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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Miért nem pótolták id őben és teljesen a hatályát vesztett 6/1980 (I . 25.) EVM-KP M
rendeletet?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Hónig Péte r
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterhez . Akérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az építőgép-kezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzésérő l
szóló 6/1980 (I . 25 .) EVM-KPM együttes rendeletet 2008 . december 31-én hatályát vesztette .
A rendelet szerinti „építőgépek” kategória az épít ő iparban, a közlekedés és a vízgazdálkodá s
területén használatos gépeket tartalmazta . Így az ezzel kapcsolatos jogosítvány-kiadást az
elmúlt 28 év során három szervezet látta el : a VITUKI Kht. és jogelődjei, az EKKO Kft .
illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) és jogel ődje .

Az ezután következő nyolc hónapban jogszabály hiányában nem volt jogosítvány-kiadás! A z
állami szabályozatlanság e felel őtlen formája óriási bizonytalanságot, anyagi károkat, peres
eljárásokat okozott-okoz a képz ő-intézményeknek, illetve az oda beiratkozott hallgatóknak é s
munkáltatóiknak .

Hosszú ideig azt közölték és egyeztették az érintettekkel, a szakmával, hogy a hatályá t
vesztett rendeletet, a „KHEM-NFGM--KvVM együttes rendelet, az egyes veszélyes
tevékenységekhez használt gépek kezelésének szakmai feltételeir ől” című munkaanyagban
foglaltakkal szeretnék helyettesíteni . Ez azt is feltételezte, hogy mindhárom jogutód
minisztérium rész vesz a rendelet megalkotásában és hatályba léptetésében .

Ennek ellenére közelmúltban érvénybe lépett a 40/2009 . (VIII. 31 .) KHEM-rendelet, amely
nem helyettesítheti a 6/1980-ast, hiszen csak közlekedési ágazatban használt gépekre
vonatkozik. Ezért a szabályozásból kimaradt a környezetvédelmi, vízügyi és az épít ő ipari
gépek mintegy 80%-a (pl . földmunkagépek, daruk, kútfúrók, energia-átalakítók, stb . )
Másrészről az új rendelet egyoldalúan, állami támogatás mellett a Nemzeti Közlekedés i
Hatóságot (NKH) hozta monopolhelyzetbe a könnyű- és nehézgép-kezelő vizsgák
szervezésében, lebonyolításában, a jogosítvány-kiadásban . Itt megjegyzendő, hogy az az
NKH rendelkezik kizárólagos jogkörrel, amelyik korábban saját miniszterének az Emel őgép



Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló rendeletét (135/2004 . (XII . 16.) GKM rendelet) éveki g
megsértette, hogy úgy adott ki jogosítványokat, hogy azokhoz nem tudta (mert nem vol t
jogosultsága) kibocsájtani – az építőgépek kezelésének alapfeltételeként meghatározott -
OKJ- s bizonyítványokat .

Harmadrészt, ma pedig nemcsak az NKH rendelkezik OKJ- s bizonyítványok kiadási jogával ,
így teljesen szétválasztódhat az elméleti és gyakorlati vizsga . Ez a gyakorlatban sok szakmai ,
szervezési és munkavédelmi anomáliát fog okozni, illetve jelentősen megdrágítja a
szakképesítés és a gépkezelő i jogosultság megszerzését .

Negyedrészt, az új rendelet nem rendelkezik a 2009 . január He és augusztus 31-e között a
régi OKJ-s vizsgát megszerzett hallgatók jogosítványának kiadásáról .

Tisztelt Miniszter Úr!

1. Kik felelnek a nyolchónapos - a gazdasági szférának és a munka világának jelent ős
károkat okozó - szabályozatlan helyzetért? Lesz-e felel ősségre vonás ebben az
ügyben?

2. Mi lesz a 2009 . január 1-je és augusztus 31-e között, a régi OKJ szerint vizsgázó k
jogosítványával? Esetleg ismét le kell majd vizsgázniuk abból, amiből a szabályozás
hiánya miatt a régi OKJ-szerint már szabályosan levizsgáztak?

3. Tudja-e és mit kíván tenni annak felszámolásáért, hogy az új rendelet alapján a
gyakorlatban, egy targoncavezet ő üzemeltethet akár több tíztonnás toronydarut is ?

4. Mi indokolta, hogy a több évtizedes és jól m űködő szakmai, hatósági és piaci
környezet jogszabállyal (állami erőbő l) történő megváltoztatását, újrafelosztását ?

5. Miért, és mi indokolja, hogy az új jogszabály által a Nemzeti Közlekedési Hatósá g
(NKH) kerül monopolhelyzetbe, amikor igazolható, hogy épp az NKH sértett jogot az
elmúlt időszakban azzal, hogy OKJ-s bizonyítvány nélkül adott ki könny ű- és
nehézgép-kezelő jogosítványokat?

6. Miközben könnyű- és nehézgép-leágazás is van az OKJ-ban, az augusztusban kiadot t
rendelet mellékletében nincs könny ű- és nehézgép megkülönböztetés. Hogyan és
mikor fogják ezt pótolni ?

7. Miért nem egyesítették az OKJ-s (bizonyítvány) és a hatósági (jogosítvány) vizsgát ?

Várom Miniszter úr írásbeli válaszát !

Budapest, 2009 . október 19 .
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