
JELENTKEZESI LAP 

     

Gépjárművezetői egészségi alkalmassági orvosi vizsgálatra 

     

Név  Szül. helye, ideje   

Jogosítvány száma   Szem. ig. szám   

Állandó lakóhelye   

Ideiglenes lakóhelye   

Munkahelye es címe   

Foglalkozása   Iskolai végzettsége   

     

1. csoportba kéri   2. csoportba kéri   

     

A megfelelő választ húzza alá!     

     

Munkahelyén van-e üzemorvosi rendelés? van - nincs 

Vizsgálták-e egy éven belül? igen - nem 

Utolsó vizsgálata óta volt-e beteg, ill. sérült? igen - nem 

Hány éves korában kapta első vezetői engedélyét?   

Sportol-e: nem alkalomszerűen rendszeresen 

Betegsége volt-e: igen - nem. Sérülése volt-e: igen - nem 

Kezelték-e kórházban? igen - nem 

Tud-e veleszületett betegségéről? . igen - nem 

Tud-e szerzett betegségéről vagy egészségkárosodásáról? igen - nem 

Altatót, nyugtatót szed-e? nem alkalomszerűen rendszeresen 

Gyógyszert szed-e? nem alkalomszerűen rendszeresen 

Előfordul-e tartós szédülése? igen - nem 

Előfordul-e eszméletvesztése? igen - nem 

Jó látása van-e? igen - nem 

Visel-e szemüveget? állandóan távolra olvasáshoz 

Előfordul-e látásának elhomályosulása? igen - nem 

Részesült-e alkoholelvonó kezelésben? igen - nem 

Idézett-e elő személyi serüléssel járó balesetet? igen - nem 

Egyéb közölnivalója: 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek 

Kelt.................................. ben, ................ év …………..................hó...........napján 

 

 

……………………………………………..…… 

Kérelmező aláírása 

  



TÁJÉKOZTATÁS 

 

Az 1/1976. (1.16) EüM számú rendelet értelmében a gépjárművezető-jelölt és a gépjárművezető egészségi 

alkalmasságának előzetes és időszakos, első és másodfokon történő megállapítását kitöltött "Jelentkezési lap" című 

nyomtatvánnyal kell kérni. 

A gépjárművezető-jelölt köteles az előzetes orvosi vizsgálatra jelentkezéskor a kezelőorvos (körzeti, üzemi orvos és a 

szakrendelés orvosa) által kiállított - az egészségi állapotára vonatkozó - igazolást a "Jelentkezési lap"-hoz csatolni. 

A gépjárművezető-jelölt és a gépjárművezető egészségi alkalmasságának megállapításánál és annak 

felülvéleményezésénél, valamint a 13. § -ban foglalt felülvizsgálati kérelem esetén vizsgált személynek a vonatkozó 

jogszabályok szerinti illetéket kell lerónia. 

A fenti rendelet értelmében a gépjárművezető-jelöltet, illetőleg a gépjárművezetőt az előzetes, illetőleg az időszakos 

orvosi vizsgálat alkalmával - attól függően, hogy milyen kategóriájú gépjárművet kíván vezetni - az alábbi két csoport 

valamelyikébe kell sorolni: 

a) az l. csoportba kell sorolni az A és B kategóriájú gépjárművek, a mezőgazdasági vontató k valamint a 

gépjárműből vagy mezőgazdasági vontatóból és a hozzákapcsolt (nem személyszállítást végző) pótkocsiból álló 

járműszerelvények vezetőit, kivéve a B kategóriához tartozó, megkülönböztetett jelzéssel ellátott gépjárművek 

vezetőit és azokat a gépjárművezetőket, akik gépjárművezetői munkakörben dolgoznak. 

b) a 2. csoportba kell sorolni a C és D kategóriájú gépjárművek vezetőit, továbbá a B kategóriájú gépjárművek 

vezetői közül a megkülönböztetett jelzéssel ellátott gépjárművek vezetőit, végül azokat a gépjárművezetőket, 

akik gépjárművezetői munkakörben dolgoznak. Ennek értelmében a gépjárművezető-jelölt, illetőleg 

gépjárművezető a túloldalon szereplő " l. csoportba kéri ", illetőleg a "2. csoportba kéri", megfelelő szövegrész 

aláhúzásával közli a véleményező orvossal, hogy milyen kategóriájú gépjármű vezetésére kéri alkalmasságának 

elbírálását. 

Azokat a gépjárművezető-jelölteket, illetőleg gépjárművezetőket is a 2. csoportba kell sorolni egészségi alkalmasságuk 

elbírálása céljából, akik "E" és "F" járműkategóriájú gépjárművet kívánnak vezetni. 

A járműkategóriákat az 1/1976. (L 10) BM számú rendelet 4. §-a szabályozza. 


