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TÁJÉKOZTATÓ – INFORMÁCIÓ 

A KATONAI EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG 

Varga István1 

Bevezető gondolatok 

A modern emberréválás történelmi folyamatának mai ismeretében 
megalapozottan gondolhatjuk, hogy valamely emberi közösségi tevé-
kenységre való alkalmasság elvének ösztönös – alapvetően az emberi 
együttműködésben gyökerező – „alkalmazása” már az ősemberi közös-
ségekben mindennapos gyakorlattá vált. Az emberi szellemfejlődés tör-
ténelmi időszakában – amelynek egyik csúcsa az antik görög kultúra –, 
Platónnál a „Politeia” című művében már megjelenik az alkalmasság 
elvének korai „tudományos” igényű megfogalmazása a következők sze-
rint „… nincs két ember, akik születésüknél fogva tökéletesen azonosak 
lennének, hanem mindegyik különbözik a többitől képességei szerint és 
az egyik erre, a másik arra a tevékenységre alkalmas…”. Speciális ese-
tektől (egypetéjű ikrek, klónok?) eltekintve, e megállapítás a XXI. szá-
zadi tudomány fényében is helytálló.  

Az alkalmasság elvének e korai tudományos igényű megfogalmazá-
sa egyértelműen és igen szakszerűen bizonyítja, hogy az emberi tulajdon-
ságok és az emberi munkatevékenység jellege közti megfelelés, mint kö-
vetelmény már a humán történelem korai időszakában tudatosult prob-
lémaként jelentkezett. 

Az emberi nem társadalmi evolúciója során – annak legfőbb ösztön-
zőjeként ható munkamegosztási folyamatokban – szükségszerűen talál-
kozott a „megfelelő helyre a megfelelő ember” követelményével. A 
probléma gyakorlati megoldására történelmileg igen változatos eszköztá-
rat alkalmaztak. Az eszközök sorában fellelhetők az empirikus alapon 
nyugvó „beválási” törekvések, de ideologikus ihletésű szelekciós elvek is 
széles körben realizálódtak. 

Az ember szocializációs folyamatában állandó elemként jelentkező 
kis- és nagycsoportos közösségek kialakítása során – a mai napig – isme-

                                                      
1 Dr. Varga István nyá. orvos ezredes. 
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retes a próbaidő, a vallási közösségekben a noviciátus alkalmazása. 
Ugyanis mielőtt a közösség a jelentkezőt teljes jogú tagjaként befogadja, 
annak át kell esnie egy próbaidős időszakon, amíg morális-, fizikai- és 
szellemi adottságait, teljesítőképességét, jellemzőit, így a közösség által 
támasztott követelményeknek való megfelelését, tényleges „alkalmassá-
gát” a közösség elbírálja.  

Ezt a kiválasztási – beválási alkalmasság-minősítő módszert a mo-
dern alkalmasság-vizsgálati rendszerek is hangsúlyozottan alkalmazzák 
(véglegesítés előtti próbaidős szolgálat vagy alkalmazás). A természeti 
népek körében feltehetően már a történelem előtti koroktól kezdve a mai 
napig és egyes vallási felekezetek közösségeiben is közismert a férfivé 
avatási aktus, amely rituális előírások szerint próbára tette a közösség 
adott korú fiainak fizikai-szellemi teljesítőképességét. Ezek az aktusok 
egyfajta alkalmassági vizsgálatként is interpretálhatók. Logikusan felme-
rülő kérdés, hogy az alkalmasság elbírálásának „kényszerét” mi váltja ki? 
Megfelelő válasznak tekinthetjük, hogy a „kényszert” döntően az emberi 
társadalom kialakulásával járó, szükségszerűen egyre bővülő munkameg-
osztás motiválja. A társadalom, a kollektíva, a csoport tagja, mint egyed 
és vele relációban az önfenntartást szolgáló tevékenység, illetve a munka, 
mint követelmény a gyakorlat számára megoldandó problematikaként na-
gyon régen tudatosodott a társadalom fejlődése folyamán. A természetes 
(nemekhez, életkorhoz kötött), illetve az irányított munkamegosztás során 
a gyakorlatban a problematika kezdettől fogva a kiválasztás és részben az 
irányítás terén állandó feladatként jelentkezik ma is, és a jövőben is.  

A probléma társadalmi szintű, szervezett megoldásának fokozódó 
kényszere az ipari forradalom kibontakozásához kapcsolható, amikor is a 
„gép-korszak” világméretű kiteljesedése már társadalmi szintű és méretű, 
szervezett és tudományos alapokon felépülő szabályozott alkalmasság-
minősítő, illetve elbíráló, valamint beválásvizsgálati tevékenység elvi 
alapjainak a megalkotásához és gyakorlati megvalósításához vezetett. 

Az alkalmasság fogalomköre  

Az alkalmasság általános fogalmán valamely követelménynek 
(helyzetnek, időpontnak) való megfelelést értünk.  

A követelmény-jelleg, mint meghatározó elem teszi érthetővé, hogy 
miért az alkalmasság megállapítása volt a központi és csaknem egyetlen 
téma – még a tudományos alapvetések korában is – úgyszólván a mai na-
pig. Az alkalmasság elvének érvényesülése azt a törekvést fejezi ki, hogy 
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a különféle tevékenységeket (beosztás, foglalkozás, hivatás, életpálya 
stb.) a személyi és tárgyi adottságok megfelelése alapján kívánatos meg-
választani, illetve a megfelelést fenntartani, fejleszteni.  

A fogalmak szintjén – a gyakorlati konzekvenciák miatt is – határo-
zottan el kell különíteni az alkalmasság fogalmát a képesség és a beválás 
fogalmától. Képességen ugyanis azoknak a személyiségbeli (érettség, 
egészség stb.) és intézményes (jogi, gazdasági stb.) adottságoknak az ösz-
szességét értjük, amelyek a munkavégzés feltételeit, illetve lehetőségét 
definiálják. Funkcionális szempontból a szervezet működésének az a po-
tenciálisan legmagasabb szintje, amellyel az egyén egy adott pillanatban 
egy meghatározott feladatot teljesíteni tud. A képesség az egyén oldaláról 
többnyire velünkszületett, vagy szerzett adottság bizonyos feladatok el-
végzésére. A képesség, mint adottság [testi-lelki, alkati, öröklött tulajdon-
ság(ok), sajátság(ok), tehetség, hajlam, érzék, készség stb.] az a pszicho-
szomatikus funkció, ami segít differenciálni az azonos iskolázottságú 
egyéneket, amikor a teljesítményüket értékeljük, és adatokat szolgálta-
tunk egy adott feladat ellátására való alkalmasság elbírálásához.  

A megnyilvánulási területük szerint a képességek sokfélék lehetnek 
(intellektuális, érzékelési, motoros stb. képességek). Az általános funkci-
ók, mint például a figyelem, vagy az ítélőképesség ugyanúgy képesség-
nek számítanak, mint a különleges adottságok (pl. az ügyes rajzolás). A 
képesség lényege a potencialitás. A munkaképtelenség természetszerűleg 
alkalmatlanságot jelent (éspedig abszolút alkalmatlanságot), ezzel szem-
ben a munkaképes ember sok olyan feladatot el tud látni – valamilyen 
mértékben és minőségben –, amelyre nem alkalmas. A képesség alkal-
massági értelemben vett használata kerülendő egyebek közt azért is, mert 
indokolatlan fejlődési optimizmust kelthet azáltal, hogy az alkalmasság és 
a képesség között csupán fokozati különbséget sugall, amelyet például 
fejlesztési tréningekkel ki lehet egyenlíteni. 

A képességek vizsgálata történhet standard vagy meghatározott 
szempontok szerint uniformizált környezetben. Egy adott személy képes-
sége és a teljesítménye közötti különbség a standard és az aktuális kör-
nyezet közötti eltéréseket jellemzi.   

A teljesítmény, mint kapcsolódó fogalom a képesség aktuális hely-
zetben, környezetben való megnyilvánulása, az egyén képességeinek ak-
tuális kifejeződése, azaz, hogy az egyén a számára adott környezetben 
mire képes. A perszonális faktorok mellett a környezeti, exogén faktorok 
hatásaitól is függ, mennyire tudja képességeit kifejteni, kibontakoztatni.   
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A téves fogalomhasználat esete az is, ha az alkalmasság és a beválás 
fogalmát keverik össze. A beválás ugyanis a tapasztalatilag (empiriku-
san) valóra váltott, bebizonyosodott alkalmasságot jelenti, amelynek kri-
tériuma az időtálló, huzamos, eredményes és harmonikus munkavégzés, 
feladatellátás. Ezzel szemben az alkalmasság mint prognózis, előrejelzés 
a valószínűség (a lehetséges, a bekövetkezhető) fogalomkörébe tartozik 
és megállapítása éppen a beválás valószínűségének a fokára irányul. 

Az alkalmasság kritériuma az ember és a munka (a feladat) megfe-
lelése különféle tényezők komplex kapcsolatában nyilvánul meg. A meg-
felelés legfontosabb aspektusai az egészségi (szomatikus), a pszichológiai 
és a jogi megfelelés. Ezek szerint definiáljuk az egyes alkalmasságok fo-
galmát.  

Az egészségi alkalmasság (beleértve a fizikai alkalmasságot, mint 
fizikai teljesítőképességet is) az általános (testalkat, izomerő, ellenálló 
képesség stb.) és a speciális, elsősorban idegrendszeri adottságok és kö-
vetelmények megfelelőségét jelenti. Az egyes foglalkozásokban megkí-
vánt megfeleléseket egészségi alkalmassági normák szabályozzák, elbírá-
lása orvosi kompetencia.  

A pszichológiai alkalmasság a pszichikai képességeket, adottságo-
kat és a személyiség centrális jegyeit, funkcióit foglalja magába. Az 
egyes foglalkozásokhoz rendelt megfelelési követelmények (pl. tesztek, 
pszichofizikai vizsgálatok stb.) teljesítésének elbírálása pszichológusi fe-
ladat. Az egészségi alkalmasság összesített (a szomatikus, a pszichikai és 
a fizikai alkalmasság együttesen) fogalmán azt értjük, hogy egy adott 
egyént szomatikus állapota, pszichikai és fizikai adottságai képessé te-
szik-e egy adott szakma, beosztás, vagy feladat tartós ellátására, egés-
zségi állapotának károsodása nélkül. 

Az ember szomatikus és magasabb rendű pszichikai funkciói egy-
mástól el nem választható integritásként működnek és így az egészségi 
alkalmasság is integrált fogalom. Ugyanakkor praktikus szempontból, az 
alkalmasság vizsgálatának módszertani aspektusából kiindulva beszélünk 
szomatikus (és tradicionálisan ezt nevezzük egészséginek), pszichikai és 
fizikai alkalmasságról. A jogi alkalmasság feltételeinek két nagy cso-
portja a képzettségbeli és a jogszabálybeli megfelelés. Elbírálása a mun-
káltató, illetve az általa megbízott szervezet, személy (humán szolgálat) 
feladata.  

Az egészségi alkalmasság a valóságban integrált tulajdonság, mégis 
az alkalmassággal kapcsolatos alapfogalmak tisztázásakor ismételten rá 
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kell mutatni, hogy az egészségi alkalmasság hármas aspektusának min-
degyike módszertanilag, és a követelmények tekintetében is önálló. Ez a 
megállapítás gyakorlati konzekvenciáiban azt jelenti, hogy bármely as-
pektusú alkalmatlanság – a másik kettő tökéletes alkalmassága esetén is – 
a munkába állítás tényleges ellenjavallatát jelenti (pl. valamely alkalmat-
lanságot okozó betegség utáni maradandó károsodás kiváló pszichológiai 
alkalmasság és tehetség ellenére is az egyén alkalmatlanságát jelenti).  

