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4.s2. mel16klet

86bolna Nemzeti M6nesbirtok

2943 Bebolna, M6sz6ros u.1.

munkAltato

TAJEKozTATo

ktizalkalmazott 6s munkaviillal6 r6sz6re alkalmassiigi vizsg6tat{16

A kdzalkalmazottal 6s munkavallal6val szernben csak olyan alkalmassjgi vizsgelat atkatmazhat6
amell/et jogviszonyra vonatkoz6 szabdly ia el6, vagy ameiy a jogviszony€ vonatkozd szabalyban
meghat6rozott jog gyakorlasa, kdielezettseg teljesitese 6rdek6ben szukseges. A vizsg6lat el6tt
reszk)iesen tejekoztatni kell a munkav6llal6kat tdbbek kozdtt ardt, hogy az alkalmassagi vizsg6lat
milyen keszseg, kepesseg felm6resere ir6nyul, a vizsgatat milyen eszk6zzel, mddszerrel toftenik.
Amerhyiben logszabaly kja el6 a vizsg6lat elv6gz6set, akkor tejekoztatni kell a munkavd at6kat a
jogszab6ly cim6r6l 6s a pontos jogszab6lyhelyrdl is.

.

Az alkalmass6gi vizsgSlatot ol6ir6 jogszabaly a munkakiiri, szakmai, i etve szem6tyi higi6n6s
alkalrnassag orvosi vizsgalalar6l 6s v6lemdnyezes6r6l sz616 33/1998. (Vt. 24.) N|\n rendelet.

E rendelet alkalmazesiiban:
a) munkak6ri alkalmassAgi vizsgelat: annak meg6llapii6sa, hogy egy meghatdrozott munkakdrben
6s mJnkahelyen vegzett tevekenys6g eltal okozott megterhel6s a vjzsg6lt szem6ly szam6aa milyen
igenybev6telt je len t 6s annak kepes-e megfelelni;
b) s2akmai alkalmassagi vizsgAlat: a szakma elsajdtit6s6nak megkezd6s6t megel6z6, illet6leg a
kepzars es az atk6pz6s id6szak6ban az alkalmassAg v6lemenyezese erdekeben vegzett orvosi
vizsgiilat;
c) szemelyi higianes alkalmassegi vizsgebtr annak megalbpitdsa, hogy a j6rv6nyr.lgyi szempontb6i
kiem€lt munkaterlleten munkiit vegz6 szem6ly fert6z6 megbeteged6se rrdsok eg6szseg6t nem
veszdlyezteti, illetve meghatarozott esetekben korokozo hordozasa masok egeszseget nem
vesz€lvezteti:
d) munket vegz6 szem6ly: aki nem szetuezett munkavegz6s kereteben jaNanyugyi szempontbdl
kiem€,lt munkaterllleten tev6kenyseget folytat;

A Rendelet 3.S-a meghata.ozza, hogy az alkalmassagi vizsgalat milyen k6szseg, k6pess6g
felm6r6s6re irenyul:
3. S (1)Az alkalmass6g velem6nyezese:

a.) E munkakdri alkalmassag eset6ben a munk6ltat6 eltal megjeldlt munkakdrre,
b)ir szakmai alkalmassag eseteben az adott szakm6ra, illetve szakmai jellegij k6pz6sre; az

dll6skereso eseteben szakmai jellegri kepz6sre, atkepz6sre, az adott szem6ly szdmera ellethat6
foglal(ozdsi csoportokra vagy szakmdk megjelol6sere,

c)a szemelyi higienes alkalmasseg eset6ben a jarvenyugyi szempontbdL kiemelt jelentdseg(
munkateritleten folytatott tevekenys69re
tort6nlk

(2)A rnunkakori +s a szakmai alkalmasseg orvosi vizsgalata lehet eldzetes, id6szakos 6s soron
klvtlli. A munkakdri alkalmassag vjzsg6lata es v6lemenyezese a 8. S-ban meghatarozott esetekben
zdr6v zsgalattal eg6sz0l ki A szakkepzd intezm6nybe jelentkez6 tanul6nzrl a beiskol6zaskor - a
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peoagogus, a szril6, illetve a tanul6 k6resere - pdlyav6laszt6si tanarcsad6s celj6b6l iskolaorvosivizsl)dlat v6gezhet6.
(:) A szemery/higrenes arkarmassdgi vrzsgerat rehet erozetes id6szakos es soron kivuri.
{<JA munhakon es a szakmat alkalmassdg 

