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Útmutató első osztályú minősítésért először
folyamodó kérelmezők vizsgálatához

HO-MED 19/1

Ez az útmutató vonatkozik:
A magyar hatóság felügyelete alá tartozó repülőorvosi központok (AeMC) esetében
alkalmazandó eljárás, amikor a kérelmező
- először folyamodik első osztályú orvosi minősítésért
- korábban sikertelenül folyamodott első osztályú orvosi minősítésért, és most újra
kérelmezi
Jogszabályi háttér
1178/2011 EU rendelet: MED.A. és MED.B vonatkozó pontjai és a hozzá tartozó AMC-k
Jelen útmutatót a repülőorvosi központok kérjük szíveskedjenek megküldeni a jelöltnek
közvetlenül a bejelentkezés után, hogy a kérelmező fel tudjon készülni a repülőorvosi
vizsgálatra és tisztában legyen az értékelés menetével.
Az értékelés menete
A repülőorvosi vizsgálat több vizsgálatból áll, melyet több szakorvos fog elvégezni. Klinikailag
indokolt esetben a repülőorvos szakértő egyéb kiegészítő vizsgálatokat is előírhat, hogy az
alkalmasság elbírálható legyen. Az alkalmassági értékelést az összes szükséges vizsgálat
lezárulta után történhet meg. Ez a következőképp történhet:
- amennyiben teljesíti a rendeletben foglalt egészségügyi követelményeket, úgy
repülőorvosi minősítést állítanak ki részére, melyet a központ szakmai vezetője állít ki
- amennyiben részben teljesíti az egészségügyi követelményeket, úgy a rendeletben
meghatározott módon korlátozással kerül kiállításra a repülőorvosi minősítése (pl:
látáskorrekció szükségessége)
- amennyiben a jogszabály hatósági konzultációt ír elő egy adott állapotban, úgy a
repülőorvosi központ konzultál a légiközlekedési hatóság repülőorvos szakértőjével
(ún. medical assessor), aki szükség esetén újabb vizsgálatokat írhat elő
- amennyiben a jogszabály hatósági döntést ír elő az adott állapotban, úgy a repülőorvosi
központ az esetet ismerteti a hatósággal, és az alkalmasságról a döntést a
légiközlekedési hatóság repülőorvos szakértője hozza meg.
Mit kell vinni a repülőorvosi vizsgálatra?
A vizsgálat első lépcsője a repülőorvosi központban történik. Kérjük, hogy a kérelmező
szerhatástól (alkohol illetve pszichoaktív szerek) mentes állapotban jelenjen meg a vizsgálaton
a következő dokumentumokkal:
- személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány
- korábbi repülőorvosi minősítés (más osztályban), szakszolgálati engedély
- korábbi betegségekről, kórházi kezelésekről zárójelentés
- gondozást igénylő betegségeiről a legfrissebb szakorvosi lelet, mely rögzíti a pontos
diagnózist, betegség tüneteit, az esetleges szövődményeket, az alkalmazott terápiát, …
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A vizsgálat menete (részletesen lsd többek között GM1 MED.A.025)
A repülés-egészségügyi vizsgálat megkezdése előtt tájékoztatni kell a kérelmezőt a vizsgálat
menetéről.
A vizsgálat drogteszt elvégzésével indul. Amennyiben a jelölt szerhatás alatt áll a
teszteredmények alapján, úgy a vizsgálatot meg kell szakítani – ez esetben ez a vizsgálat
automatikusan alkalmatlan értékeléssel zárul, a repülőorvosi központ a hatóságot értesíti a
jogszabály szerint, és a kérelmezőt a hatóság repülőorvos szakértőjéhez irányítja.
Figyelem! Mákot tartalmazó ételek fogyasztása pozitív eredményt adhat, ezért a vizsgálat előtti
napokban fogyasztását kérjük kerülje!
A jelölt a jogszabályban meghatározott adatlap kitöltésével kezdi meg a vizsgálatot, melyen a
következőkről kell nyilatkoznia:
- személyi adatok, elérhetőség (kérjük pontos adatokat adjon meg a későbbi hatékony
kapcsolattartás érdekében)
- kórtörténetére vonatkozó egészségügyi adatok
- korában kérelmezett-e orvosi minősítést, ha igen, milyen eredménnyel
- korábban minősítették-e egészségügyileg alkalmatlannak
Amennyiben pontatlan, vagy szándékosan félrevezető kijelentéseket tesz, úgy az orvosi
minősítést a légiközlekedési hatóság visszavonhatja!
A kitöltés után a repülőorvos szakértővel minden pontot megbeszélnek, a felmerülő kérdéseket
tisztázzák.
A kérelmező alkalmasságának megítéléséhez az alábbi vizsgálatok szükségesek minimálisan:
(néhány vizsgálat korábban is elvégezhető más helyen, a lehetőségekről az adott központ ad
felvilágosítást)
Vizsgálat
kábítószer kimutatása vizeletből
részletes előzmények áttekintése, fizikális vizsgálat
laborvizsgálat (minimálisan: vérkép; éhgyomri vércukor;
vesefunkció; májfunkció: GOT, GPT, GGT, ALP, se bi;
lipidek: össz koleszterin, HDL)
vizelet általános vizsgálat
vérnyomásmérés
nyugalmi EKG
légzésfunkciós vizsgálat
mellkas röntgen
átfogó szemészeti vizsgálat
színlátás vizsgálat
átfogó fül-orr-gégészeti vizsgálat
műszeres hallásvizsgálat

