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8/2021. (II. 19.) EMMI rendelet 

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) 

bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- 

és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. 

pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el: 

1. § A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) A közúti járművezetők egészségi alkalmassága vizsgálatának célja 

a) annak megállapítása, hogy a közúti járművezető jelölt, illetőleg a közúti 

járművezető a közúti járművezetésre egészségi állapota alapján alkalmas; továbbá 

b) azoknak a feltételeknek, illetőleg korlátozásoknak a meghatározása, amelyek 

mellett a vizsgált személy betegség fennállása vagy egészségi állapotában (testi 

vagy érzékszervi) bekövetkezett változások esetén is az adott kategóriára érvényes 

gépjárművezetői engedélyt kaphat.” 

2. §1 

3. § Az R. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az egészségi alkalmassági vizsgálatot első fokon végző szervek:] 

„a) az 1. alkalmassági csoportba tartozó személy esetén 

aa) a vizsgált személy választott háziorvosa, 

ab) a vizsgált személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti háziorvos, 

ac) a munkavállalót foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkáltató részére 

foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató orvosa, 

vagy 

ad) a nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó vagy foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyban nem álló személy esetén a lakóhelye szerint területileg 

illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa;” 

4. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az előzetes és az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot – a (7) bekezdésre 

is figyelemmel – az e célra szervezett szakértői bizottság végzi, akkor ha] 

„d) a közúti járművezető-jelölt hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja 

a 60 dB-t.” 

(2) Az R. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A hallássérült közúti járművezetők időszakos egészségi alkalmassági 

vizsgálatát a háziorvos vagy a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa végzi el, 

3 hónapnál nem régebbi audiológiai vizsgálati eredmény alapján. Jelentős 

állapotromlás esetén a háziorvos és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa 

kérheti, hogy a gépjárművezetői alkalmasságot szakértői bizottság állapítsa meg. 
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Azon közúti járművezetők esetében, akiknek állapota végleges, a háziorvos vagy a 

foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa az alkalmasságot a korábbi 

hallásállapotra vonatkozó szakvélemény figyelembevételével állapítja meg.” 

5. § Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Ha az orvosnak tudomása van arról, hogy az általa kezelt személy 

járművezetésre jogosító okmánnyal rendelkezik, és nála az előző időszakos 

alkalmassági vizsgálatot követően olyan új betegséget, illetőleg állapotromlást 

észlel, amely közúti járművezetésre való alkalmasságát kérdésessé teszi, köteles 

haladéktalanul soron kívüli vizsgálatot kezdeményezni az alkalmasságot első fokon 

vizsgáló vagy a 7. § (3) bekezdése szerinti szervnél.” 

6. § Az R. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat (1) vagy (2) bekezdés 

szerinti kezdeményezésétől az orvos eltekinthet, ha az utolsó egészségi 

alkalmassági vizsgálat során az általa észlelt betegséget, illetve állapotot 

figyelembe vették, és annak időpontját követően a forgalomban való részvételt 

befolyásoló állapotromlás nem következett be.” 

7. § (1) Az R. 12. § (3) bekezdésében a „fogyatékosságához” szövegrész helyébe 

az „állapotához” szöveg lép. 

(2) Az R. 12. § (5) bekezdésében a „fogyatékosságot” szövegrész helyébe az 

„egészségi állapotát” szöveg lép. 

(3) Az R. 13. § (2) bekezdésében a „fogyatékossága” szövegrész helyébe az 

„egészségi állapota” szöveg lép. 

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

(2) A 2. § 2021. július 1-jén lép hatályba. 

 
1 A 2. § a 8. § (2) bekezdése alapján 2021. július 1-jén lép hatályba. 
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