_ 
vizsgaiatdnak celja annak elbirelesa, hogy amunkav6lla16, illetve a tanulo vagy a ha gat6, az 6 iisker;s6:

:1,:jlll.:99,r9:!:t 9,: 
€ m!nkakdrnyezetb6l ered6 megterhetes attat okozoft is6nybevetete

ai,r egeszseget. teslt. t etve teJki6pseg6t nem veszetyeztett_e,
a/)l nem befolydsolla.e eg6szs6gt allapotdr kedvezol endl
a(, 4em okozhala-e Ll6dar test,. sTerlemr psziches fejl6desenek karosooSsat,

-,-!1::9!:9,". 
idirlt 

.betegsege vagy fogyatekossaga a munkakdr e[etds;, i etoleg a szakmaersajalrtasa es gya(o4isa sor6n nem idez_e eld bateselt veszelyt:
c).a jeN5nyrgyi szempontb6r kiemert jeient6s6gLi munkaidrokben, iletve szakmakban toden6

T1!kafS.i6: eset6n szemetyi higi6n6s es eg6szsegi 6ltapota nem vesz6tyezteti_e m6sok
egeszseg6t, foglalkoztathat6-e az adott munkakdrben;

d, milyen munkakdrben, i etve szakm6ban 6s mityen fettetelek me ett fogtatkoztathat6
allap)trosszabbod6s veszelye n6tkitl, amennyiben 6tm;netiteg vagy v6gLjesen megvaftozott
munliakepesseg[j;

eJ fograrkoztathat6-e tovebb jerenregi munkakor6ben. ifletve forytathatja-e tanurmanyart a varasztott
szakrn6ban:

-,l-l:l:lY:d:",gly9" 
betegsegben, amely miait munkakdre e 6t6sa sor6n rendszeres fogtatkozas_

eges.:seg!gyt ellendrzest ig6nyel
9, kijlfdlddn idrt6n6 munkavegzes eseten egeszseg szempontb6l vdrhat6an alkalmas_e az adott

orsz6gban a megjeldit szakmai feladat ellatasara.
(5).A szemeryi higi6nes alkatmassag vizsg6tatanak cetla annak etbireldsa, hogy a munkat vegz6

szemely. eg6szs6g i allapata - a tev6kenys6g gyahonjsa esetdn a Jarvanyugyr s:empontb6t kiemett
Jerenrosegu m!nkate(lteteken nem veszd yezleti-e mdsok eg6szs6g6t, folytathat_e tev6kenys6get az
adott munkateruleten

(7) A soron kivUli rnunkakdfi, illetve szemelyi higi6n6s alkalmasseg vizsgelata keret6ben vegzett,
HIV fert6zes megdllapit6sara irenyut6 szur6vizsgatati k6tetezetGegk6i6t, a szLir6vizsgziatok
elv69zesenek rendjet kiil0n jogszabiity e apitja meg.

n.
A vizs.g6lat eszkdzei es m6dszercii vizeletvizsgelat anamn6zis-felvetel, liitdsvizsgelai aftaHnos
belgy,igydszati vizsg6lat, kiegeszitd szakvizsg6latok

Zenddk:
Alulitotl munkavAllal6 alAirasommal igazolom, hogy jelen Tejakoztatot aatresa et6tt
elolvastam, annak rendelkezeseit megATettem 6s tudomesd vettem

(6) A mlnkakd, szakmai, i etve
foglalkoztathat6sag szakvelemenyezese
rokkantsiig fokAnak meghai6rozes6fa,
v6lenrenyez6s6re.

Kelt,

NEV:

szem6lyi hjgi6n6s alkalmasseg vjzsgalata, vatamjnt a
nem terjed ki a munkak6pess6g vSttozes m6rt6k6nek, a

valamint a szellemi kepess6g es az elmeellapot

nap20 ho

ALAiRAS;


