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cukorbetegek esetében az uniós jogosítvány meghosszabbítására vonatkozó 
rugalmasabb szabályokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a gépjármű-vezetési alkalmassági igazolás megszerzésére vonatkozó 
európai szabályokat sürget azért, hogy rugalmasabbá váljon uniós jogosítványának 
meghosszabbítása. A petíció benyújtója cukorbeteg, és 1991 óta B, C, és E kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkezik. Korábban betegsége ellenére jogosítványát minden nehézség 
nélkül meghosszabbították. Az illető néhány éve enyhe retinopátiában szenved. A vezetői 
engedélyekkel foglalkozó hatóság (CBR) ez utóbbi alapján megtagadta jogosítványának 
további meghosszabbítását. A petíció benyújtója által megkérdezett szakorvosok úgy vélik, 
hogy látása kielégítő, és a hosszabbításnak nincs akadálya. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy súlyosabb problémákkal rendelkezők – például siketek – esetében a jogosítványok 
meghosszabbítása nem ütközött akadályba.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 21.

 A 91/439/EGK irányelv 7. cikkével összhangban vezetői engedélyt csak azoknak a 
kérelmezőknek adhatnak ki, akik – többek között – megfelelnek az irányelv III. mellékletében 
megállapított egészségügyi követelményeknek. 
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A 91/439/EGK irányelv III. melléklete meghatározza a gépi meghajtású járművek vezetésére 
vonatkozó testi és szellemi alkalmassági minimumkövetelményeket. A járművezetőket két 
csoportba sorolja. Az 1. csoportban az A, B és B+E kategóriákba és az A1 és B1 
alkategóriába tartozó járművek vezetői szerepelnek. A 2. csoportba a C, C+E, D, D+E 
kategóriába és a C1, C1+E, D1 és D1+E alkategóriába tartozó járművek vezetői sorolhatók. A 
III. mellékletet a tagállamok által a mellékletben leírt megfelelő szakterületeken kijelölt 
szakorvosokból álló munkacsoportok segítségével dolgozták ki.

Az 1. csoportba tartozó vezetői engedély kérelmezőit orvosi vizsgálatra kell kötelezni, 
amennyiben a szükséges alaki követelmények teljesítésekor vagy a vezetői engedély 
megszerzéséhez előírt vizsgák során kitűnik, hogy a mellékletben említett egy vagy több 
egészségi probléma áll fenn az esetükben (például hallásprobléma, szív- és érrendszeri 
betegség, cukorbetegség, idegrendszeri betegség stb.). A 2. csoportba tartozó vezetői engedély 
kérelmezőit (azaz a hivatásos járművezetőket) a vezetői engedély első ízben történő kiadása 
előtt orvosi vizsgálatra kell kötelezni, és azt követően a járművezetőket időszakos orvosi 
felülvizsgálatnak kell alávetni, amint azt a nemzeti jogszabályok előírják. A vezetési 
alkalmasságra vonatkozó minimumkövetelményeket azonban nem harmonizálták teljes 
körűen. 

Ami a cukorbetegséget és a látást illeti (különösen az olyan progresszív szembetegségek 
esetében, mint a retinopátia), a III. melléklet lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a 
vezetői engedély kiadását vagy megújítását hatáskörrel rendelkező egészségügyi hatóság 
véleményéhez és további rendszeres orvosi felülvizsgálathoz kössék. A Bizottság nem 
rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy a tagállamok egészségügyi hatóságai által elvégzett 
orvosi értékelések kérdésébe beavatkozzon.

Ezenfelül a III. mellékletben megállapított kritériumok csak minimumkövetelmények. A 
tagállamok az említett melléklet 5. pontjával összhangban a mellékletben meghatározottaknál 
szigorúbb követelményeket alkalmazhatnak.  

A III. mellékletet a közelmúltban a 2009. augusztus 25-i 2009/112/EK és 2009/113/EK 
irányelvvel aktualizálták, amelyek tovább harmonizálják a látással, cukorbetegséggel és 
epilepsziával kapcsolatban a vezetői engedélyek kiadására és megújítására vonatkozó 
kritériumokat. Ezek célja továbbá, hogy nagyobb rugalmasságot, valamint pontosabb 
iránymutatást biztosítsanak a beteg állapotának felméréséért felelős orvosok számára.  Ami az 
1. csoportba tartozó járművezetőket illeti, az irányelv elismeri annak lehetőségét, hogy a 
vezetői engedély kiadását vagy megújítását az illetékes egészségügyi szakhatóság 
véleményéhez, valamint rendszeres orvosi felülvizsgálat feltételéhez kössék, ha az illető 
gyógyszeres kezelés alatt áll. Emellett azoknak a 2. csoportba tartozó járművezetőknek az 
esetében, akik számára a 91/439/EGK irányelv keretében vezetői engedélyt csak kivételes 
esetben lehetett kiadni, a közelmúltbeli módosítások lehetővé teszik a tagállamok illetékes 
hatóságai számára a vezetői engedélyek kiadásának vagy megújításának mérlegelését.

Következtetés

A vezetői engedélyek cukorbetegség esetén történő kiadásával és megújításával kapcsolatos 
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nagyobb rugalmasság iránti kérést a 2009/112/EK és 2009/113/EK irányelvek keretében 
figyelembe vették, nevezetesen a hivatásos járművezetők vezetői engedélyeit illetően. 
Ugyanakkor nem változott az az elv, hogy a tagállamoknak lehetőségük van a III. 
mellékletben előírtaknál szigorúbb szabályokat megállapítani Ezenfelül a betegek egészségi 
állapotának értékelése továbbra is a közreműködő érintett nemzeti egészségügyi hatóságok 
hatáskörébe tartozik. A 2009/112/EK és a 2009/113/EK irányelv kimondja, hogy az engedély 
kiadásával kapcsolatos határozat az illetékes egészségügyi szakhatóság által elvégzett 
vizsgálatot követően születik. A betegség megléte tehát bármifajta vizsgálat nélkül a III. 
mellékletnek megfelelően önmagában nem jelenthet alapot arra, hogy az engedélyt kibocsátó 
hatóság a vezetői engedély meghosszabbítását elutasítsa. A fent említettek szerint azonban a 
tagállamoknak lehetőségük van szigorúbb szabályok megállapítására. Amennyiben a petíció
benyújtója nem ért egyet az alkalmazott eljárással, élhet a nemzeti szinten rendelkezésre álló 
jogorvoslati lehetőségekkel.

A Bizottság szoros figyelemmel kíséri a III. melléklet új egészségügyi rendelkezéseinek 
végrehajtását. Ebben az esetben, amennyiben a tudományos és orvosi fejlődés azt igazolja, 
hogy további harmonizálás és rugalmasabb szabályok bevezetésére van szükség, a III. 
mellékletet ennek megfelelően aktualizálják majd.


