Tájékoztató
tanulók középiskolai beiskolázás előtti,
választott szakmára szóló egészségi alkalmasságáról

Tisztelt Szülők, Tanulók!
Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani a szakközépiskolába,
szakgimnáziumba felvételiző tanulók szakmaválasztásához, mielőtt a felvételi jelentkezésüket
beadják.
A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatának meg kell előznie az iskolakezdést (beiskolázás előtti
alkalmassági vizsgálat). A tanuló csak pozitív szakvélemény esetén iskolázható be. A szakmai
alkalmasság orvosi vizsgálata minden szakképzési formára, közoktatási intézményre és tanulóra nézve
kötelező. Mindezt a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végezzük. 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, amelyet a fent említett jogszabály határoz meg.
Amennyiben személyesen szeretnék az iskolaorvosaink előzetes szakmai segítségét kérni, a
25 412-123-as telefonszámon időpont egyeztetést követően erre lehetőséget biztosítunk.

KIZÁRÓ OKOK ISMERTETÉSE
AZ ALKALMASSÁG ORVOSI VÉLEMÉNYEZÉSÉNÉL

DSZC Hild József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája

Szakma

ABC eladó

Kizáró okok

 Gyenge fejlettség és izomerő
 A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége
 Szív és keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy rendellenessége, a
kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések egyéni elbírálás szerint
 Arc és kéz bőrének betegségei, torzító elváltozásai
 Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
 Beszédhiba
 Színtévesztés egyéni elbírálás szerint
 0,8–0,0; 0,7–0,1; 0,6–0,2; 0,5–0,3; 0,4–0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma

Asztalos

Kizáró okok














Gyenge fejlettség és izomerő
A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
Súlyos szívbetegség
Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg
szakellátás orvosának javaslata szerint
Krónikus vesebetegségek
Krónikus légzőszervi megbetegedések
Halláscsökkenés
Epilepszia
Krónikus fülgyulladás
Idült bőrbetegség
Szemtekerezgés
1,0–0,2; 0,9–0,3; 0,8–0,4; 0,7–0,5; 0,6–0,6-nál rosszabb látásélesség

Szakma

Ács- állványozó

Szakma

Kőműves és
hidegburkoló

Szakma

Építőipari ágazat:
Magasépítő
technikus

Kizáró okok

 Átlagon aluli fejlettség és izomerő
 A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
 A szív és a keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy rendellenessége
a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Krónikus gyomor- bélrendszeri megbetegedések
 Kollapszus-hajlam
 Diabetes mellitus
 Epilepszia
 Szédülés
 Egyensúlyérzés zavara
 Idült bőrbetegség
 Halláscsökkenés
 Tér- és mélységlátás hiánya
 0,8–0,4; 0,9–0,3-nál rosszabb látásélesség
 +6,0 és -6,0 D-nál erősebb szemüvegviselés
Kizáró okok

 Gyenge fejlettség és izomerő
 A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
 A szív és a keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy rendellenessége,
a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Krónikus gyomor-bélrendszeri megbetegedések
 Diabetes mellitus
 Krónikus vesebetegségek
 Epilepszia
 Szédülés
 Egyensúlyérzés zavara
 Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint
 Idült bőrbetegségek
 Krónikus fülgyulladás
 Tér- és mélységlátás hiánya
 0,9-03; 0,8-0,4; 0,7-0,5; 0,6-0,6-nál rosszabb látásélesség
 +6,0 és -6,0 D-nál erősebb szemüvegviselés
Kizáró okok

 A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
 Minden szívbetegség, enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai
járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Epilepszia
 Szédülés
 Mindkét fül halláscsökkenése a társalgási beszédmegértés zavarával
 0,8–0,4; 0,9–0,3; 1,0–0,2-nél rosszabb látásélesség
 + - 6 D-án felüli szemüvegviselés

Szakma

Szobafestő-mázoló
és tapétázó

Kizáró okok

 Átlagon aluli fejlettség és izomerő
 A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
 Minden szívbetegség
 Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg
szakellátás orvosának javaslata szerint
 Hipertónia és kollapszus-hajlam
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Epilepszia
 Szédülés
 Egyensúlyérzés zavara
 Diabetes mellitus
 Anémia
 Krónikus fülgyulladás
 Krónikus vesebetegségek
 Idült bőrbetegség
 Színtévesztés
 0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség
 +6,0 és -6,0 D-nál erősebb szemüvegviselés

DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Szakma

Kizáró okok

 Átlagon aluli fejlettség és izomerő
 A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
 Súlyos szívbetegség
 Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás
orvosának javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
 Beszédhiba
 A fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai
 Kéz idült bőrbetegségei
 Epilepszia
 Gyógyszer-allergia
 Színtévesztés
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Ápoló

Szakma

Bőrdíszműves

Szakma

Csecsemő- és
gyermekápoló

Kizáró okok

 A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a
munkavégzést akadályozzák
 Súlyos szívbetegség
 Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás
orvosának javaslata szerint
 Epilepszia egyéni elbírálás szerint
 Színtévesztés
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
Kizáró okok

 Átalagon aluli fejlettség és izomerő
 A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
 Súlyos szívbetegség
 Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás
orvosának javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
 Beszédhiba
 A fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai
 Kéz idült bőrbetegségei
 Epilepszia
 Gyógyszer-allergia
 Színtévesztés
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma

Csecsemő- és
kisgyermekgondozó

Szakma

Kizáró okok

 Átalagon aluli fejlettség és izomerő
 A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
 Súlyos szívbetegség
 Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás
orvosának javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
 Beszédhiba
 A fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai
 Kéz idült bőrbetegségei
 Epilepszia
 Gyógyszer-allergia
 Színtévesztés
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
Kizáró okok

 A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
 Súlyos szívbetegség
 Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás
orvosának javaslata szerint
 Kéz idült bőrbetegségei
 Arc és kéz torzító elváltozásai
 A két kéz koordinációjának zavara
 Beszédmegértés zavarával járó halláscsökkenés
 Epilepszia
 Színtévesztés
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Fodrász

Szakma

Kizáró okok

Képző- és
iparművészeti ágazat

 A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
 Súlyos szívbetegség
 Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás
orvosának javaslata szerint
 Arc és kéz torzító elváltozásai
 Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
 Beszédhiba
 Epilepszia egyéni elbírálás szerint
 Színtévesztés egyéni elbírálás szerint
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma

Kozmetikus

Szakma

Környezetvédelmi
ágazat

Szakma

Nőiruha-készítő
Férfiruha-készítő

Kizáró okok

 A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
 Súlyos szívbetegség
 Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás
orvosának javaslata szerint
 Kéz idült bőrbetegségei
 Arc és kéz torzító elváltozásai
 Epilepszia egyéni elbírálás szerint
 Beszédmegértés zavarával járó halláscsökkenés
 Színtévesztés egyéni elbírálás szerint
 0,8-0,0-nál rosszabb látásélesség (Fontos a közeli jó látás)
Kizáró okok

 A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális
rendellenességei
 Súlyos szívbetegség
 Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás
orvosának javaslata szerint
 Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavaraival
 Epilepszia egyéni elbírálás szerint
 Színtévesztés egyéni elbírálás szerint
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
Kizáró okok

 Végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a
munkavégzést akadályozzák
 Súlyos szívbetegségek
 Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás
orvosának javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedés egyéni elbírálás szerint
 Színtévesztés egyéni elbírálás szerint
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
 Követelmény a jó közeli látás

Szakma

Ruhaipari technikus
Divat- és
stílustervező

Szakma

Szociális gondozó és
ápoló

Szakma

Vegyészlaboráns

Kizáró okok

 A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a
munkavégzést akadályozzák
 Súlyos szívbetegség
 Enyhébb szívbetegségnél, egyéb szívbetegség esetén a kardiológiai
járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
 Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Színtévesztés egyéni elbírálás szerint
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
Kizáró okok

 Átlagon aluli fejlettség és izomerő
 A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
 Súlyos szívbetegség
 Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás
orvosának javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
 Beszédhiba
 A fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai
 Kéz idült bőrbetegségei
 Epilepszia
 Gyógyszer-allergia
 Színtévesztés
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
Kizáró okok

 A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a
munkavégzést akadályozzák
 Súlyos szívbetegség
 Dekompenzáció határán lévő szívbetegségek esetén a kardiológiai járóbeteg
szakellátás orvosának javaslata szerint
 Epilepszia egyéni elbírálás szerint
 Mindkét fül nagyothallása a beszédmegértés zavarával
 Színtévesztés
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános Iskola és Szakképző Iskola

Szakma

Kizáró okok

 Gyenge fejlettség és izomerő
 A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
 Súlyos szívbetegség
 Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg
szakellátás orvosának javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Diabetes mellitus egyéni elbírálás szerint
 Epilepszia
 Idült bőrbetegségek
 Ízérzés- és szaglászavar
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Cukrász