Az elmúlt évtizedek folyamán az egészségi és jogszabálybeli alkal-
masság elvei és azok érvényesülése, gyakorlata tekintetében lényegi vi-
tákra nem került sor, mivel a fejlődést jelentő változások az elvi kerete-
ken belül maradtak és általában racionálisak voltak.  

Ami az egészségi és jogszabálybeli alkalmasság megállapításának 
módszertanát illeti, a módszerek viszonylag egyszerűek, gyakran eviden-
sek, kevésbé problematikusak, szemben a pszichológiai alkalmasság fo-
galmi rendszerének és gyakorlati módszertanának kiépítésével, amelyet a 
differenciált és erőteljes kritikai megközelítés jellemez. 

Az alkalmasság fogalmi környezetébe tartozó 
néhány alapfogalom  

A szervezet és funkciói: a szervezet azon biológiai alkotóelemek 
összessége, amely az emberi egyed szomatikus, mentális és pszichikai 
meghatározottságát, működését biztosítják. A szervezet funkcióit alkotó-
elemei által realizált élettani (fiziológiai) folyamatok képezik, amelyek 
lehetővé teszik a külső és belső környezethez való alkalmazkodást és 
szükség szerint annak módosítását. A szervezeti funkciók összessége a 
szervezet működése, amely szomatikus, mentális és érzelmi funkciókat 
egyaránt integráns egységbe foglal.  

Az egészségi állapot: a szervezet biológiai alkotóelemeinek és azok 
funkcióinak adott állapota, a szervezet élettanilag meghatározott működé-
si szintje, amely az egyén képességeit, tevékenységét, közérzetét, szociá-
lis aktivitását alapvetően meghatározza.  

Az egészségi állapot romlása: a szervezeti funkciók működőképes-
ségének belső (endogén) vagy külső (exogén) ok következtében létrejövő 
működőképességének csökkenése, illetve deformálódása.  
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Kóros egészségi állapoton: a szervezeti funkcióknak betegség, sérü-
lés, rendellenesség miatt fellépő – az élettanilag elfogadottól eltérő – 
kedvezőtlen irányú megváltozását értjük.  

Egészségkárosodáson: a szervezet morfológiai (makro és mikro 
bonctani) alkotóelemeinek, fiziológiai funkcióinak a normálistól, azaz az 
élettanilag elfogadott felépítésétől (struktúra), működési standardjaitól 
(funkció) való eltérő voltát értjük, amely hiány, csökkenés vagy deformá-
ció formájában jelenik meg. A károsodás érintheti az értelmi (kognitív) és 
érzelmi (pszichikai) funkciókat is. Kóroktanukat tekintve kongenitális 
(genetikai, intrauterin ártalmak) anomáliák, betegségek, sérülések követ-
keztében alakulnak ki és az egyén képességeinek csökkenését okozhatják, 
tevékenységében gátolhatják, akadályozhatják. Az egészségkárosodás, 
mint azt már jeleztük strukturális, és funkcionális lehet. Mértékét tekintve 
lehet enyhe, közepes vagy súlyos, illetve ezek fokozatai, továbbá a lefo-
lyás szempontjából átmeneti, tartós, progresszív vagy csökkenő, váltako-
zó vagy folyamatos jellegű, illetve reverzibilis (megfordítható) vagy ma-
radandó (irreverzibilis).  

Az egészségkárosodás nem azonos a kóros állapottal, de a kóros ál-
lapot megjelenési formáját képezi. Az alkalmasság elbírálásakor akár 
meghatározó tényező lehet, hogy a károsodott egyénnek gyakran megma-
radnak, vagy kompenzatórikus mechanizmusokkal pótolhatók a feladatai 
ellátásához minimálisan szükséges képességek. Ez az egyik indoka a ka-
tonai szolgálatra való egészségi alkalmasság (továbbiakban: KEA) elbírá-
lásában a különleges (egyéni) elbírálás (KLGS) alkalmazásának. Ez lé-
nyegét tekintve – a szakmai kautélák betartásával – az orvosi gyógyító 
szabadság analógja az alkalmasság megítélésében.  

Az alkalmassági vizsgálatok gyakorlatában nem ritkán találkozunk 
egészségkárosodásokkal (fogyatékosságokkal ritkábban), mivel az egyé-
nek életük során – a kor előrehaladtával egyre gyakrabban – több-
kevesebb betegséget, sérülést vészelnek át, és nem ritkák a különböző 
maradvány tünetek, működési (funkcionális) korlátozottságok, egyszóval 
a tartós és maradandó egészségkárosodások. A károsodások tárgyilagos 
értékelésében – a kórelőzményi adatokra, a kórlefolyásra, diagnosztikus 
és terápiás eredményekre egyaránt támaszkodva – alapvető követelmény 
az értékelt adatok (dokumentumok) hitelessége, kongruens volta, azaz el-
lentmondás mentessége.  

A fogyatékosság: az egyén aktivitásának korlátozottsága, az a nehé-
zség, amellyel az egyén a tevékenység végrehajtása során szembesül. A 
fogyatékosságokat csoportosíthatjuk egyes szervek szerint (látás-, hallás-, 
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mozgás stb.), illetve mértéke szerint (enyhe, mérsékelt, közepes, súlyos 
fokú fogyatékosság). A fogyatékosság és az egészségkárosodás nem azo-
nos fogalmak. Ugyanis a betegség, a sérülés, az anomália szükségszerűen 
nem eredményez egészségkárosodást, illetve az egészségkárosodott 
egyén szükségképpen nem fogyatékos.  

A fogyatékosság átmeneti (időleges), ha a háttérben húzódó egés-
zségkárosodás a gyógykezelés, az orvosi rehabilitáció eredményeként 
megszűnik, vagy jelentéktelen mértékűvé csökken. Az átmeneti fogyaté-
kosság az aktivitás ideiglenes korlátozottságával, a munkavégzés terén a 
munka-, illetve a szolgálatképesség időleges csökkenésével párosulhat. A 
tartós (végleges) fogyatékosság akkor alakul ki, ha a kóros állapot sem 
gyógykezeléssel, sem orvosi rehabilitációval tovább már nem javítható.  

A rokkantság: a társadalmi munkamegosztásban való részvétel kor-
látozottsága, az adott egyénnek az egészségkárosodása, fogyatékossága 
miatt kialakult hátránya, amely őt súlyos mértékben korlátozza életkora, 
neme, gazdasági-, szociális- és kulturális tényezők által definiált tevé-
kenységeinek végzésében.  

Tevékenység: egy feladat elvégzése, az egyén cselekvése. A szerve-
zet működésének egyéni aspektusát jelenti. A tevékenység akadályozott-
sága a fogyatékosság.  

Részvétel: az egyén meghatározott élethelyzetbe való bekapcsolódá-
sa, az abban való közreműködése. Az egyén működésének társadalmi as-
pektusát tükrözi. A részvétel korlátozottsága a rokkantság.  

A munkatevékenységgel, feladatellátással kapcsolatos  
alapfogalmak, amelyekhez az alkalmassági minősítések  

kötődnek 

Szakképzettség: általában meghatározott életpályára, hivatásra, 
szakmai feladat ellátásra való elméleti és gyakorlati felkészültség. Magá-
ba foglalja a szakember mindazon ismereteinek, jártasságainak, készsége-
inek, képességeinek a meglétét, amelyek meghatározott munkatevékeny-
ség, foglalkozás gyakorlásához szükségesek.  

Munkakör: a munkafolyamat, a tevékenység alapegysége, amely a 
munkamegosztás alapján elkülönül és meghatározza betöltőjének az el-
végzendő feladatait, az azok ellátásához szükséges szakmai, egészségi, 
pszichikai és fizikai követelményeket.  
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Munkakörcsalád: a szakmacsoportok hasonló szintű munkaköreinek 
összessége, amelyekhez – a szakmai átképzés nélkül biztosított előmene-
tellel összhangban – a feladat-végrehajtás területein hasonló képzettségi 
követelmény, tudásszükséglet, felelősségi kör, hatáskör és terhelés társít-
ható.  

Beosztás: a dolgozó által betöltött munkakör, amelyhez meghatáro-
zott jog- és hatáskör, felelősség és kötelezettség, általános vagy speciális 
előmeneteli rend, valamint járandóság kapcsolódik.  

Munkaköri követelmények: a munkakör (beosztás) betöltőjével 
szemben támasztott alkalmazási feltételek, azaz a jogi és az egészségi al-
kalmasság megléte.  

Az alkalmassági fokozatok  

Az alkalmasságnak különböző fokozatai lehetnek. Az alkalmasság 
fokozatai alapvetően a munkaadottságok és a személyi adottságok megfe-
lelésének a mértékét, illetve a köztük megállapítható kongruenciát fejezik 
ki.  

A megfelelés, mint összefoglaló fogalom azt fejezi ki, hogy az al-
kalmasság kritériumainak egyes összetevői milyen mértékben vannak 
összhangban a munkaköri követelményekkel. Az alkalmasság fokozata 
egzakt módon, számszerűen nem jellemezhető, de mivel a gyakorlatban 
fontos a megfelelés mértékének ismerete, ennek jelölésére mérték-
csoportokat, mértékskálát használunk. A megfelelés fokozatát kifejező 
mértékskála az abszolút alkalmasságtól (optimális megfelelés, amely a 
beválást szükségképpen maga után vonja) az abszolút alkalmatlanságig (a 
beválásra gyakorlatilag nincs esély) terjed. Az alkalmatlanságnak termé-
szetesen nincsenek fokozatai. Az alkalmasságnak viszont a következő 
fokozatai lehetnek:  

a) Kiváló, illetve jó alkalmasság, amikor a szükséges kritériu-
mokon felül elsősorban a személyiség fókuszában olyan átla-
gon felüli értékes adottságok és funkciók vannak, amelyek az 
adott munkatevékenységben rendkívül kedvezően érvénye-
sülhetnek. A beválás gyakorlatilag garantálható; 

b) Átlagos alkalmasság, amikor a szükséges kritériumoknak a 
megléte a beválás átlagos valószínűségét prognosztizálja; 
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c) Gyenge alkalmasság, amikor csak azok a beválás kritériumok 
adottak, amelyek hiányában már alkalmatlanság állna fenn. 
Beválásra csak szükségszerűen van esély; 

d) Szükségszerű (elégtelen) alkalmasság. A beválás nem kizárt, 
de valószínűsége igen csekély. 

A pályatükör  

A kiválasztás, az alkalmasság és a beválás, valamint a kiképzés 
pszichológiai kérdéseivel a pályalélektan foglalkozik. Ahhoz, hogy a 
pszichológia e részterülete feladatait meg tudja oldani, elemeznie kell az 
adott tevékenységet és ennek birtokában állapíthatók meg a feladat opti-
mális végzéséhez szükséges képességek. Ennek alapján dolgozhatók ki a 
gyakorlat számára a különböző hivatás- és beosztásbeli pályatükrök.  

A pályatükör alapvetően azokat a pszichikai és munkaélettani tulaj-
donságokat tartalmazza, amelyek megléte, bizonyos szintje az adott 
szakmának egy meghatározott beosztásában elengedhetetlen, illetve azo-
kat, amelyek megléte az adott beosztásban kifejezetten hátrányosak. Más 
fogalmazásban a pályatükör egy adott munkafolyamat, vagy tevékenység 
elemzése pszichológiai és munkaélettani szempontból. Így állapíthatjuk 
meg (szintézis) az adott munkakör vagy beosztás speciális követelménye-
it, vagyis hogy a tevékenység milyen képességeket, adottságokat és sze-
mélyiség jegyeket stb. igényel. Ezzel együtt megállapítjuk a beválás kri-
tériumait is, azaz milyen tényezők jellemzik a jól végzett 
munkatevékenységet. A pályatükrök kidolgozásában a pszichológusok 
mellett orvosok és más szakemberek is részt vesznek.  

