
 

Tisztelt Szülők! 
 

Az iskolánkba való felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való 

megfelelés. Ezért kérjük, hogy a lentebb található táblázatokat tekintsék át, és amennyiben gyermeküknél bármelyik 

felsorolt betegség fennáll, arról kérjenek az adott szakorvostól egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy a gyermek az 

adott szakmát végezheti. Ezt a szakvéleményt az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatra feltétlenül hozzák 

magukkal, mert ennek hiányában a gyermek nem tekinthető szakmára alkalmas tanulónak!  

 

Kertésztechnikus (001) 
 

Kizáró okok: 
A végtagok azon nem kompenzálható rendelleneségei, amelyek a munka végzést akadályozzák: 
Súlyos, vitium (enyhébb vitiumnál, egyéb esetekben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint)  

Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések 

Krónikus gyomor-bélrendszeri megbetegedés 
Krónikus vesebetegség 
Kéz idült bőrbetegségei (egyéni elbírálás szerint) 
Epilepszia (egyéni elbírálás szerint) 
0,8-0,0;  0,7-0,1;  0,6-0,2;  0,5-0,3;   0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség 

 

          Mezőgazdasági Technikus (002) 
 
Kizáró okok: 
Gyenge fejlettség és izomerő 

A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javallata szerint 

Minden vitium. Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint 

Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések 
Krónikus gyomor-bélrendszeri megbetegedés 
Diabetes mellitus. Idült bőrbetegségek a kézen 
Epilepszia 
0,9-0,3, 0,8-0,4; 0,7-0,5; 0,6-0,6-nál rosszabb látásélesség: 
Kettescsoportú vezetői engedély szükségessége esetén 1,0-0,6-nál rosszabb látásélesség 
+ - 6D- nál erősebb szemüvegviselés 

 

        Gazda (Lovász) 
 

Kizáró okok: 

Átlagon aluli fejlettség és izomerő: 

A statikai rendszer és a végtagok minden anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javallata szerint 

Minden vitium. Ingerképzési vagy ingerületvezetési zavar esetén a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint 

Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések 

Krónikus gyomor-bélrendszeri megbetegedés 

Diabetes mellitus: 

Idült bőrbetegségek a kézen 

Epilepszia 
Szintévesztés 
0,9-0,3, 0,8-0,4; 0,7-0,5; 0,6-0,6-nál rosszabb látásélesség 
0,8-0,0;  0,7-0,1;  0,6-0,2;  0,5-0,3;   0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség 
Kettes csoportú vezetői engedély szükségessége esetén 1,0-0,6-nál rosszabb látásélesség: 
+ - 6D-nál erősebb szemüvegviselés 
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