 

egyeztetés szükséges 06-30-3616822, 06-1-4761326, telefonszámon, vagy 

nagy.sarolta@nnk.gov.hu e-mail címen.  

A „Minden vizsgálat típus esetben magukkal hozandó dokumentumok” mellett kérjük 

hozzanak  

• egy évnél nem régebbi, negatív tüdőszűrő leletet,  

• három hónapnál nem régebbi labor leletet („nagy rutin”),  

• oltási kiskönyvet és/vagy HbsAg ellenanyagszintről leletet igazolásként, hogy 

megkapták a Hepatitis B elleni védőoltást  

• ha van, a fogadó ország által kiadott nyomtatvány.  

  

Munkanélküli személyek számára vizsgálatok: a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

foglalkoztathatósági szakvélemény kiállításához és szakma tanulásához, beiskolázás előtti 

szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatokat kizárólag a területileg illetékes Munkaügyi 

Központ beutalójával érkező páciensek esetében végezzük, érkezési sorrendben, kivéve a 

lelettel visszarendelt páciensek esetében.  

A „Minden vizsgálat típus esetben magukkal hozandó dokumentumok” mellett kérjük 

hozzák:  

 a Munkaügyi Központ által kiállított beutalót.  

  

Egyszerűsített munkavégzéshez (alkalmi munkavállaláshoz) orvosi vizsgálatot érkezési 

sorrendben végezzük, kivéve a lelettel visszarendelt páciensek esetében.  

  

A szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munkához kapcsolódó 

foglalkoztathatósági szakvélemény kiállításához az orvosi vizsgálatokat érkezési sorrendben 

végezzük, kivéve a lelettel visszarendelt páciensek esetében.  

  

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása szerződött munkáltatók számára – a 

munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokra időpont egyeztetés szükséges.  

A „Minden vizsgálat típus esetben magukkal hozandó dokumentumok” mellett kérjük hozzák  

 a munkáltató által kiállított beutalót.  

  

Gépjárművezetők egészségi alkalmassági vizsgálata 2. alkalmassági csoportba tartozó  

(hivatásos) közúti járművezetők részére, amennyiben nincs háziorvosuk”  

  

Gépkezelői, targoncavezetői engedély meghosszabbításához egészségi alkalmassági 

vizsgálatokat érkezési sorrendben végezzük.  

  

Hajón munkát vállalók, sporthajózási, sportbúvár, privát pilóták alkalmassági 

vizsgálatait a Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Szakrendelésen végezzük, 



időpont egyeztetés szükséges. 1097 Budapest, Gyáli út 17. Telefon: 06-1-280-6809, 06-1- 

766-4322.  


