TÁJÉKOZTATÓ
Tárgy: a halláskárosodott betegek gépjárművezetői alkalmasságának aktuális
kérdései.

Az utóbbi időben több panasz érkezett halláskárosodott betegek részéről,
nehezményezve, hogy az ügyükben eljáró orvosok nem a jogszabályoknak
megfelelően járnak el. Az egységes gyakorlat kialakítása érdekében az alábbi
összefoglalást készítettük:
A hatályos, az európai parlamenti és tanácsi irányelveknek megfelelő 13/1992.
(VI.26.) NM rendelet az első fokú eljárásra jogosult orvosok között felsorolja a
háziorvosokat is. Az eljáró orvos az eljárás során mérlegelni köteles a
hatáskörét. A rendelet 12. § (1) szerint az előzetes egészségi alkalmassági
vizsgálatot az e célra szervezett szakértői bizottság végzi, akkor ha a közúti
járművezető-jelölt vagy a közúti járművezető hallássérülése legalább az egyik
fülön meghaladja a 60 dB-t. Ezeknél a közúti járművezetőknél az időszakos
egészségi alkalmassági vizsgálat első fokon történő végzésére jogosult a
háziorvos, ha a közúti járművezető, illetőleg járművezető jelölt alkalmasságát
az arra illetékes szakértői bizottság a korábbi vizsgálat során megállapította és a
járművezető egészségi állapotában - amely miatt az előző vizsgálatát a
szakértői bizottság végezte - változás nem következett be.
Amennyiben tehát a szakértői bizottság előzőleg alkalmasnak nyilvánította,
akkor ezt követően a halláskárosodás miatt nem szükséges ismételten a
szakértői bizottság elé küldeni.
A jogszabály melléklete egyébként a 2. alkalmassági csoport esetében jelöl meg
az eljárásra vonatkozó szabályozást, mely szerint a 2. alkalmassági csoportba
tartozó kérelmezők, illetve járművezetők számára vezetői engedély az illetékes
szakorvos szakvéleménye alapján adható ki, illetve újítható meg; különös
figyelmet kell fordítani az orvosi vizsgálatoknál a kompenzáció mértékére.
Fontos tudni, hogy az alkalmasságról az eljárásra jogosult orvos joga és
felelőssége dönteni. Ez a felelősség oszthatatlan. A jogszabályban megjelölt
illetékes szakorvos nem az alkalmasságot fogja elbírálni, hanem a
halláskárosodás mértékét, amelynek a figyelembe vétele alapján kerül sor a
fentiekben leírt eljárásra.
Ha tehát gyanú van a halláscsökkenésre, akkor az illetékes szakorvos vizsgálata
fogja eldönteni (van-e 60 dB-t meghaladó halláscsökkenése legalább az egyik

fülön), hogy jogosult-e a háziorvos az első fokú eljárásra, vagy a fentiek szerint
igénybe kell venni a szakértői segítséget. Értelem szerűen, ha a halláskárosodás
miatt történt szakértői döntés kedvező volt, újabb szakértői vizsgálat nélkül
lehet jogosult a beteg a gépjárművezetésre - természetesen itt és most nem
kitérve más, a gépjárművezetést befolyásoló betegségekre, állapotokra.

