
Tisztelt Szülő! Kedves Tanuló!   

  

Iskolánkban a kereskedelmi, az élelmiszeripar, és turizmus-vendéglátás ágazat szakképzéseire 

jelentkező tanulók számára foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.   

Jogszabály írja elő, hogy az iskolai szakképzésbe olyan tanuló vehető fel, amely megfelel az 

előírt egészségügyi alkalmasságnak. Az egészségügyi alkalmassági követelményt - a 

tevékenység végzése feltételének előírásaként - jogszabály tartalmazza. (Szakképzési törvény 

2019. évi LXXX. törvény 7§ (2)) 

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: orvosi vizsgálatos szakvélemény, mely arra 

vonatkozik, hogy a tanuló testi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és mások 

veszélyeztetése nélkül a választott szakma végzésére.  

Iskolánkban első fokon az iskola-egészségügyi szolgálat (iskolaorvos és iskolavédőnő) végzi 

el az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot, beiratkozás előtt, valamint a tanulmányi idő alatt 

évenként.  

Kérjük a kedves Szülőket, hogy az alábbi szakokra történő jelentkezés előtt (már 7. vagy 8. 

osztályban), mérlegelje, hogy gyermeke a szakma általi nehézségeket és amennyiben az alábbi 

egészségi problémák állnak fenn, mérlegeljék gyermekük szakmaválasztását 

Szakmai képzés neve  Egészségi probléma  

Kereskedelmi értékesítő  gyenge izomerő, mindkét fül halláscsökkenése, 

beszédhiba, színtévesztés, rosszabb látásélesség  

Cukrász  gyenge izomerő, gerinc – és végtag rendellenesség, 

szívbetegség, cukorbetegség, epilepszia, idült 

bőrbetegség, krónikus légzőszervi megbetegedés, 

ízérzés – és szaglászavar, rosszabb látásélesség, 

színtévesztés  

Pincér-vendégtéri szakember 

  

szívbetegség, gerinc – és végtag rendellenesség, 

epilepszia, idült bőrbetegség, krónikus légzőszervi 

megbetegedés, beszédhiba, halláscsökkenés, 

rosszabb látásélesség  

Szakács  gyenge izomerő, szívbetegség, gerinc – és végtag 

rendellenesség, epilepszia, idült bőrbetegség, 

krónikus légzőszervi megbetegedés, íz érzés – és 

szaglászavar, rosszabb látásélesség, színtévesztés  



  

A kereskedő és webáruházi technikus, vendégtéri szaktechnikus, szakács szaktechnikus, 

kereskedelmi értékesítő, cukrász, pincér-vendégtéri szakember, szakács, panziós fogadós, 

kistermelői élelmiszerelőállító, pék-cukrász, szőlész-borász munkakör betöltésének egyik 

legfontosabb feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen egészségügyi alkalmassági vizsgálattal, 

melyet az egészségügyi kiskönyvvel igazolhat a tanuló. Ezért már 9 osztályos tanulóinknak a 

belső gyakorlathoz is szükség van az egészségügyi kiskönyvre. 

  

Ezt iskolánk orvosa állítja ki, amennyiben a tanuló már rendelkezik negatív tüdőszűrő 

vizsgálatokon megszerzett lelettel. Az egészségügyi alkalmasságát igazoló kiskönyvet, amelyet 

minden évben érvényesíteni kell, a tanulónak kötelessége a gyakorlatokon magánál tartani.   

 

Vendégtéri szaktechnikus szívbetegség, gerinc – és végtag rendellenesség, 

epilepszia, idült bőrbetegség, krónikus légzőszervi 

megbetegedés, beszédhiba, halláscsökkenés, 

rosszabb látásélesség 

Szakács szaktechnikus gyenge izomerő, szívbetegség, gerinc – és végtag 

rendellenesség, epilepszia, idült bőrbetegség, 

krónikus légzőszervi megbetegedés, íz érzés – és 

szaglászavar, rosszabb látásélesség, színtévesztés 

Pék-cukrász átlagon aluli fejlettség és izomerő, gerinc – és végtag 

rendellenesség, szívbetegség, krónikus légzőszervi 

megbetegedés, kéz bőrbetegségei, epilepszia  

Szőlész-borász 

  

gyenge izomerő, gerinc – és végtag rendellenesség, 

szívbetegség, krónikus légzőszervi megbetegedés, 

epilepszia, gyakori szédülések, egyensúlyérzés 

zavara, cukorbetegség 

Sportedző – sportszervező gyenge izomerő, szívbetegség, gerinc – és végtag 

rendellenesség, epilepszia, idült bőrbetegség, 

krónikus légzőszervi megbetegedés, íz érzés – és 

szaglászavar, rosszabb látásélesség, színtévesztés 

Fitnesz-wellness instruktor gyenge izomerő, gerinc – és végtag rendellenesség, 

szívbetegség, krónikus légzőszervi megbetegedés, 

epilepszia, gyakori szédülések, egyensúlyérzés 

zavara 


