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Elektronikus alkalmassági vélemény gépjárművezető egészségügyi 

alkalmasságáról 

A fejlesztés célja 

Az elektronikus alkalmassági vélemény gépjárművezető egészségügyi alkalmasságáról elektronikus 

úton az EESZT útján történő kiállítása és továbbítása a szakrendszerek részére. 

A fejlesztés a következő részfeladatokat öleli fel: 

• a programmal előállított dokumentum feltöltése az EESZT eDokumentum modulján keresztül; 

• a kapcsolódó dokumentumok (igazoló nyugta, feldolgozási jelentés) letöltése és 

megjelenítése; 

• a feldolgozott dokumentum nyomatási képének megjelenítése; 

• valamint a hibásan kiállított dokumentum esetén a visszavonó dokumentum előállítása, 

beküldése, megjelenítése; 

 

Az elektronikus alkalmassági vélemény a Nucleus GP Háziorvosi Rendszer esetében az 1.6.7.7., a 

foglalkozás-egészségügyi modullal kiegészített Nucleus MD Magánorvosi Rendszer esetében az 

1.2.8.6-os verziótól kezdve érhető el.  

 

 



1. Elektronikus alkalmassági vélemény gépjárművezető egészségügyi 

alkalmasságáról dokumentum beküldése 
 

a) alkalmassági vélemény létrehozása: 

 

Az új alkalmassági vélemény létrehozása a megszokott módon történik, de kizárólag csak az új 

dokumentum sablonnal létrehozott dokumentumok küldhetők be elektronikus úton, ezért a 

korábbi sablonok kikapcsolásra kerültek. 

 
 

A korlátozások megadása a programban a táblázatok töltésekor megszokott módon 

lehetséges. Az F1 / jobb egérgomb használatával a kódlista is megjelenik. 

A kész dokumentum mentése után válik lehetővé a beküldés. A dokumentum kinyomtatása 

ezen a ponton nem szükséges. 

 

b) az alkalmassági vélemény beküldése: 

 

Az eDokumentum kezelő ablak a menüsoron az „Új irat, feljegyzés” gomb oldalmenüjében 

érhető el. 

 
 



Az újonnan elkészített dokumentum a listában „Rögzítve” státusszal jelenik meg. 

  
 

A beküldéshez a „Dokumentum beküldése” gombot kell használni. 

 

A dokumentum beküldése után a beküldött dokumentum „Elkészítve” státuszt kap. A beküldés 

feldolgozásának eredményét a „Feldolgozás ellenőrzés” gombbal végezzük el. 

 

Amennyiben a dokumentum feldolgozása megtörtént, a feldolgozás eredménye egy 

üzenetablakban is megjelenik. 

Az üzenet vagy a feldolgozás sikerességét igazolja, vagy az esetleges hibákra utal. 

 
 

Tipikus feldolgozási hibák lehetnek: 

- A személy a megadott adatok alapján nem beazonosítható a központi nyilvántartó 

rendszerben. 

- A hivatkozott dokumentumok egyike (pl. személyi igazolvány,  jogosítvány) nem található 

az okmánynyilvántartó rendszerben. 

 

A hibásan kiállított dokumentum nem javítható. Ilyen esetekben a hibás dokumentum 

visszavonása és az új, helyes adattartalmú dokumentum ismételt beküldése szükséges. 

 



A beküldés csak akkor sikeres, ha a program erre vonatkozó üzenetablaka megjelenik. 

 
 

A beküldéshez kapcsolódó dokumentumok a dokumentum listájában az eredeti beküldés 

alatt jelennek meg. Ezek a dokumentumok a kézbesítési igazolás és a feldolgozási 

eredmény dokumentumok. Igény esetén mindkét dokumentum megjeleníthető és 

nyomtatható a „Dokumentum nyomatása” gomb segítségével. 

 
 

A sikeresen beküldött dokumentum szintén a „Dokumentum nyomatása” gomb 

használatával nyomtatható ki, amihez az eredeti (szülő) dokumentumot kell kijelölni. A 

vizsgált személy részére ezt a dokumentumot kell átadni. 

 

 



2. Hibásan kiállított alkalmassági vélemény visszavonása. 
 

A hibásan kiállított alkalmassági vélemény semmilyen módon nem javítható. Ilyen esetben egy 

visszavonó dokumentum előállítására és beküldésére van szükség. 

A visszavonó dokumentum a „Dokumentum visszavonása” gomb használatával lehetséges, amihez a 

visszavonni kívánt dokumentumot kell kijelölni a listában.  

A visszavonó dokumentum és az ahhoz kapcsolódó kézbesítési igazolás és a feldolgozási eredmény 

dokumentumok fa struktúrában, az eredeti dokumentumhoz kapcsolódva jelennek meg. A visszavont 

dokumentum a visszavonással nem törlődik a rendszerből, valamint a vizsgált személy is láthatja azokat 

az állampolgári portálon, de a szakrendszerekben, nyilvántartásokban érvényüket vesztik. 

 

FIGYELEM: A feltöltött és sikeresen feldolgozott hibás alkalmassági vélemény csak a visszavonó 

dokumentum sikeres feldolgozását követően tekinthető visszavontnak. 

 