A pályatükrök határozzák meg az alkalmasságvizsgálat paramétereit 
(a testi fejlettség szintje, a pszichofiziológiai tulajdonságok, a személyi-
ségvonások stb.). Ezt követően szerkesztik meg az alkalmasság vizsgála-
tok módszereit, eljárásait és az előzetes vizsgálatok alapján egységesítik 
(standardizálják). 

A beválás vizsgálatok gondolatköréhez kapcsolódva megállapíthat-
juk, hogy korábban tényleges beválás vizsgálatok végzésére nem került 
sor sem a hadköteles, sem a hivatásos állomány körében. A beválás vizs-
gálatok módszertana sem került kialakításra. Ennek ellenére közvetett 
módon az alkalmassági felülvizsgálatok adatai ebből a szempontból jó 
közelítésre alkalmas következtetéseket tettek lehetővé. Napjainkban is ez 
a lehetőség adott (persze jelenleg a hadkötelezettség megszüntetése miatt 
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a sorállományúak és a hadköteles tartalékosok tekintetében adatok nem 
keletkeznek) a hivatásos, a szerződéses és a katonai oktatási intézmények 
személyi állománya körében, azzal a többlettel, hogy ebben a körben kö-
telező jelleggel az alkalmasság-vizsgálati rendszer elemeként el kell vé-
gezni az alkalmasság mind három komponensének (szomatikus, fizikai és 
pszichikai) periodikus ellenőrzését. E lehetőségekből adódóan a szolgála-
ti idő függvényében etiológiai csoportosításban módunkban áll egy elem-
ző-értékelő rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi az alkalmasság 
vizsgálatok elvi és gyakorlati hatékonyságának (a megítélés esetleges hi-
bái, a rendszer működésének hiányosságai stb.) egzakt értékelését és visz-
szacsatolásként a rendszer megfelelő korrekcióját.  

A pályatükrök kidolgozása terén az 1980-as évek első felében – a 
sorozó központok szervezéséhez kapcsolódva – az MH Központi Kórház 
pszichológiai laboratóriumának részvételével és szakirányításával in-
tenzív és eredményes alapozó munkát végeztek, amely a sorkatonai be-
osztások tekintetében körvonalazta a beosztási alkalmasság pszichikai 
követelményeit és természetesen a szomatikus követelményeket is.  

Az elemző-szintetizáló munka végül a sorkatonai beosztásokra való 
alkalmassági táblázatokban realizálódott és a vezérkar főnökének utasítá-
saként került alkalmazásra a sorozó központokban, ahol hangsúlyozni 
kell, hogy a sorkatonai szolgálatra alkalmasak közül az egyes beosztások-
ra (pl. harckocsivezető, toronylövész stb.) való alkalmasságot vizsgálták. 
Újabban a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra való alkalmas-
ság elbírálására szolgáló honvédelmi miniszteri rendeletben találkozha-
tunk beosztási csoportokra lebontott átfogó munkatükrökkel. Ennek 
megalkotása jelentős és jövőbe mutató korszerű törekvésként értékelen-
dő. E tekintetben további elemző-szintetizáló tevékenységre van szükség 
szervesen kapcsolódva a Magyar Honvédségben folyó reform folyama-
tokhoz, egyidejű figyelemmel a NATO integrált, katonai szervezetében 
meghatározott feladatainkra.  

Az alkalmasság vizsgálata  

Az alkalmasság vizsgálatát egy adott szakma (hivatás) munkakör 
(beosztás), vagy egy-egy körülhatárolt tevékenység, feladat szempontjá-
ból végezzük a megfelelő egyének kiválasztása érdekében.  

Evidencia, hogy az ember általában olyan munkát végez szívesen és 
eredményesen, amely a számára megfelelő, azaz a tevékenység végzésére 
kellően motivált. Az alkalmasság vizsgálata, mint kiválasztás (szelekció) 
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fontos feladata, hogy segítse az egyén és a tevékenységi pálya megfelelő 
összehozását. Ebben az összefüggésben elsősorban nem a szomatikus 
(egészségi, illetve orvosi) alkalmasság megítélése a meghatározó (mivel a 
szomatikus alkalmasság elbírálása többnyire kontraindikációs karakterű), 
hanem a pszichikai alkalmasság sokoldalú és mélyreható vizsgálata az el-
sődleges. A vizsgálat centrumában az adottságok és a képességek feltárá-
sa és minősítése áll.  

Az alkalmasság vizsgálat első feladata a szomatikus alkalmasság or-
vosi vizsgálata, amely disciplinárisan a munkaegészségügyi tevékenysé-
gek körében a foglalkozás- egészségügy egyik alapvető feladataként jele-
nik meg, és ennek során valósul meg a munkát végző egyén munkaköri 
egészségi alkalmasságának a megállapítása, ellenőrzése és elősegítése, 
rehabilitációja. Ebben az értelemben a dolgozó ember egészségi állapotá-
nak alakulásáért felelős.  

A fentiek értelmében az egészségi alkalmassági vizsgálatokkal kap-
csolatos orvosi teendők a prevenciónak (megelőző orvoslás) egy speciá-
lis területét alkotják, amely alapvetően különbözik a gyógyító orvoslás-
tól.  

Az egészségi alkalmasság vizsgálatának a szerepe egyrészt az ember 
épségének, egészségének a megóvásában, a balesetek és a foglalkozási 
betegségek megelőzésében, kivédésében, másrészt a természetes és opti-
mális munkatevékenységben tűnik ki. Ezzel az egészségi alkalmassági 
vizsgálatok célkitűzéseit is meghatároztuk.  

Az egészségi alkalmasság általában a testalkat fejlettségi és erő álla-
potára vonatkozó kívánalmak és adottságok megfelelését jelenti. Gyakor-
lati jelentősége a munka végzésére hátrányos adottságokban, gyengesé-
gekben, fejletlenségben szembeszökő. Ezek romlása bizonyos munka-
körökben, illetve életpályákon valószínűsíthető. Az általános egészségi 
leromlottság, az idegrendszer nagyfokú gyengesége, egyes betegségek 
(pl. cukorbaj, rheumatizmus, epilepszia stb.), vagy lezajlott betegségek 
következményeként kialakult állapot (pl. magas vérnyomás, agyvelőgyul-
ladás utáni állapot stb.) sok esetben veszélyeztetettséget, kizáró ellenja-
vallatot jelenthet. Egyes beosztások, vagy munkaelemek nem csak telje-
sen ép mozgásszerveket vagy érzékszerveket kívánnak, de megköve-
telhetik, hogy ezek fejlettsége az átlagost is meghaladja. Ilyen esetekben 
a mozgásszervek működési zavara (bénulás, izomsorvadás stb.), illetve az 
érzékszervek hiányos vagy tökéletlen működése (pl. látásélesség csökke-
nés, színtévesztés, látótér beszűkülése, nagyothallás stb.), mint alkalmat-
lanság evidenciaként jelenik meg.  
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Általánosságban az egészségi alkalmasság megállapítása, illetve az 
alkalmasság időszakos ellenőrzése helyesen a munkaköri, beosztási köve-
telmények (munkatükör) részletes elemzése alapján kidolgozott egészségi 
normák szerint történik (pl. a légi-, közúti-, vasúti-, vízi közlekedésben 
dolgozók, a fegyveres szervezetekben szolgálatot teljesítők jogszabály-
okban meghatározott egészségi alkalmassági követelményeinek előírá-
sai).  

Az orvosi alkalmassági vizsgálatokra a munkába lépés előtt (előze-
tes alkalmassági vizsgálat) és a munkavégzés során meghatározott idő-
szakonként (időszakos alkalmassági vizsgálat), valamint soron kívül ke-
rülhet sor.  

Az előzetes orvosi vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a dol-
gozó alkalmas-e egy adott munkakörben való foglalkoztatásra saját egés-
zségének károsodása nélkül, illetve egészségi állapota nem jelent-e bale-
seti szempontból veszélyt saját magára vagy munkatársaira nézve, végül 
nem jelent-e fertőzési veszélyt környezetére.  

Az időszakos orvosi vizsgálat célja annak elbírálása, hogy nem je-
lentkeznek-e a dolgozónál a munkakörrel kapcsolatos foglalkozási ártal-
mak, illetve hogy a dolgozó továbbra is alkalmas-e az adott munkakör el-
látására.  

Az orvosi alkalmassági vizsgálat keretében általános orvosi vizsgá-
latokra, illetve speciális orvosi vizsgálatokra kerülhet sor. Az általános 
orvosi vizsgálat az orvosi gyakorlatból jól ismert, leginkább a kórelőz-
ményt felvevő és az első orvosi vizsgálatot végző belgyógyász tevékeny-
ségével egyezik meg. Lényeges különbség azonban, hogy míg az orvos-
hoz forduló beteg többé-kevésbé körvonalazott panaszokkal jelentkezik, 
addig az alkalmasságot vizsgáló és véleményező orvosnak a munkakör 
követelményei jelentenek megfelelő útmutatást. Emellett figyelmének ki 
kell terjednie valamennyi szerv és szervrendszer működésére. Adott eset-
ben az általános vizsgálatokat speciális szakorvosi, laboratóriumi és szak-
technikai (rtg., hallásvizsgálat, EKG stb.) vizsgálatokkal is ki kell egészí-
teni. A pályaválasztással kapcsolatos orvosi teendők – mint azt korábban 
már jeleztük – a prevenciónak egy speciális területét alkotják, amely lé-
nyegét tekintve különbözik a gyógyító orvoslástól. 

Annak érdekében, hogy a pályaválasztás tudatosan a képességek is-
meretében történhessen, előzetes pályaalkalmassági vizsgálatra van szük-
ség. Előfordulhat ugyanis, hogy a pályázó az alapképzésre alkalmas, de a 
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szakma-csoporton belül bizonyos elváltozásai, vagy fogyatékossága miatt 
minden ágazatra nem alkalmazható.  

Alapvető szakmai és etikai követelmény, hogy az alkalmassági mi-
nősítés nem lehet a szakorvosi vélemények negatív eredményeinek ma-
tematikai összegzése, hanem a vizsgálatok alapján az egész ember egés-
zségi állapotának ismeretében kell az alkalmasságot elbírálni. Ezt az 
integrált véleményalkotás követelményeként fogalmazhatjuk meg.  

Alkalmasság-vizsgálati irányzatok 

Az egészségi alkalmasság fogalma általánosságban, amint arra már a 
bevezetésben utaltunk az ipari társadalom kibontakozásának a szellemi 
terméke és lényegében a társadalmi munkamegosztás gyors ütemben be-
következett (napjainkban még dinamikusabban folytatódó) specializáló-
dása, illetve differenciálódása motiválta. 

Motivációjában ma is és a jövőben is - fokozódó intenzitással – ez a 
folyamat a meghatározó. Történeti szempontból az egészségi alkalmas-
ság elvi és gyakorlati elbírálásának szükséglete legkorábban a közfelada-
tok ellátását végző és alapvetően hierarchikus felépítésű szervezetek ré-
széről jelentkezett.  

Ezek sorában találjuk a hadsereget a kötelező katonai szolgálat be-
vezetésével szinkronban, a vasúti szolgálatot, ahol a közlekedés-
biztonsági követelmények szükségszerűen igényelték egyes kiemelt 
munkakörökben (pl. mozdonyvezetők, váltókezelők stb.) az érzékszervek 
(színlátás) élettani állapotának a vizsgálatát, illetve hasonló motivációval 
találkozunk a motorizáció elterjedésekor a közúti közlekedés szektorában 
is. 

