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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján a munkavódelemról szótó 1993 . ívi XGIII
ytőrvény módosításárát szóló T16776. számú tlJrvényjavaslathoz, kapcsolódva a T1677618.

módosító javaslathoz a Foglalkoztatási és munkallW bizottság a kóvetkezó

óizoúságí kapcsolódó mádositö Javaslatot
terjeszti e16 :

A tórvénnyjavaslat 7. §-€nak (1) bekezdését a kovetkoz~ppen javasoljuk módosítani-

Rizottsár`tkapcsolódómódosftó iavaslat

7. §

(1) Az Mvt- 23 . §-a. (1) bekezdésének második mondata helyébe a k5vctkezc rendelkezés lép :

„Az időszakos biztonsági, felülvizsgálatot - kivévea veszélyes technvlöeia esetét-
szakirányüá képzettséggel és munkavélelmi srakképzettséggel rendelkező személy
(munkabiztonsági s2.aktevékenység)(,) vagy kallón jogszabályban erre feljogosított személy,
illetve erre akkreditált íntezmény végezheti . A veszélvestechnológia vizsp_álatát s ovü
munkabí7,tonsági szakártói e déjlyel rendelkező szemGlY v e eti."

Indokolas

Az adószakos biztonsági felillvingálat elvdgzésének kóvetelmdnye nemcsak í'EL veszélyes
gépekre, hanem veszélyes technológiái is fennáll . Veszélyes toohnolőgia lehet péld4ul egy
vegyi anyag el6állitó technológia is, szAmos berendezéssel, energiaelíátá rendszerekkel,
vez6r16ssel; a biztonsági hiányosságok kbvetkezm,6nyci rendkívül súlyosak, lomeges
kihatásúak lehetnek .
Veszélyes technolögianid a megfeleI6ség mcgiWdse - vélew6nyonk szerint - felelésséggel
nem bitható középfokú végzettségű szeuiélyre. Az ember és k#myezetc biztonsága erdekében
a hasonlóan kiemelt veszélyességü technológiák felülvizsgálata esetón a felsőfokú
munkabiztonsági végzettség kovetelménye mellett további garanciákat ad a szakértői
jogosultság megléte. A hatályos térvényi szabalyozás értelmében a czakéxt6k tagjai a Magyar
Mérnáld Kamarának, piaci magatartásukban kovetaiük kell a Kamara Etikai Kódexét, vétség
ésetAn alái kell vetaink magukat a Kamara Etikai Bizottsága szabályozott eljárásának . Ez a
térvényi garancia ily módon kiterjed a szakártók szakmai fcIt4Wciet6re i
Bu.~t, 2004. március 11 .

Dr. Balsai István
elnök.
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