Vizsgálat helye
AeMC
AeMC
AeMC / egy hónapon belüli
hozott eredmény
AeMC
AeMC
AeMC
AeMC
AeMC / egy hónapon belüli
hozott eredmény
AeMC
AeMC
AeMC
AeMC
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Amennyiben a fenti vizsgálatok kielégítő eredménnyel zárultak, úgy a kérelmezőnek átfogó
mentális egészségügyi értékelésen kell részt vennie a légiközlekedési hatóság által elfogadott
pszichológusnál – illetve szükség esetén pszichiáternél, addiktológusnál.
Klinikailag indokolt esetben egyéb kiegészítő vizsgálatok is szükségesek.
Az átfogó mentális vizsgálat eredményének birtokában a repülőorvosi központban a szakmai
vezető, vagy bizonyos esetekben a hatósági repülőorvos szakértő értékeli a kérelmező állapotát.
Az értékeléshez a rendelet és a rendelethez tartozó útmutató szolgál alapul.
Megjegyzés a vizsgálatokhoz és az értékeléshez
A korlátok nélküli nyelvi kommunikáció joga megillet minden kérelmezőt a jogszabály alapján.
Az adatlap kitöltése segítséget nyújt a repülőorvos szakértő által folytatott strukturált
interjúhoz, így a kérelmező egészségügyi előzményei átfogó módon értékelésre kerülhetnek.
Ehhez is elengedhetetlen, hogy mind a kérelmező, mind a vizsgálatot végző anyanyelvihez
közeli szinten beszéljék az adott nyelvet. Az átfogó mentális vizsgálat klinikai interjúval
kezdődik. Az érintett témák, valamint az alkalmazott tesztek szintén megkövetelik a magas
szintű nyelvismeretet. A vizsgálatokban részt vevő szakemberek által megadott adatok alapján
a vizsgálatokat jelenleg a repülésbiztonság érdekében a következő nyelveken áll módunkban
lefolytatni: magyar, angol.
Amennyiben bármelyik vizsgálat során bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező nem beszéli az
adott nyelvet megfelelő szinten, úgy állapota nem értékelhető, a vizsgálat megszakításra kerül.
Figyelem! Az átfogó mentális egészségügyi értékelés gyakorlata tagállamonként eltérő
lehet. Amennyiben más ország hatóságánál kíván a jelölt szakszolgálati engedélyt
szerezni, úgy nem tudjuk garantálni, hogy a nem lesz szükség egyéb kiegészítő
vizsgálatokra.
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