Az emberek tudományos alapon történő szervezett kiválasztásának 
elterjedésével lényegében csak a századforduló időszakában találkozha-
tunk (motivációját már a korábbiakban érintettük). 

Taylor amerikai tudós – képzettségét tekintve: mérnök – volt az el-
ső, aki az embert, mint erőforrást tanulmányozta és kutatásai hatására a 
termelésben jelentős eredmények születtek. Tudományos eredményei 
mérföldkövet jelentettek az ipari termelés modernizálásában, már ami a 
munkaszervezés hatékonyságát és a munkapszichológia fejlődését illeti. 
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A ma is korszerűnek mondható alapelvei: 

• Az emberi munkára vonatkozó tudományos ismeretek fejlesztésé-
vel túl kell haladni a régi, primitív munkamódszereket; 

• Az adott munkahelyekre a legmegfelelőbb egyéneket kell kivá-
lasztani, és tervszerűen képezni kell őket; 

• A tudományos pszichológiára építve kell kialakítani a vezetés és a 
dolgozók közötti jó együttműködés légkörét; 

• Olyan munkamegosztást kell kialakítani, amely arányosan osztja 
meg a felelősséget a vezetés és a dolgozók között. 

Alapelvei máig is termékeny, modern szemléletet tükröznek, amely-
nek jellemző alapelemeit a kiválasztás, a betanítás, a munkafolyamat- és 
az időelemzés, a műveletbontás és a szervezett munkaszüneti idők képe-
zik. Ez az új szemlélet indította diadalútjára az emberi tényező fontossá-
gának felismerését, megadva a modern pszichológiai szemlélet alapveté-
sét is. 

A tudományos képességvizsgálatok megalapozójaként Münsterherr 
Húgót tartja számon a téma történelme, aki munkásságában az ember tes-
ti-lelki és szellemi adottságainak megismerésére helyezte a hangsúlyt. Az 
ő new yorki laboratóriumában már 1911-ben megkezdték az autó- és a 
villamosvezetők szelekciós! alkalmassági vizsgálatát. 

A tudományos fejlődés szempontjából ugyancsak korszakos jelentő-
sége volt Fichner (1801-1887) és Wundt (1832-1920) munkásságának, 
akik a kísérleti pszichológiai kutatások megalapozói voltak. 

Napjainkra az egészségi alkalmasság elbírálásának igénye és obligát 
követelménye a társadalmi funkciók igen széles körére terjed ki és az 
igények expanziója gyors ütemben folytatódik és egyre szélesebb körben 
egészül ki a pszichológiai alkalmasság követelményeivel. 

A szakmai követelmények kidolgozásában korábban a szomatikus 
természetű élettani adottságok vizsgálata dominált, azaz az elbírálás elvi 
és gyakorlati teendői kizárólagosan orvosi kompetenciába tartoztak. En-
nek megfelelően az egészségi alkalmasság disciplináris filozófiája alap-
vetően az alkalmatlanság szakmai kritériumainak egyre finomodó defi-
niálására és ennek alapján individuális megállapítására irányult. 
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Ezt a szemléleti módot joggal nevezhetjük kontraindikációs irány-
zatnak (az alkalmatlanok kiszűrése), amely a jelen gyakorlatában is 
messzemenően tetten érhető a hivatásszerű pályára jelentkezők vizsgálata 
esetében azzal a „leleplezési” igénnyel, hogy a kötelezettek körében az 
alkalmatlan egészségi állapot szimulációs hajlamával (pl. a sorkatonai 
szolgálat kényszer jellegéből adódóan), a hivatásszerű jelölt esetében pe-
dig a disszimulációs (az egészségi állapot negatívumainak leplezése) be-
állítódással lehet és kell számolni. 

A feladatnak ez a dimenziója persze ma is és a jövőben is aktuális, 
azonban ma már vitathatatlan és egyre szélesebb körben tör utat a téma 
diszciplináris filozófiájában mind a funkcionális követelmények, mind a 
tudományos háttér fejlődésében, hogy a szemlélet és a gyakorlat moder-
nizációjára van szükség. Ennek lényegét az a törekvés képezi, hogy az al-
kalmatlanok kiszűrése mellett, hangsúlyt kell adni az alkalmasság diffe-
renciált követelményeinek érvényesítésére. Ezt a szemléletmódot 
nevezhetjük szelekciós (pozitív kiválasztásos) irányzatnak, amely a szo-
matikus természetű követelmények mellett kiemelten a pszichológiai kö-
vetelményekre támaszkodik. 

Az alkalmasság filozófiáját szlogenszerűen kifejező „megfelelő em-
bert a megfelelő helyre” (vagy talán helyesebben? „adott helyre a meg-
felelő embert”, a szlogen megfordítása ugyanis véleményünk szerint job-
ban kifejezi a gyakorlatot, amikor is az alkalmasság megítélése célzottan 
egy adott munkakörre, beosztásra stb. irányul) jelszó Tom Wolf angol-
amerikai írótól származik.  

A XX. századot, a pszichológiai alkalmasság vizsgálatával és minő-
sítésével kapcsolatos elvi és gyakorlati ismeretek gyors bővülése és a 
pszichológiai tevékenység széleskörű kibontakozása jellemzi. E folyamat 
főbb etapjait a dolgozat második részében a pszichológiai fejezetek jele-
nítik meg részletesen.  

A katonai szolgálat-foglalkozás egészségügyi szempontból hierarc-
hikus (parancsuralmi) szervezeti rendben megvalósuló sajátos munka-
tevékenység, amelynek elsődleges célja és értelme egy állam vagy ál-
lamszövetség külső támadástól való fegyveres védelme, azaz külső 
biztonságpolitikájának fegyveres erővel történő alátámasztása. A kato-
nai szolgálat a maga sajátos szervezeti struktúrájában és belső szabályo-
zottságában tartalmilag (funkcióiban) és testi-lelki (pszichofizikai) érte-
lemben differenciált tevékenységi köröket foglal magába. A katonai 
szolgálat, mint hivatás a hadászati technika fejlődése következtében fog-
lalkozás-egészségügyi szempontból egészen más megítélést kíván ma, 
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mint tegnap, és még inkább, mint tegnapelőtt. Elég, ha csak a totális mo-
torizációra és új fegyvernemek kialakulására gondolunk.   

A katonai szolgálatra való egészségi alkalmasságról általában 

Az egészségi alkalmasság vizsgálatára és minősítésére irányuló tö-
rekvések sajátos részterületeként jelent meg a katonai szolgálatra való 
egészségi alkalmasság (a továbbiakban: KEA) elvi és gyakorlati köve-
telményrendszerének kidolgozása. A feladattal való szembesülés elsőd-
leges ösztönzője a reguláris hadseregek megjelenése volt, amely általában 
a hadkötelezettség bevezetésével párhuzamosan bontakozott ki. A hadse-
regfejlesztés későbbi periódusában és napjainkban is újabb tényezőként a 
haditechnika dinamikus fejlődése jelent növekvő szelekciós igényeket. 

A haderő mindenkori hadrafoghatóságát, harcképességét meghatáro-
zó tényezők sorába tartozik a személyi állomány megfelelő egészségi (fi-
zikai) és pszichikai (mentális-morális) állapota. Ezen állapot optimumá-
nak kialakításában és fenntartásában a katonai szolgálatra való egészségi-
fizikai-pszichikai alkalmasság korszerű követelményeire és az ennek tör-
ténő megfelelés elbírálására, azaz a katonai szolgálatra való alkalmasság 
komplex vizsgálatára és minősítésére van szükség.  

Mind a követelmények és a minősítő tevékenység módszertana, va-
lamint szervezeti és jogi rendszere a katonai tevékenység jellegének, a 
kiképzés, a várható harctevékenység fizikai-szellemi összetevőinek, a 
harceszközök sajátosságainak változásait a KEA követelményeinek di-
namikusan kell követniük. A követelmények változásai – különösen azok 
komplexitásának a fokozódása – szükségszerűen a KEA elbírálását végző 
szervezetek és a jogi szabályozás változását eredményezi.  

A KEA szakszerű és a hadsereg kiképzési-harckészültségi, valamint 
alkalmazási követelményeivel összhangban történő elbírálása a honvéd-
egészségügyi feladatok komplexumában a legspecifikusabb honvédorvos 
és ma már pszichológusi feladat is. 

A megelőző orvoslás diagnosztikai eszköztárának elemeként ki-
emelt szerepet tulajdonítunk a katonai szolgálatra való egészségi alkal-
masság vizsgálatának és minősítésének, illetve az alkalmasság idősza-
kos ellenőrzésének. A minősítés alapját egy olyan sajátos szakmai 
követelményrendszer képezi, amely az orvostudomány és újabban a 
pszichológia korszerű funkcionális szemlélete talaján veti össze a vizs-
gált személy szervi és szellemi állapotát a katonai szolgálattal együtt já-
ró sajátos fizikai és szellemi igénybevételből eredő terhelésekkel.  
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Az alkalmasság vizsgálata, mint sajátos (célzott) szűrővizsgálat hi-
vatott szakszerű választ adni arra, hogy a vizsgált egyén képes lesz-e 
egészségkárosodás nélkül, illetve ha valamilyen egészségkárosodása van, 
annak rosszabbodása nélkül eleget tenni a katonai szolgálat során támasz-
tott kiképzési és harckészültségi feladatok követelményeinek, illetve e 
követelmények optimális teljesítésének.   

A fentiek értelmében a katonai szolgálatra való egészségi alkalmas-
ság elbírálása specifikusan katonaorvosi és pszichológusi feladat, azaz 
olyan szakértői tevékenység, amely az egészségi alkalmasság kérdésében 
az eljáró katonai szervezetek, személyek (hadkötelesek esetében a sorozó 
bizottságok, hivatásos, szerződéses katonák esetében az illetékes szolgá-
lati elöljárók) a konkrét beosztáshoz kötődő, személyre szóló döntését 
megalapozza, illetve elősegíti.  

Természetesen az egészségi alkalmasság megállapítása csak egyik 
alapvető feltétele a katonai szolgálatra való alkalmasság teljes körű el-
bírálásának, mivel a katonai pályára való alkalmasságnak egyéb krité-
riumai is vannak (pl. iskolai végzettség, szakképzettség, morális meg-
bízhatóság, motiváltság stb.)  

Az egészségi alkalmasság elbírálása korábban csak az orvosi vizsgá-
latok eredményein alapult. A modern hadseregekben már több mint fél 
évszázada, hogy az orvosi szakismeretek mellett a pszichológiai szakis-
mereteket is széles körben alkalmazzák. A magyar haderőben (a korábbi 
Néphadseregben) ennek bevezetésére a sorállományú katonák körében 
csak az 1980-as évek első felében került sor egyes kiemelt beosztásokra 
való alkalmasság vizsgálata formájában. Ez mintegy a sorozottak 30-40 
%-át érintette. A sorozáskor pszichológiai alkalmassági szűrést még nem 
vezettek be.  

A magyar haderő fokozatos korszerűsítése során a hadvezetés is egy-
re inkább felismerte a tudományos alapon történő szelekció jelentőségét 
és 1982-ben három sorozó központot (Budapest, Debrecen, Veszprém) 
szerveztek a Központi Sorozóbizottság irányításával. Ez a szervezet már 
modern szemlélettel és eszközökkel végezte a sorkötelesek mintegy 30-
40 %-ának az egészségi és pszichológiai beosztási alkalmassági vizsgá-
latát. 