Szakma

Kőműves és
hidegburkoló

Kizáró okok

 Gyenge fejlettség és izomerő
 A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális
rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
 A szív és a keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy
rendellenessége, a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata
szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Krónikus gyomor-bélrendszeri megbetegedések
 Diabetes mellitus
 Krónikus vesebetegségek
 Epilepszia
 Szédülés
 Egyensúlyérzés zavara
 Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint
 Idült bőrbetegségek
 Krónikus fülgyulladás
 0,9-0,3; 0,8-0,4; 0,7-0,5; 0,6-0,6-nál rosszabb látásélesség
 +6,0 és -6,0 D-nál erősebb szemüvegviselés

Szakma

Lótenyésztő

Kizáró okok






Átlagon aluli fejlettség és izomerő
A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
Minden szívbetegség
Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg
szakellátás orvosának javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Kéz idült bőrbetegségei
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma

Nőiruha-készítő
Férfiruha-készítő

Szakma

Kizáró okok

 A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a
munkavégzést akadályozzák
 Súlyos szívbetegségek
 Enyhébb szívbetegségnél, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás
orvosának javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedés egyéni elbírálás szerint
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség
 Követelmény a jó közeli látás
Kizáró okok

 Átlagon aluli fejlettség és izomerő
 A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális
rendellenessége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
 A szív és keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy
rendellenessége, a kardiológia járóbeteg szakellátás orvosának
javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Epilepszia
 Idült bőrbetegségek
 Ízérzés- és szaglászavar
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakács

Szakma

Szárazépítő

Kizáró okok

 Átlagon aluli fejlettség és izomerő
 A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális
rendellenessége, ortopéd szakorvos javaslata szerint
 A szív és keringési rendszer bármilyen idült betegsége vagy
rendellenessége, a kardiológia járóbeteg szakellátás orvosának
javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Epilepszia, szédülés
 Egyensúlyérzék zavara
 Krónikus vesebetegségek
 Kéz idült bőrbetegségei
 Ájulásra való hajlam
 0,9-0,3; 0,8-0,4; 0,7-0,5; 0,6-0,6-nál rosszabb látásélesség
 +6,0 és -6,0 D-nál erősebb szemüvegviselés

Szakma

Vendéglátó eladó
Pincér

Kizáró okok

 A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális
rendellenességei
 Minden szívbetegség
 Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai
járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Epilepszia
 Idült bőrbetegségek
 Arc és kéz torzító elváltozásai
 Halláscsökkenés a társalgási beszédmegértés zavarával
 Beszédhiba
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Szakma

Idegenforgalmi
ügyintéző
Turisztikai referens

Kizáró okok

 A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a
munkavégzést akadályozzák
 Súlyos szívbetegség
 Szívbetegségek esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának
javaslata szerint
 Beszédhiba
 Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával
 Torzító elváltozások arcon, kézen
 Epilepszia
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma

Közgazdaság ágazat

Kizáró okok






Végtagok anatómiai és funkcionális rendellenességei
A statikai rendszer súlyosabb elváltozásai megnyugodott állapotban is
Súlyos szívbetegség
Szívbetegségek esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának
javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Epilepszia egyéni elbírálás
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

Szakma

Sport ágazat

Kizáró okok










A statikai rendszer súlyosabb elváltozásai
Súlyos szívbetegség
Légzőszervi megbetegedések: asztma
Mindkét fül halláscsökkenése a társalgási beszéd 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

Szakma

Kizáró okok

Számítógépesrendszer-karbantartó

 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

Szakma

Ügyviteli ágazat

Kizáró okok






Végtagok anatómiai és funkcionális rendellenességei
A statikai rendszer súlyosabb elváltozásai megnyugodott állapotban is
Súlyos szívbetegség
Szívbetegségek esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának
javaslata szerint
 Krónikus légzőszervi megbetegedések
 Epilepszia egyéni elbírálás
 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség

DSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szakma

Cukrász
(Közepesen nehéz fizikai
munka)

Kizáró okok










Szakma

Eladó
(Közepesen nehéz fizikai
munka)

Kizáró okok










Szakma

Felszolgáló
(Könnyű fizikai munka)

(Közepesen nehéz fizikai
munka)

Gyenge izomerő
Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai
Halláscsökkenés
Beszédhiba
Színtévesztés egyéni elbírálás szerint
Látászavar
Kizáró okok









Szakma

Szakács

Gyenge izomerő
Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata alapján
Szívbetegségek kardiológiai szakorvos javaslata alapján
Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Epilepszia
Cukorbetegség szakorvosi javaslat szerint
Bőrbetegségek
Látászavar

Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Epilepszia
Bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásai
Halláscsökkenés a beszédmegértés zavarával
Beszédhiba
Látászavar
Kizáró okok









Gyenge izomerő
Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegségek kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Epilepszia
Bőrbetegségek
Látászavar

Szakma

Szállítmányozási
ügyintéző
(Épületen belüli szellemi
munka)

Kizáró okok








Szakma

Vendéglátó technikus
(Igen könnyű fizikai
munka, párosulva
szellemi
tevékenységgel)

Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Epilepszia egyéni elbírálás szerint
Beszédhiba
Látászavar
Kizáró okok










Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Epilepszia egyéni elbírálás szerint
Idült bőrbetegségek, arc és kéz torzító elváltozásaival
Halláscsökkenés a beszédmegértés zavarával
Beszédhiba
Látászavar

DSZC Dunaferr Szakgimnázium és Szakközépiskola Apáczai Csere János utcai telephelye

Szakma

Villamosipari és
elektronikai
technikus
(Közepesen nehéz fizikai
munka)

Kizáró okok








Szakma

Villanyszerelő
(Közepesen nehéz fizikai
munka)

Gyenge fejlettség, izomerő
Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Színtévesztés
Epilepszia
Látászavar
Kizáró okok













Gyenge izomerő
Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Epilepszia
Szédülés
Egyensúlyérzés zavara
Cukorbetegség
Színtévesztés
Látászavar
+ - 6 D-án felüli szemüvegviselés

DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szakma

Autószerelő
(Közepesen nehéz fizikai
munka)

Kizáró okok









Szakma

Fémforgácsoló
(Könnyű fizikai munka)

Kizáró okok










Szakma

Gépésztechnikus
(Szellemi munka,
párosulva könnyű fizikai
munkával)

(Közepesen nehéz fizikai
munka)

Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Két kéz együttműködésének zavara
Epilepszia
Szédülés
A kéz bőrbetegségei
Látászavar
Kizáró okok






Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Kéz idült bőrbetegségei
Látászavar









Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Epilepszia
A kéz bőrbetegségei
Halláscsökkenés
Látászavar

Szakma

Géplakatos

Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Halláscsökkenés
Kéz idült bőrbetegségei
Epilepszia
Látászavar

Kizáró okok

Szakma

Hegesztő
(Könnyű fizikai munka)

Kizáró okok










Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint

Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Epilepszia
Szédülés
A kéz bőrbetegségei
Idült szemgyulladás
Látászavar

Szakma

Karosszérialakatos
(Közepesen nehéz fizikai
munka)

Kizáró okok









Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Epilepszia
Halláscsökkenés
Kéz idült bőrbetegségei
Látászavar

Szakma

Szerkezetlakatos
(Nehéz fizikai munka)

Kizáró okok



















Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Pajzsmirigy betegség
Krónikus gyomor-bélrendszeri betegség
Cukorbetegség
Májbetegség
Vesebetegség
Epilepszia
Szédülés
Egyensúlyérzés zavara
A kéz bőrbetegségei
Halláscsökkenés
Látászavar
Tér és- mélységlátás hiánya szakorvosi vizsgálat alapján
+ - 6 D-án felüli szemüvegviselés

Szakma

Vízvezeték- és
központi fűtésszerelő
(Közepesen nehéz fizikai
munka)

Kizáró okok










Gyenge izomerő
Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Epilepszia
Szédülés
Krónikus vesebetegség
Látászavar

DSZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

Szakma

Kizáró okok

Gépészet
(Közepesen nehéz fizikai
munka)










Szakma

Kizáró okok

Informatikus
(Igen könnyű
munka)

Átlagon aluli fejlettség, izomerő
Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Epilepszia
A kéz bőrbetegségei
Halláscsökkenés
Látászavar

fizikai

 Munkavégzést akadályozó végtag deformitások
 Súlyos szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
 Súlyos fokú látászavar

 Színlátás zavar az orvos egyéni elbírálása szerint
 Epilepszia
 Légzőszervi megbetegedés
Szakma

Közlekedésgépészet
(Közepesen nehéz fizikai
munka)

Kizáró okok











Gyenge fejlettség, izomerő
Csontrendszer rendellenességei ortopéd szakorvos javaslata szerint
Szívbetegség kardiológiai szakorvos javaslata szerint
Légzőszervi megbetegedések (asthma bronchiale)
Kéz idült bőrbetegségei
Epilepszia
Látászavar
Színtévesztés
Az alkalmassági vizsgálatot a MÁV szakorvosai végzik

