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7/2021. (II. 12.) EMMI rendelet 

egyes miniszteri rendeleteknek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és 

elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló törvényhez 

kapcsolódó módosításáról 

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

bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 6. §, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvény 38. § (2) bekezdés o) 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 módosítása 

1. § A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. §-a a következő (6) és (7) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző szerv az EESZT útján értesíti a 

közúti közlekedési nyilvántartó szervet az egészségi alkalmassági vélemény 

adatairól. Ha az elektronikus adattovábbítás és adatfeldolgozás sikertelen volt, a 

vizsgálatot végző szerv papír alapú igazolást állít ki a vizsgált személy számára. 

(7) A vizsgálatot végző szerv az egészségi alkalmassági véleményen a 

személyazonosító adatokat a vizsgált személy által bemutatott, személyazonosításra 

alkalmas okmány adataival egyezően tölti ki.” 

2. § Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. A közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének 

igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet módosítása 

3. § A közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének 

igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 

13. §-a szerinti elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt 

fővárosi, megyei szervezetei az 1. melléklet szerinti tartalommal igazolják.” 

4. § Az R2. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti iskolai végzettséget tanúsító okiratot Magyar 

Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezete részére kell bemutatni, amely ennek 



alapján a mentesülés tényét megállapítja és azt a 2. melléklet szerinti tartalommal 

igazolja.” 

5. § Az R2. a következő 2/A. §-sal egészül ki: 

„2/A. § A Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezete a sikeres 

elsősegélynyújtási vizsga teljesítésének vagy a vizsga alóli mentesülés 

megállapításának napján elektronikus úton értesíti a közúti közlekedési nyilvántartó 

szervet 

a) sikeres vizsga esetén a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény (a 

továbbiakban: MV tv.) 2. § (1b) bekezdés a) és b) pontjában, 

b) mentesülés esetén az MV tv. 2. § (1b) bekezdés a) pontjában 

és c) pont cb) alpontjában 

foglalt adatokról.” 

6. § (1) Az R2. Melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(2) Az R2. a 3. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. 

3. Záró rendelkezések 

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

1. melléklet a 7/2021. (II. 12.) EMMI rendelethez 

„2. melléklet a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelethez 
Az egészségügyi alkalmassági vélemény adattartalma 

1.    Az egészségügyi szolgáltató neve, címe és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, 

valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló EüM rendelet szerint kapott kilencjegyű azonosító. 
2.    A vizsgált személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési családi és 

utóneve, állandó lakóhelye. 
3.    A vizsgált személy személyazonosságát igazoló okmány típusa, száma. 
4.    Az alkalmassági csoport. 
5.    A korábbi járművezetésre jogosító okmány száma és az abban megtalálható korlátozások/feltételek. 
6.    Az alkalmassági vizsgálat eredménye (ALKALMATLAN, ALKALMAS, ALKALMAS feltétellel, korlátozással). 
7.    A legközelebbi orvosi vizsgálat időpontja (év, hónap, nap). 
8.    A kiállítás helye, ideje. 
9.    Az orvos neve, orvosi bélyegzője, elektronikus adatátadás esetén bélyegzőszáma. 

10.    Az egészségi alkalmassági vélemény azonosítója. 
11.    Az egészségi alkalmassági vizsgálat célja. 
12.    Az egészségi alkalmassági vizsgálat típusa (ELŐZETES, IDŐSZAKOS, SORON KÍVÜLI). 
13.    A következő tájékoztatás: „Ezt a véleményt – ha a véleményt nem a vizsgált személy választott háziorvosa állította ki – 

az alkalmassági vizsgálatot végző orvos a vizsgálat elvégzését követő 15 napon belül megküldi a vizsgált személy 

választott háziorvosának.” 
” 

2. melléklet a 7/2021. (II. 12.) EMMI rendelethez 

„1. melléklet a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelethez 

Magyar Vöröskereszt Nyt. szám: 

…………… Megyei Szervezete …………… 

IGAZOLÁS 

a közúti járművezető jelöltek 

elsősegélynyújtási ismereteinek megszerzéséről 

Igazoljuk, hogy 

név: ………………………………… 



születési név: ………………………………… 

anyja neve: ………………………………………….…… 

születési helye és ideje: ………………………………..… 

a Magyar Vöröskereszt vizsgabizottsága előtt a közúti elsősegélynyújtási 

ismeretekből sikeres vizsgát tett. 

Sikeres vizsga időpontja: ……………………………………… 

Kelt: …………………………… 

…………………………………………………… 

Magyar Vöröskereszt vizsgabizottság elnöke 

” 

3. melléklet a 7/2021. (II. 12.) EMMI rendelethez 

„2. melléklet a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelethez 

Magyar Vöröskereszt Nyt. szám: 

…………… Megyei Szervezete …………… 

IGAZOLÁS 

a közúti járművezető jelöltek 

elsősegélynyújtási vizsgakötelezettség alóli mentesülésről 

Igazoljuk, hogy 

név: ………………………………….… 

születési név: ………………………………..… 

anyja neve: ……………………………………….…… 

születési helye és ideje: …………………………..…… 

a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról 

szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti 

végzettségét (szakképzettségét, szakképesítését) tanúsító okiratot bemutatta, amely 

alapján az elsősegélynyújtási vizsgakötelezettsége alól mentesül. 

Kelt: ………………………… 

…………………………………………………… 

Magyar Vöröskereszt fővárosi/……………………… megyei szervezete 
 