E szervezet rendszerbe állítása a sorozó munka modernizálására, a 
minősítések prognosztikai értékének növelésére irányult. E fejlesztés 
eredményes lépésnek bizonyult és sok évtizedes lemaradás részbeni be-
hozatalát, a beosztásba helyezés terén bekövetkezett hibák, tévedések ér-
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tékelhető csökkenését eredményezte. Az eredmények nem vitathatók, bár 
az elvileg tervezett részletes beválás vizsgálatok elvégzésére – szervezeti 
és pénzügyi okokból – nem kerülhetett sor.  

A sorozó szaktevékenység új elemeként bevezetésre kerültek a mun-
kapszichológiai módszerek, a személyiség magasabb rendű élettani ösz-
szetevőinek (intellektualitás, érzelmi élet, ösztönkésztetések, motiváció 
stb.) a megítélése.  

A korábbi „hagyományos” alkalmassági vizsgálatok szakszerű el-
végzésük mellett is (a szakszerűség nem ritkán háttérbe szorult) alapvető-
en előszűrésnek bizonyultak és az eredményeket a tényleges katonai 
szolgálat megkezdése után a felülvizsgálat során alkalmatlannak bizonyu-
lók nagy száma korrigálta. A felülvizsgálat, mint utószűrés működött és 
felfedte a rejtett szervi kórosságokat, de főleg a pszichés funkciókban lé-
vő – a sorozás (felvétel) alkalmával végzett vizsgálatokkal ki nem derít-
hető – kórosságokat. Ebből a szempontból is a korszerűség parancsa volt 
az előszűrés hatékonyságának a növelése a pszichológiai szűrés teljes kö-
rű bevezetése az egészségi alkalmasság elbírálásába. Erre az 1990-es 
évek első felében került sor, amikor a sorkötelesek esetében a honvéd-
elemről szóló 1993. évi CX. törvény, a hivatásos és szerződéses katonák 
esetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény rendelkezett a pszichológiai 
alkalmassági vizsgálatok (alkalmassági szűrések) bevezetéséről. Utóbbi 
törvény helyébe a Honvédséget illetően 2001-ben a Magyar Honvédség 
hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. 
évi XCV. törvény lépett, amely a pszichológiai alkalmassági vizsgálatok 
rendszerének továbbfejlesztését – a beosztási alkalmasság előtérbe helye-
zésével – követelte.  

Az egészségi alkalmassági követelmények és azok  
szabályozásának vázlatos áttekintése 

A katonai szolgálatra való egészségi alkalmassági követelmények 
meghatározásában az egészségi állapot (beleértve a pszichikai és a fizikai 
adottságokat is) és a katonai szolgálat teljesítésével járó szellemi, fizikai 
terhelések kölcsönhatásából indulunk ki. Ennek megfelelően a követel-
mények a katonai szolgálat sajátos munkaélettani jellemzői szerint idő-
szakról-időszakra változnak.  

Az elmúlt évtizedekre visszatekintve a haditechnika forradalmi át-
alakulása következtében egyre inkább előtérbe került a szellemi (pszichi-
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kai) igénybevétel (felkészültség, teljesítőképesség) szemben a fizikai 
igénybevétellel, amely a motorizáció következtében kevésbé domináns 
tényező. A haditechnikában végbemenő változások mellett az egészségi 
alkalmasság követelményrendszerére további befolyást gyakorolt a hadá-
szati stratégiák milyensége és ebből adódóan a hadsereg élőerő szükség-
lete, továbbá a had(sor)köteles populáció általános egészségi állapota.  

A fentebb vázolt meghatározó tényezők tükröződnek vissza az al-
kalmassági követelményeket megfogalmazó, azok alkalmazását kötelező 
jelleggel előíró rendelkezésekben.  

Az általános – minden katonai munkakörben (beosztásban) elvárt – 
alkalmassági követelményekkel összhangban, de a katonai tevékenységek 
specifikumának is megfelelő hangsúlyt adó, differenciált követelmények 
érvényesülnek az alkalmasság elbírálásában (szinonimák: minősítés, 
megállapítás, döntés). Ennek megfelelően külön előírások rendelkeznek a 
szárazföldi haderőnemhez tartozó és a légi haderőnem egyes tevékenysé-
gi körébe (repülő-hajózó, űrhajós) tartozó állomány alkalmassági köve-
telményeiről. 

Az 1945. előtti korszakot illetően a KEA-val kapcsolatos szakmai, 
szervezeti és szabályozási követelmények és megoldások még kutatásra 
és feldolgozásra várnak. Kivételt képeznek egyes pszichológiai alkal-
masságra vonatkozó ismeretek, amelyek a pszichológiai fejezetben kerül-
tek megfogalmazásra, illetve a hadkötelezettség keretében a sorkötelesek 
alkalmasságának elbírálására. E tekintetben irányadó, hogy hazánkban a 
kiegyezést követően 1868. december 4-én kelt törvény rendelkezett a 
sorkötelezettség bevezetéséről és a hadkiegészítő katonai szervezetek ke-
belében - katonai államigazgatási feladatként – a hadköteles korba lépők 
sorozásáról és katonai szolgálatra való alkalmasságuk orvosi vizsgálatá-
ról. De mint jeleztük, az 1868-1945 között eltelt időszakra vonatkozóan 
közelebbi ismereteink – a szakmai, szervezeti kérdésekről – legfeljebb 
szórványosan vannak (pl. a 10.700 eln. 15-1940. H.M. sz. rendelet 3. sz. 
melléklete, amely „utasítás a hadkötelesek orvosi megvizsgálására” cí-
met viseli és ugyanezen rendelet „R” melléklete szabályozza a repülő 
csapatszolgálatra való alkalmassági vizsgálatot.)  

A II. világháború lezárását követően 1950-ig lényegében a Horthy-
korszakban folytatott gyakorlat volt érvényben. Ebben az időszakban a 
katonai szolgálat önkéntes jelleggel működött (sorozást nem végeztek) és 
gyakorlatilag fegyvernélküli, műszaki-építő szaktevékenységre korláto-
zódott.      
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A magyar haderő újjászervezése – igen nagy lendülettel – 1950-51-
ben indult meg. Eltekintve a HM 1758. számú 1951-ben kiadott kör-
rendeletének mellékletétől, amely a katonai alkalmassági vizsgálatok le-
folytatásáról szóló utasítás volt, a KEA átfogó szabályozására a HM 
1543 számú /1953. rendeletének mellékletét képező, „Utasítás az álta-
lános katonai és fegyvernemi alkalmassági vizsgálatához” című rendel-
kezésben került sor, amely H-2 utasításként volt közismert. E rendelke-
zés – a korábbi szabályozásokra támaszkodva egységesen szabályozta a 
KEA egészségi követelményeit (pszichikai követelményeket még nem 
fogalmazott meg) mind a hadkötelesek (sorkötelesek, tartalékosok) a hi-
vatásosok és a katonai oktatási intézményi tanulmányokat folytatók tekin-
tetében, valamint az alkalmasság elbírálásának szervezeti vonatkozásait.  

A H-2 utasítás a sorkötelesek, a tisztes és a rendfokozat nélküli tar-
talékos vonatkozásában 1975-ig, a hivatásos, a továbbszolgáló (ma szer-
ződéses) és a tartalékos tiszti, tiszthelyettesi állomány tekintetében 1976-
ig volt hatályban. 

A H-2 utasítást hadkötelesek esetében (tartalékos tiszt és tiszthe-
lyettes kivételével) a 29/1975. HM. Utasítás (Eü/18 cikkszám) hivatásos 
és továbbszolgáló katonák, valamint a tartalékos tisztek és tiszthelyette-
sek esetében az 54/1976. HM számú utasítás (Eü/21 cikkszám) váltotta 
fel.  

E helyen az Eü/18 és az Eü/21 cikkszámú utasítás részletes értékelé-
sét mellőzve (külön monográfiában tervezzük a KEA szakmai, szervezeti 
és szabályozási aspektusainak történeti áttekintését és értékelését) annyit 
szükségesnek tartunk megállapítani, hogy a H-2 utasításhoz képest ezek 
minden tekintetben progresszívek voltak, a haderő fejlesztésének rugal-
masan megfeleltek (korlátozással alkalmas minősítések bevezetése). Új – 
jogi követelményeket is jobban kielégítő megoldások (a FÜV terén a ja-
vaslattevő és a döntést hozó bizottságok szétválasztása, függetlenített má-
sodfokú egészségügyi felülvizsgáló bizottság kialakítása) jelentek meg.  

Praktikus okokra tekintettel 1989-ben (Eü/27 cikkszámmal) a 
28/1988. (HK 15.) HM utasítással „Szakutasítás a katonai alkalmasság 
egészségügyi elbírálásához” címmel új szabályozás lépett hatályba, 
amely – a H-2 utasításhoz hasonlóan egységes rendelkezésben szabályoz-
ta valamennyi katonai állománycsoportba tartozók egészségi alkalmassá-
gát.             

A korábban említett sorozó központokat 1992-ben megszüntették és 
helyükbe – progresszív lépésként – létrehozták az MH Egészségügyi 
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Alkalmasságvizsgáló Intézetét, amely a KEA elbírálásának központi 
szervezeteként működött. További progressziót jelentett a honvédelemről 
szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban. Hvt) megalkotása és ha-
tályba léptetése. A törvény megerősítette a központi intézet létjogosultsá-
gát és hatáskörét is bővítette. Ugyanakkor – hazai vonatkozásban – a 
szakszerűség irányába tett korszakos lépésnek minősíthető, hogy a sorkö-
telesek elbírálásában szakorvos (sebész és belgyógyász) képesítésű soro-
zóorvosok és pszichológusok alkalmazásáról rendelkezett. 

A Hvt. és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet rendelke-
zéseire támaszkodva került sor a hadköteleseket (és a katonai oktatási 
intézménybe jelentkezőket és ott tanulmányokat folytatókat) érintően az 
egészségi és pszichikai alkalmasság elbírálását szabályozó „a katonai 
szolgálatra való egészségi alkalmasság elbírálásáról szóló 7/1996. (VII. 
30.) HM – NM együttes rendelet kiadására. E jogszabály, majd ezt kö-
vetően a hivatásos és szerződéses katonák egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasságáról szóló 12/1997. (V. 16.) HM rendelet megjelenése egy-
értelműen jelezte az alkalmasság elbírálásával kapcsolatosan a jogi szabá-
lyozás magasabb szintű igényét, azaz az ezzel kapcsolatos rendelkezések 
törvényi megalapozását és jogszabályi megjelenítését. Utóbbi mozzanat 
azt jelenti, hogy a rendelkezések – a korábbi gyakorlattal szemben, ami-
kor is miniszteri utasításként kerültek kiadásra – teljes nyilvánosságot 
kaptak és ezzel e téren is megvalósultak a jogállamiság követelményei, 
amely szükségszerűen lehetővé tette a hozzáférhetőséget, a jogorvoslat 
intézményét beleértve a bírósági kereset kezdeményezésének a jogát is.  

A magasabb szint nem csak a jogi szabályozásban érvényesült, de az 
alkalmasság követelményeiben és az elbírálás elveiben és gyakorlatában 
is előtérbe került.  

Lényegében ettől az időszaktól, ha lassan is, de fokról-fokra teret 
nyert a kontraindikációs gyakorlat mellett a szelekciós, azaz a beosztási 
alkalmasság elbírálására való törekvés, amely döntően a hivatásos és 
szerződéses katonai szolgálatra való alkalmasság elbírálásában jutott ér-
vényre. A hadkötelezettség alapján teljesítendő katonai szolgálat tekinte-
tében a biztonságpolitikai stratégia módosulásával a sorkatonai szolgálat 
szükségessége háttérbe szorult. 

