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Kedves Balázs! 

 

Leveledben a kötelező éves foglalkozás-egészségügyi vizsgálathoz újonnan 

bevezetésre került „Alkalmassági kérdőív” szükségszerűségét, tartalmát kifogásoltad. 

 

Fentiekkel kapcsolatban tájékoztatlak, hogy az alkalmassági kérdőív a munkavállaló 

általános egészségügyi állapotfelmérésére szolgál, amelyet más állami 

intézményekben, magánpraxisokban és munkahelyeken is alkalmaznak. A kérdőív 

azokat a kérdéseket tartalmazza, amelyeket az Orvosi Szolgálat által vezetendő ún. 

Praxis orvosi program nyilvántart. Továbbá ezen kérdésekre adott válaszok ismerete 

nélkülözhetetlen az aktuális fizikális és mentális állapot megítéléséhez, ami alapját 

képezi a munkaköri alkalmassági vélemény kialakításának.  

 

Az alkalmassági kérdőív célja, hogy ha valamelyik munkavállalónál bármilyen kezdődő 

megbetegedés fennáll, ezen kérdőív segítségével kiszűrhetővé válik, valamint a 

munkaköri alkalmasságot befolyásoló múltbéli egészségügyi eseményekre is enged 

következtetni. Abban az esetben, ha valaki nem hajlandó kitölteni a kérdőívben 

megjelölteket, az éves orvosi alkalmassági vizsgálat alkalmával szóban megtörténik 

ugyanezen kérdések feltétele, ahogy erre az alkalmassági kérdőív bevezetését 

megelőzően is sor került. 

 

A kérdőív részletességének oka, hogy minden betegségtípusra igyekszik rávilágítani, 

annak érdekében, hogy az Orvosi Szolgálat segítséget tudjon nyújtani minden 

egészségügyi probléma esetére.  

 

A jelenleg folyamatban lévő, májusig tartó kampányszűrés során az Orvosi Szolgálat 

eddig is számos pozitív tapasztalatról tud beszámolni és például fény derült mentális 

problémára, nem képernyős munkakörben foglalkoztatott szemészeti problémájára, 

sérv kialakulására, valamint vérnyomás és vércukor elégtelenségre. 

 

Ami az alkalmassági kérdőívhez hozzáférők körét illeti, azokat kizárólag az Orvosi 

Szolgálat kezeli, 3. félnek nem kerülnek kiadásra. Az így megismert egészségügyi 

adatok tekintetében őket orvosi titoktartás köti, így a vizsgált munkavállaló személyes 

adatai védelméhez fűződő jogok nincsenek veszélyeztetve. A papír alapú 

egészségügyi kartonok a jogszabályi előírásoknak megfelelően zárt fémszekrényben 
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találhatóak, az elektronikus adatoknál az orvosi program pedig dupla jelszóval védett, 

amely jelszavakat csak az Orvosi Szolgálat munkatársai ismernek. A munkáltató 

számára kizárólag abban az esetben adna ki egészségügyi adatot, ha ahhoz előtte a 

munkavállaló hozzájárult. 

 

A munkaköri alkalmassági vizsgálaton a munkavállaló megjelenni, valamint azon végig 

részt venni nem köteles, amennyiben ennek következményeit vállalja: azaz nem kaphat 

alkalmas, vagy korlátozottan alkalmas minősítést, ezzel magával vonva egy írásbeli 

figyelmeztetést, majd egy esetleges jogviszony megszüntetést. 

 

Felhívom szíves figyelmedet arra, hogy mind az Orvosi Szolgálat, mind a MÁO érdeke 

a munkavállalók egészségi állapotának megőrzése, védelme, preventív módon is 

igyekszik a munkavállalókkal foglalkozni. A MÁO törődik a munkavállalók egészségi 

állapotával, amelynek során igyekszik állandó egészségügyi szűréseket biztosítani. Az 

Orvosi Szolgálat jelmondata: „Értetek vagyunk.” 

 

Egyúttal tájékoztatlak, hogy a leveled megérkezését követően egyeztetésre került sor 

az Orvosi Szolgálattal az alkalmassági kérdőív tartalmára vonatkozóan és 

megállapodtunk, hogy a szenzitív tartalmak törlésre kerülnek az írásbeli kérdőívről, 

azonban az Orvosi Szolgálat a teljes körű egészségügyi ellátás biztosítása érdekében 

szóban továbbra is felteszi a munkavállalóknak ezeket a kérdéseket. 

 

Az alkalmassági kérdőív bevezetésével senkinek sem kívánt a MÁO a személyes 

életterébe belelátni, pláne nem hatalmat fitogtatni, csupán a gondoskodó 

munkáltatóhoz méltó egészségügyi ellátást kívánja biztosítani a munkavállalói számára. 

 

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint” 
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