A rendszerváltást megelőző évtizedekben csökkenő tendenciaként, 
de még jellemzően domináltak a szolgálattal kapcsolatos rendszeres fi-
zikai terhelések, továbbá a tömeghadseregekre jellemző nagyfokú élő-
erő szükségletek. (a Magyar Néphadsereg tényleges katonai állománya 
jelentősen meghaladta a 100 ezer főt, és többnyire 150 ezer fő körül moz-
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gott) Ebben az időszakban a hadkötelezettséggel érintett populáció egés-
zségi állapota – fokozatosan romló tendenciával ugyan – viszonylag még 
kedvező volt. Az utóbbi néhány évtizedben viszont az egészségi állapot 
alakulásában gyorsuló romlás következett be, amelyet dominánsan a 
funkcionális pszichikai és mentális visszamaradásban szenvedő sorköte-
lesek növekvő számaránya jellemzett. (az alkalmatlan minősítésűek min-
tegy fele a jelzett kórállapotok következménye volt). A fenti folyamatok 
vetületében a sorkötelesek egészségi állapotának gyorsuló romlása és a 
katonai szolgálat iránti fokozódó ellenszenv miatt is, mivel a Magyar 
Néphadsereg, mint tömeghadsereg 100 ezres nagyságrendű élőerő szük-
ségletet támasztott (a sorkatonai szolgálat időtartama ekkor még 2 év 
volt!) kemény orvosszakmai kompromisszumként (párhuzam a kompro-
misszumos medicinával) bevezetésre kerültek a katonai szolgálatra korlá-
tozással alkalmas minősítések. Ezzel a döntéssel az élőerő szükségletek 
számszerűen kielégíthetővé váltak ugyan, de az egyre nagyobb számban 
behívott korlátozásokkal alkalmas újoncok a kiképzésben és a fegyelem 
fenntartásában növekvő gondokat okoztak a katonai vezetőknek.  

A társadalmi-politikai rendszerváltást követően a globális hadászati 
stratégiák alapvető megváltozása talaján – a honi hadászati stratégia is új 
dimenziókat kapott, amely lehetővé tette a honvédség személyi állomá-
nyának relatíve gyors ütemű csökkentését. Ennek tengelyében egyre mé-
lyebbre ható strukturális módosulások – különösen a NATO tagság okán 
– következtek be. Csökkent az élőerő szükséglet, és a kötelező sorkatonai 
szolgálat időtartama is (a hadkötelezettség megszüntetése előtt már csak 6 
hónap volt). 

Végül is a biztonság- és katonapolitikai megfontolások alapján 
2004-ben a Magyar Köztársaság Alkotmányának olyan módosítására 
került sor, amely szerint „béke időszakban” a hadkötelezettség szünetel, 
és ebből adódóan szünetel a hadkötelesek sorozása és behívása is.                

Az egészségi (szomatikus) alkalmasság szakmai  
követelményrendszerének elvi felépítése 

A szomatikus (testi), azaz orvosi (hagyományosan egészségi) alkal-
massági követelmények rendszerszerű és írásba foglalt megjelenítése – 
hazai viszonylatban – mintegy másfél évszázados múltra tekinthet vissza. 
Nyilvánvalóan az alkalmassági követelmények a hadkötelezettség beve-
zetésével és ennek nyomán a sorozási kötelezettséggel szinkronban ala-
kultak ki.  
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A katonai szolgálatra való egészségi alkalmasság szakmai rendszer-
be foglalását alapvetően a modern orvostudomány (és ennek összetevőjét 
képező foglalkozásegészségügy) kibontakozása tette lehetővé az egyéb 
munkatevékenységekhez (pl. közlekedés) hasonlóan. Ezt megelőzően az 
alkalmasság elbírálásának úgymond „archaikus” időszakában az alkal-
massági döntések feltehetően empirikus ismereteken és a kor orvosi gya-
korlatának megfelelően a kórelőzményeken és a fizikális vizsgálatok 
(inspekció, palpáció, auszkultáció stb.) eredményein alapultak. Ez a gya-
korlat szubjektív korlátainál fogva – a vizsgálatot végző orvos személyes 
szakmai felkészültségének függvényében - nem csekély mértékben az al-
kalmasság téves megítélésének a lehetőségét foglalta magába. Ez a lehe-
tőség az orvos optimális felkészültsége esetében is elsősorban a funkcio-
nális természetű állapotok, egészségkárosodások tekintetében volt 
plauzibilis. A téves megítélés lehetőségének ez a sávja az alkalmassági 
vizsgálatok „modern” szakaszában – amikor a fizikális vizsgálatok mel-
lett kiegészítő eszközök (labor, rtg stb.) és célzott szakorvosi vizsgálatok 
is rendelkezésre állnak – azaz napjainkban is fennáll. Ezért helyes, ha az 
elsőfokú vizsgálatokat kvázi alkalmassági előszűrésnek tekintjük és az 
alkalmasság elbírálási rendszerében lehetőség van arra, hogy az alkal-
masság szempontjából minősített tevékenység megkezdése után orvos-
szakmai és elöljárói kezdeményezésre az alkalmassági döntés felülvizs-
gálatra kerülhessen. Megemlítem, hogy jogi szempontból – a jogállami-
sággal összhangban – a jogorvoslat fórumainak (másodfokú elbírálás, bí-
rósági kereset) személyi és időbeli korlátozás nélkül rendelkezésre kell 
állniuk. Ebből az aspektusból - szervezetileg és szakmailag – kiemelt fon-
tosságú az alkalmasság mind három (nem csak a szomatikus) összetevő-
jének megítélésére felkészült úgynevezett felülvizsgálati (FÜV) szervezet 
működtetése. Ez a szervezet a jogorvoslattal együtt szakmailag garantálja 
az úgynevezett utószűrést, amely kvázi beválásvizsgálatnak is tekinthető 
és kiemelt jelentősége induláskor (sorozás, szerződéses hivatásos állo-
mányba vétel stb.) különösen a funkcionális és larvált kórállapotok, egés-
zségkárosodások esetében evidencia.         

Az alkalmassági vizsgálatok modernizációjára való törekvés hatá-
rozott megnyilvánulását láthatjuk, amikor az alkalmasság, illetve az al-
kalmatlanság orvosi kritériumait meghatározott katonai állománycso-
port, illetve tevékenység (pl. tüzér) függvényében csoportosítva rendszert 
igyekeznek kiépíteni.    

Ez a tendencia gyakorlatilag kiteljesedett, amikor az alkalmassági 
kritériumok a Betegségek Nemzetközi Osztályozására (BNO) alapozva 
kerültek kidolgozásra. A BNO-t mint ismeretes az ENSZ keretében mű-
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ködő Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére dolgozták ki és 
gyakorlatilag szervrendszeri csoportosításban valamennyi betegség, kór-
állapot, egészségkárosodás beillesztésre került. Korszakos lépésnek te-
kintjük, hogy alkalmasság vizsgálati rendszerünk az 1970-es évektől 
szakmailag a BNO-hoz kapcsoltan funkcionális csoportosításban (rovat, 
alrovat) kerültek meghatározásra állománycsoportonként és egyes ki-
emelt fegyvernemenként az alkalmassági fokozatok az alkalmas minősí-
tésétől az alkalmatlan minősítésig. Az alkalmas minősítés keretében ki-
dolgozásra kerültek a korlátozással alkalmas minősítések is. E kategória 
bevezetését korábban is és a jövőben is indokolja, hogy bizonyos állandó-
sult egészségkárosodások mellett egyes szolgálati tevékenységek ellátása 
hiánytalanul megvalósulhat, de meghatározott feladatkörök ellátása nem 
lehetséges. Ezért az alkalmassági kritériumok rendszerében helyet kapott 
és a jövőben is helyet kaphat kizárásos alapon a korlátozással alkalmas 
fokozat. Ez az un. kizáró korlátozás és természetesen állandósult, irrever-
zibilis kórállapotok, egészségkárosodások eseteiben kerülhetnek megál-
lapításra. Ez az alkalmassági fokozat rugalmasan lehetőséget biztosít – az 
alkalmassági követelmények megtartása mellett – mind az állományba 
vétel, mind az állományban megtartás humánpolitikai céljainak.     

Az alkalmasság szakmai követelményekkel kapcsolatos rendszerét 
a gyakorlat számára un. Betegségek és Fogyatékosságok Táblázatá-
ban2 (Táblázat) foglaljuk össze, amely az alkalmasság vizsgálatának és 
elbírálásának intézményi, szervezeti és jogi szabályozását tartalmazó 
miniszteri jogszabály (rendelet) mellékletét képezi. A Táblázat a kritéri-
umok mellett azt a szakmai minimumát is tartalmazza, amely az egyes 
betegségek megállapításához obligát módon szükséges (un. diagnoszti-
kai protokoll).  

A jelenleg hatályos alkalmasság-vizsgálati rendszerünk az itt és a 
korábban kifejtett szakmai alapelveknek minden szempontból a mai kö-
vetelményeknek megfelel. 

Alkalmasság-vizsgálati rendszereinkből nem hiányoznak a repülő-
hajózó szakállomány alkalmassági követelményei sem. Tekintettel e had-
erőnem sajátosságaira külön rendelkezésekben került sor a kritériumok 
megállapítására. A rendszer alapelvei e tekintetben is érvényesek. 

                                                      
2 A jövőben szakmailag helyesebb lesz, ha Betegségek, Egészségkárosodások és 
Fogyatékosságok Táblázatának nevezzük.  
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A KEA elbírálásának elvi és gyakorlati rendszere 

A KEA fogalomkörébe az embernek a tág értelemben vett környeze-
tével fennálló olyan élettani (fizikai és pszichikai) egyensúlyi állapota tar-
tozik, amelynek a meghatározása a katonai szolgálat sajátos követelmé-
nyeinek a figyelembevételével történik, és amely lehetővé teszi vagy 
kizárja a katonai szolgálat teljesítését. 

A KEA szempontjából katonai szolgálat teljesítésére az alkalmas, 
aki élettanilag (fizikailag és pszichológiailag) megfelelően fejlett és nincs 
olyan külső vagy belső anatómiai és/vagy funkcionális elváltozása (be-
tegség, fogyatkozás vagy kóros állapot), amely a katonai szolgálat teljesí-
tését kizárja, illetőleg akinél a szolgálat során nem kell számolni az egés-
zségi állapot rosszabbodásának a veszélyével. 

A katonai szolgálatra való egészségi (fizikai és pszichikai) alkal-
masság:  

• Teljes, ha az egyén szervezete – a katonai szolgálat támasztotta – 
élettani követelményeknek minden tekintetben megfelel; 

•  Korlátozott, ha a szervezet élettani állapota, illetőleg élettani fo-
lyamatai a normálisnak elfogadott állapottól eltérnek, de az eltérés 
nem éri el azt a kritikus mértéket, amely már a katonai szolgálat – 
követelmények szerinti – teljesítését kizárja. 

A korlátozott egészségügyi alkalmasság meghatározott beosztás/ok/ 
ellátására, illetőleg a katonai szolgálattal együtt járó, de nem alapköve-
telmények teljesítésére vonatkozhat. 

Az egészségi alkalmasság fogalomköre tágabb értelemben magába 
foglalja a katonai szolgálatra való képesség egészségi okból történő át-
meneti megszűnését, illetőleg korlátozottságát, amely a szolgálat alóli 
teljes (egészségügyi szolgálatmentesség és egészségügyi szabadság), 
vagy részleges (egyes szolgálati kötelezettség alóli felmentés, a napi 
szolgálati idő csökkentése) felmentés engedélyezését indokolja. 

Az egészségi alkalmassági vizsgálat, illetőleg a felülvizsgálat célja: 

•  Az egészségi alkalmasság fokozatának a megállapítása; 
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•  Az egészségi állapotnak megfelelő fegyvernemi és beosztási al-
kalmasság elbírálása; 

•  Külföldi katonai szolgálat teljesítésére való egészségi alkalmas-
ság megállapítása; 

•  Magasabb (vezető) beosztásra való egészségi (kiemelten a pszic-
hikai) alkalmasság minősítése; 

•  A katonai oktatási intézménybe jelentkező pálya (tanulmányi) al-
kalmasságának elbírálása; 

•  A hivatásos és szerződéses katona esetében az állapotváltozástól 
függő egészségi alkalmasság elbírálása, valamint a szolgálati kötel-
mek, illetőleg sor- és tartalékos katona esetében a honvédelmi kötele-
zettség teljesítésével összefüggő balesetek és a szolgálati betegségek 
véleményezése; 

•  A szolgálatképesség meghatározott esetekben történő elbírálása 
(egészségügyi szabadság stb.) 

A KEA elbírálásával kapcsolatos – a korábbiakban már kifejtett – 
szakmai kategóriák és gyakorlati célkitűzések önmagukban mutatják, 
hogy a honvéd-egészségügyi ellátásnak szakmailag igen szerteágazó és 
talán a legspecifikusabb központi feladatáról van szó. A feladat optimális 
ellátásának alapvetően szakmai, (megfelelő felkészültségű szakemberek, 
korszerű vizsgáló módszerek és eszközök), szervezeti és szabályozási 
(jogszabályi rendelkezések) feltételei vannak. 

A szakmai feltételeket a rendszerben működő, speciális ismeretekkel 
és tapasztalatokkal rendelkező szakorvosok jelentik, akik tevékenységük-
ben a szakmailag magas színvonalat képviselő honvéd-egészségügyi in-
tézményekre, illetőleg sorozáskor a polgári gyógyintézetekre támaszkod-
hatnak. 

Szervezeti téren a rendszer szervezetét – önálló hadrendi elemként – 
a Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézete (a továbbiakban: MH 
EVI) képezte, amely 1997-ben lépett szolgálatba. Előd szervezete az 
1993-ban szolgálatba állított MH Egészségügyi Alkalmasságvizsgáló 
Intézet (MH EÜAVI) volt, amely a korábban önálló szervezetként mű-
ködő központi és másodfokú felülvizsgáló bizottság, valamint a Felsőfo-
kú Központi Sorozóorvosi Bizottság egyes szakmai elemeinek szerve-
zeti integrációjával alakult meg.  
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Az MH EVI – az MH EÜAVI-hoz hasonlóan - országos (az MH 
egészére kiterjedő) hatáskörrel rendelkezett: 

• A hadköteles (sorköteles honvéd és határőr, tartalékos, póttartalé-
kos3); 

• A tényleges (hivatásos illetve szerződéses állományú); 

• Felsőfokú (honvédségi és polgári, hazai és külföldi) tanintézeti ta-
nulmányok folytatására jelentkező, illetőleg azt folytató, valamint 

• a külön rendelkezésekben feladatául szabott esetekben a katonai 
szolgálatra (pályára) való egészségi alkalmasság elbírálásában. 

A hadkötelezettek (a hadkötelezettség megszűnése óta) és a határ-
őrök (a BM hatáskörébe került EK) kivételével az MH EVI részére meg-
állapított hatáskörök – az MH EVI szervezeti önállóságának megszűnésé-
től függetlenül – jelenleg is hatályban vannak.  

A Másodfokú Egészségügyi Felülvizsgáló Bizottság (a továbbiak-
ban: másodfokú FÜV), amely elnök vezetésével belgyógyász-, sebész- és 
ideg-elme felülvizsgáló főorvosból áll. 

Hatáskörében: 

•  Elsőfokon dönt: az alkalmatlan minősítésű javaslattal hozzá utalt 
tényleges katona (hivatásos- szerződéses) eü. alkalmasságáról; 

•  Másodfokon dönt: a honvéd egészségügyi intézmények elsőfokú 
felülvizsgáló bizottságainak elsőfokú döntése elleni fellebbezések 
ügyében; 

•  A katonai egészségi alkalmasság elbírálásáról szóló Szabályzat-
ban (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározottak szerint engedé-
lyezi az eü. szabadság meghosszabbítását, a csökkentett munka-
időt és egyes szolgálati kötelezettségek alóli felmentést. 

                                                      
3 Jelenleg a hadkötelezettség megszűnése miatt e körben tevékenység nem fo-
lyik. 
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Funkcionális szervezeti elemként működik 

A Központi Egészségügyi Felülvizsgáló Bizottság (a továbbiak-
ban: Központi FÜV), amelynek elnöki teendőit az MH EVI főigazgató-
ja látta el. A bizottság tagjaként az intézet alkalmasság vizsgálatokban 
illetékes vezetője, illetőleg az MH Főszakorvosi Testület szakmailag il-
letékes tagja vesz részt. 

Az MH EVI szakmai alárendeltségében működtek a 
honvédegészségügyi intézmények elsőfokú felülvizsgáló bizottságai, (a 
továbbiakban: elsőfokú FÜV) amelyek a tényleges (hivatásos és szerző-
déses katona) állományú esetében elsőfokon döntenek az egészségi al-
kalmasságról az alkalmatlan fokozat kivételével, amely esetben javaslat-
tételi hatáskörrel rendelkeznek. 

A hivatásos és a szerződéses katonai pályára jelentkező esetében jo-
gosultak elsőfokon alkalmatlan döntés meghozatalára is. Az elsőfokú 
FÜV hatáskörébe tartozik továbbá – a Szabályzatban meghatározott mér-
tékben – az eü. szabadság és a csökkentett munkaidő meghosszabbításá-
nak engedélyezése, valamint a külön rendelkezésben meghatározott állo-
mánycsoportba tartozók (magasabb parancsnokok, egyes fegyvernemi 
beosztások stb.) esetében az egészségi alkalmasság elsőfokú elbírálása. 

A hadkötelesek (sorköteles, tartalékos) katonai szolgálatra való eü. 
alkalmasság elbírálását pszichológusok közreműködésével – mint arra 
már utaltunk – a megyei (fővárosi) hadkiegészítő parancsnokságok első-
fokú sorozóbizottságai végezték. A határozatuk elleni fellebbezés másod-
fokú elbírálására a másodfokú sorozóbizottságok voltak jogosultak. A 
másodfokú sorozóbizottság elnöki teendőit a Honvéd Vezérkar főnöke 
által kijelölt tiszt látta el. Tagként a hadkiegészítő parancsnokságok so-
rozó szakfőorvosa és az MH EVI sorozóorvosi osztály főorvosa és 
pszichológusa vett részt.  

A jogi szabályzókat a Hvt. és az annak végrehajtásáról szóló 
178/1993. (XII.27.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.R.), 
valamint a HM-NM együttes rendeletével hatályba léptetett Szabályzat 
állapította meg.  

A KEA elbírálását és az ahhoz kapcsolódó egészségügyi (orvosi és 
pszichológusi) és szakigazgatási (katonai és polgári) feladatok jelentősé-
gét önmagában is jelezte, hogy a Hvt. és a kapcsolódó Korm. R. mintegy 
400 §-ának, mintegy 15 %-a vonatkozott e feladatra. 
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A Szabályzatot a honvédelmi és az egészségügyi miniszter együttes 
rendelete léptette hatályba. Az egészségügyi miniszter részvételét a ren-
deletalkotásban – a korábbi gyakorlattal szemben – az indokolja, hogy a 
feladat végrehajtásában a polgári egészségügyi szervek és intézmények is 
részt vettek. Így a miniszteri rendelkezés a feladat végzésében részt ve-
vők teljes körét átfogta. 

Az alkalmasság-vizsgálati rendszer szerepe  
a megelőző orvoslásban 

A korszerű munka – illetve pályaalkalmassági követelmények sze-
rint a katonai szolgálatra, illetve katonai oktatási intézményekben a ta-
nulmányok folytatására való humánélettani természetű alkalmasság teljes 
értékű elbírálása az egyén orvosi, pszichológiai és fizikai állapotának, 
adottságainak egyidejű vizsgálatán alapulhat. 

Az alkalmasságnak a fentiek szerinti összetevői egymással szoros 
kölcsönhatásban funkcionálnak és az élet során (életkor, életmód, elszen-
vedett károsító behatások stb.) jelentősen változhatnak. Ebből adódóan a 
pályára való alkalmasság (állományba vétel-, illetve beiskolázás előtti 
teljeskörű alkalmasság vizsgálat) elbírálását követően az egyes alkalmas-
sági összetevők időszakos felmérése, ismételt vizsgálata (kvázi ellenőrzé-
se), illetve soronkívüli felülvizsgálata (betegség, baleset stb. bekövetke-
zésekor) szükséges. Soronkívüli átfogó, vagy csak az alkalmasság egyes 
összetevőjére vonatkozó alkalmasság-vizsgálat szükséges akkor is, ha a 
katona munkakörében (fegyvernemi beosztás változása, huzamosabb kül-
földi szolgálat) vagy beosztásában (parancsnoki kinevezés) változásra ke-
rül sor, ha az új munkakör vagy beosztás szigorúbb alkalmassági köve-
telményeket támaszt.  

Teljes értékű alkalmasság-vizsgálati rendszerről csak a fenti alapel-
veket kielégítő gyakorlat esetén beszélhetünk.  

Az alkalmasság egymással kölcsönhatásban funkcionáló egyes ösz-
szetevői elkülönített vizsgálatát evidenciaként a vizsgálatok metodikai sa-
játosságai, illetve az ehhez szükségszerűen kapcsolódó kompetenciák 
(orvosi, pszichológiai, ergonómiai szakismeretek) indokolják. 

A Magyar Honvédségben a katonai szolgálatra való alkalmasság el-
bírálása jószerint a közelmúltig mind a hadköteles, mind a hivatásos ka-
tonák esetében kizárólag orvosi vizsgálatokon alapult. Ettől eltérően csak 
a katonai oktatási intézményekbe jelentkezők esetében vált gyakorlattá a 
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tanulmányok folytatására való alkalmasság elbírálásában az orvosi alkal-
masság vizsgálatával egyidejűleg a pszichikai alkalmasság vizsgálata is. 

Következésképpen a MH alkalmasság vizsgálati rendszerében az 
1990-es évekig az orvosi alkalmassági vizsgálatok terén gazdag tapaszta-
latokkal, fejlett szakmai követelmény rendszerrel és felkészültséggel ren-
delkeztünk, azonban mindezek pszichikai alkalmassági vizsgálatokat ille-
tően nagyon szerény mértékben álltak rendelkezésünkre. Gyakorlati 
előzmények hiányában a fizikai alkalmasság vizsgálatokhoz szükséges 
szakmai szervezet, szaktechnika és szakmai felkészültség (pl. követel-
mény rendszer) teljes mértékben hiányzott, azaz ezen a téren a nulláról 
kellett elindulnunk.  

Az alkalmasság-vizsgálati rendszerünk dinamikus megújulása – 
szervezeti téren – 1992-ben az MH Egészségügyi Alkalmasság Vizsgáló 
Intézetének (MH AVI) rendszerbe vitelével indult meg. Rövidesen az 
MH átfogó reformjának (létszámcsökkentés, sorozatos szervezeti átalakí-
tások stb.) keretében az alkalmasság vizsgálatok rendszerében is prog-
resszív változások következtek be, amelyeket új jogszabályi rendelkezé-
sek4 alapoztak meg. Ezek sorában első lépésként a honvédelemről szóló 
1993. évi CX törvény (Hvt.) emelendő ki, mivel e törvény és a kapcso-
lódó kormány és miniszteri rendeletek alapján a sorkötelesek esetében 
bevezettük az egészségi állapottól függően – a háziorvosi hálózat közre-
működésével – az előzetes szakorvosi szűrést és a sorozáskor szűrőjel-
leggel ugyan a pszichológiai vizsgálatokat. Ehhez a katonai és katona-
egészségügyi felső vezetés megfelelő szervezeti, anyagi és szaktechnikai 
feltételeket biztosított. 

Alkalmasság vizsgálati rendszerünk progressziójában a következő 
korszakos jelentőségű törvényi szabályozást a fegyveres szervek hivatá-
sos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
Törvény (Hszt) jelentette, amely a korszerű munkaalkalmassági elvekkel 
összhangban az alkalmasság mind három összetevőjének vizsgálatáról és 
időszakos ellenőrzési kötelezettségéről rendelkezett.  

A törvényi felhatalmazás alapján HM rendelet5 szabályozta az 
egyes alkalmassági összetevőkre vonatkozó szakmai követelményeket és 

                                                      
4 A katonai szolgálatra való egészségügyi alkalmasság elbírálásáról szóló 7/1996. 
(VII. 30.) HM-NM együttes rendelet. 
5 A hivatásos és szerződéses katonák egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassá-
gáról szóló 12/1997. (V.16.) HM rendelet. 
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a vizsgálati rendszer szakmai és jogállamiságnak megfelelő jogszabályi 
kereteit. 

Megismételve, a hivatásos és szerződéses katonák alkalmassági 
rendszerében új követelményként jelent meg a pszichikai és a fizikai al-
kalmasság vizsgálata, valamint mind a három alkalmassági összetevő 
időszakos ellenőrzésének a kötelezettsége. Az e szerint felépített rendszer 
tette lehetővé a már hivatkozott korszerű szakmai elveknek megfelelő 
úgy nevezett longitudinális (hosszmetszeti) alkalmasság követő szisztéma 
kiépítését, valamint a személyi állomány egészségügyi ellátásában a pre-
ventív medicina, azaz a megelőző orvoslásnak a korábbinál hatékonyabb 
gyakorlatát, mivel a jó egészségi állapot megőrzésében az állam felelős-
ségét a jogszabályi rendelkezésekben megjelenített egzisztenciális „kény-
szer” (fizikai alkalmasság évenkénti kontrollja!) segítségével megfelelő-
en ötvözi az egyén felelősségével. 

Az MH személyi állománya egészségügyi ellátásának tervezésében 
és gyakorlatában mindig is fontos szempont volt – a gyógyító tevékeny-
ség fejlesztése mellett – a megelőző orvoslás szakmai intézményeinek 
(közegészségügyi – járványügyi ellátás, egészségvédelmi szűrővizsgálat-
ok rendszeres elvégzése, idült betegségben szenvedők általános és szak-
gondozása, egészségügyi és munkaköri rehabilitáció, egészséges élet-
módra nevelés) kialakítása és működtetése. 

E tekintetben sok évtizedes tapasztalatok alapján mondhatjuk, hogy 
a feladat ellátására fordított anyagi és jelentős szakmai erőfeszítések 
eredményesek voltak, de megállapíthatjuk, hogy a nem fertőző, poli-
etiológiás idült betegségek megelőzésében csak mérsékelt eredményekről 
adhatunk számot. 

Ismeretes, hogy a kedvezőtlen tendenciák összetett oksági tényezők-
re (polietiológia) vezethetők vissza, amelyek között kiemelt szerepet ját-
szik, mintegy fokuszt alkotva az egészségtelen életmód megannyi ténye-
zője.  

Ebben a folyamatban a szervezett és viszonylag nem költséges ráha-
tás hatékony eszközévé tehetjük a korszerű és előremutató jogszabályi 
rendelkezésekre (obligát, komplex, hosszmetszetű alkalmasság vizsgálati 
rendszer) is támaszkodva a megelőző orvoslás említett szektorában (nem 
fertőző, idült betegségek megelőzése), ha a szakmai felelősséget a megfe-
lelő feltételek kialakításával, tovább fejlesztésével a katonai szolgálatra 
való orvosi, pszichikai és fizikai alkalmasság longitudinális követésében 
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(az egyes alkalmassági összetevők induló megállapítása, majd rendszeres 
időszakos ellenőrzése) gyakorlatában bontakoztatjuk ki.  

A kiépített és korszerű szinten tartott (szakmailag megfelelően 
megújított) alkalmasság vizsgálati rendszer a maga komplexitásával 
(sokoldalú szakmai koncentrációjával és a gyógyító funkciókkal megfe-
lelő együttműködésben) lehetővé teszi a személyi állomány egészségi ál-
lapotának kedvező irányú, aktív befolyásolását. Rendszerbe tartásának 
optimalizálását eleget téve egészségpolitikánk humán, (az egészség, mint 
öröm forrás) katonai (a szakképzettség mellett a tapasztalatok értéke) és 
gazdasági (a kiképzés, továbbképzés jelentős költségei) dimenziójának 
egyaránt.    

Vázlatos jövőkép 

A KEA elbírálását végző rendszer hosszabb távra szóló koncepció-
ját – a realizálásról nem is beszélve – számos körülmény befolyásolja (pl. 
a korszerű szemlélet érvényesülése, anyagi-pénzügyi lehetőségek, a had-
sereg fejlesztési irányai, a védelmi stratégia követelményei stb.) A befo-
lyásoló tényezők hathatnak kedvezően, de esetenként a feladat- ellátás 
rendszerét deformálhatják is. 

A kedvező irányú progresszióban bízva (azt tételezve) a témával 
közvetlenül foglalkozó vezető szakemberek megítélése szerint a jövő op-
timális rendszerét egy centrálisan felépített struktúra képezheti. Amely-
ben szervezeti egységben jelen vannak az egészségi alkalmasság mindhá-
rom komponensét (szomatikus, pszichikai, fizikai) vizsgálni képes 
szervezeti elemek, szaktechnikák és a döntéseket hozó testületek (a jog-
orvoslatot is biztosító bizottságok). 

Az alkalmasságvizsgálati feladatok ellátása mellett alkalmasnak 
kell lennie a KEA szakmai profiljában a preventív szakirányítási, a 
képzési-továbbképzési, a módszertani, az információs, valamint a tudo-
mányos-kutatási feladatok szakmai integrálására. 

A stratégiát alapvetően a kontraindikációs gyakorlat túlsúlyával 
szemben, a jövőbe mutató szelekciós alkalmassági vizsgálatok kibonta-
koztatásának a programja kell meghatározza. 

Ennek keretében teret kell adnia annak, hogy alkalmassági követel-
ményeket tartalmazó táblázatok kialakításakor a BNO mellett megfelelő 
súlyt kell kapjanak az FNO (Egészségügyi Világszervezet) által közrea-
dott nemzetközi, szakmai alapelveknek. A BNO és az FNO összehangolt 
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(kombinált) alkalmazásának kimunkálása elméleti és gyakorlati szem-
pontokból egyaránt a jövő úttörő feladataként jelenik meg. 

A rendszernek szorosan kapcsolódnia kell az illetékes szakkor-
házhoz, illetőleg a honvédség védelmi stratégiájának szervezeti rendsze-
réhez, valamint a preventív orvoslás terén az egészségmegőrzés feladat-
körben tevékenykedő szervezetekhez (kiemelt hangsúlyt adva a közvetle-
nül személyhez szóló felvilágosító munkának).  

A szakmai tevékenység oldaláról annak fejlesztési stratégiáját az 
alábbi alapelveknek kell meghatároznia: 

a) A tényleges szolgálatot teljesítők (ide értve a tanintézeti hallgató-
kat is) összességét átfogva fokozatosan előtérbe kell állítani a sze-
lekciós alkalmassági vizsgálatok alkalmazását; 

b) A hivatásos- és szerződéses állomány körében tovább kell fejlesz-
teni a longitudinális alkalmassági vizsgálatok rendszerét, amely a 
megelőző orvoslás keretében kapcsolódik egyrészt az időszakos 
szűrővizsgálatokhoz, másrészt (ht. állományúak esetében) a pa-
rancsnoki minősítési rendszerhez. E tevékenység körében új egés-
zségi követelményeket kell érvényesíteni, (mint pl. az optimális 
testsúly, a fizikai erőállapot, a trenírozottság, a pozitív mentális 
tulajdonságok stb.) az egyéni adottságok (alkati tényezők, életkor) 
figyelembevételével; 

c) Korszerű, lehetőség szerint metrizálható alkalmassági vizsgálati 
methodika kialakítása és alkalmazása; 

d) A rendszer egészét átfogó, számítás-technikán alapuló információs 
rendszer kiépítése; 

e) A korszerűsödő rendszernek megfelelő és számára optimális 
„mozgásteret” biztosító jogi szabályozási háttér folyamatos kor-
szerűsítése. 

Záró gondolatok 

A tanulmányhoz szakirodalmi jegyzék nem készült, mivel – a repü-
lő-hajózók és az űrhajósok speciális egészségi alkalmasságával, valamint 
a pszichikai alkalmassággal ellentétben – a szárazföldi haderőnemet – és 
különösen a katonai szolgálatra való alkalmasság általános elvi kérdéseit 
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(mintegy a téma Filozófiáját) – illetően szakközlemények nem igen kerül-
tek közlésre.  

E tanulmány szerzője több évtizeden át (a HM Egészségügyi Szolgá-
lat vezető beosztású tagjaként, majd az MH AVO és az MH EVI szakta-
nácsadójaként) közvetlenül részt vett a H-2-őt követő alkalmasság-
vizsgálati szabályzatok, rendelkezések tervezeteinek kidolgozásában és 
mindennapos élő kapcsolatba került a KEA elbírálásának gyakorlati 
problémáival. Az így szerzett tapasztalatok és ismeretek motiválták e ta-
nulmány megírására azzal a céllal, hogy lehetőség szerint sokoldalúan 
(szakmai elvek, szervezeti megoldások, szabályozási teendők) és a maga 
történetiségében összegezze és egyidejűleg tematizálja a KEA-val kap-
csolatos alapelveket, valamint az egészségi alkalmasság és annak a gravi-
tációs körébe tartozó fogalmakat.  

A KEA-val kapcsolatos alapelvek és gondolatok megfogalmazásá-
ban a gyakorlati tapasztalatok mellett a szerző támaszkodott professzor 
Ungváry Gyula „Munkaegészségtan” című kézikönyvének az egészségi 
alkalmassággal kapcsolatos fejezeteiben foglaltakra, valamint „A funk-
cióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség vélemé-
nyezéséhez” 2004-ben közreadott Irányelvekben (szerkesztő: Dr. Ju-
hász Ferenc) megfogalmazott elméleti ismeretekre. 

A mindennapos gyakorlat során szerző számos progresszív gondo-
latot vitathatott meg az MH AVO és az MH EVI vezető és beosztott or-
vos és pszichológus munkatársaival, valamint a HM vezető beosztású 
jogászaival, hadkiegészítési és humánpolitikai szakembereivel, amiért 
szerző e helyen is köszönetét fejezi ki és annak a reményének ad han-
got, hogy e szerény tanulmánnyal is hozzájárul a téma iránti érdeklődés 
erősítéséhez, és e sajátos szakterület még eredményesebb műveléséhez, 
a hazai gyakorlat elméleti megalapozásának fejlesztéséhez, az 1990-as 
években elkezdődött és jelentős eredményeket hozó „paradigma” váltás 
kiteljesedéséhez.    

 

 




