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Tisztelt Elnök Úr !

„Odafigyel-e a közlekedési miniszter a szakma véleményére, érdekeire?” címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Hónig Péter közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr !

„Miért nem pótolták időben és teljesen a hatályát vesztett 6/1980 (I . 25 .) EVM-KPM
rendeletet?” - címmel a Házszabály 91 . §-a alapján 2009 . október 19-én kérdést nyújtottam
be a Miniszter úrhoz, melyre 2009 . november 3-án írásban válaszolt .

Válaszát egyeztettem a könnyű- és nehézgépkezelő képzés, vizsgáztatás jeles szakembereivel ,
akik szerint, Miniszter urat válaszának megírásakor valószínűleg félre- és hiányosan
tájékoztatták a minisztériumban, és ezért kérdéseimre nem megalapozott és torz válaszokat
volt kénytelen adni .

Szeretném határozottan felhívni Miniszter úr figyelmét arra, hogy olyan problémakörre l
kapcsolatban kérdeztem, amely rendezetlensége miatt máris igen nagy károkat okozott . Bár a
problémát egyszerű lenne megoldani, a válasza mégis arra enged következtetni, hogy a
megoldás égető szükségét sajnos még csak fel sem ismerték .

Tisztelt Miniszter Úr !

A szakma álláspontja szerint a probléma legfőbb okozója, hogy az általam hivatkozott és 2 8
évig jól működő az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötésérő l és az építőgépkezelők
képzéséről szóló 6/1980-as ÉVM-KPM együttes rendelet hatálya, dereguláció keretében ,
átgondolás és az érintettek megkérdezése nélkül úgy sz űnt meg, hogy azt nem pótolták, és a
pótlására tett er őfeszítések elégtelennek bizonyultak. Emiatt ma több ezer ember nehéz- é s
könnyűgép-kezelői jogosultsága tisztázatlan, amely munkabiztonsági szempontbó l
munkahelyek működését, és végső soron akár egészséget és/vagy emberi életeket i s
veszélyeztethet .

Miniszter Úr részletes válaszait a következő hiányosságok és pontatlanságok jellemzik :
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1. pont: „A minisztérium apparátusa az új szabályozás előkészítését a munkaterv alapján
időben megkezdte . Az előzetes egyeztetési és a törvényalkotási folyamat elhúzódása nem a z
érintett munkatársaim miatt következett be, ezért a személyes felel ősségre vonás
kezdeményezését nem tartom megalapozottnak és szükségesnek.”

2007 . december 23-án adták ki a 6/1980-as ÉVM-KPM együttes rendeletet hatályon kívül
helyező 383/2007-es kormányrendeletet . Azóta két év telt el, ezért elmondhatjuk, hogy a
felkészüléshez, szakmai háttérmunkához elég idő állt rendelkezésre.

2. pont: „A 2009 . január 1 . és augusztus 31 . között a régi OKJ szerint vizsgát tett
személyeknek nem kell újabb vizsgát tenniük . Részükre a bizonyítványokat szeptember 8 . óta
adják ki a képző szervezetek . ”

A kérdésem azonban nem teljesen erre vonatkozott . A tanulmányaikat még a régi OKJ-szerin t
megkezdő hallgatók értelemszerűen annak SZVK-ja szerint kezdték meg a képzést, és a z
azokban foglaltak alapján teljesítették a jogosítvány megszerzésének elméleti és gyakorlat i
követelményeit . Az új jogszabály azonban ezt figyelmen kívül hagyta és nem tette lehet ővé a
2009. január 1 . és augusztus 31 . közötti időszakban, hogy a szabályszerűen megszerzett
jogosítványt meg is kapják a vizsgázók, mivel a jogosítványok kiadására sem központi, se m
ágazati szervezet nem kapott felhatalmazást .

3. pont: „Az új KHEM rendelet alapján targoncavezető nem üzemeltethet toronydarut . A
targonca gépcsoport kezelésére vonatkozó képzés ugyanis toronydaru kezelésére ne m
jogosít.” – írja válaszában.

A feltett kérdésemmel arra utaltam, hogy jelenlegi szabályozással az OKJ és a 40/2009 (VIII .
31 .) KHEM rendelet nincs összhangban . Az OKJ által megszerzett szakképesítés olyan
gépekre is kiterjed, amelyeket a KHEM rendelet nem szabályoz . Így fordulhat elő , hogy egy
nehézgép-kezelői bizonyítványt szerző személy akkor is kezelhet toronydarut, ha annak
kezelésre vonatkozó tényleges, gyakorlati ismereteinek elsajátításáról nem tesz vizsgát ol y
módon, hogy valóban be is ül egy ilyen gépbe, hiszen az OKJ gyakorlati képzése ezt nem
biztosítja .
Hangsúlyozni kívánom, hogy ez a mostani állapot rendkívüli élet- és balesetveszélye s
helyzeteket teremthet !

Válaszának 5 . pontja szerint az NKH a 6/1980 (I .25 .) ÉVM-KPM együttes rendeletben
meghatározott hatáskörében járt el, és ezen rendelet alapján a képesítő okmány kiadásának az
OKJ-s bizonyítvány el őzetes megszerzése nem volt kötelez ő , így a NKH nem sértett jogot .
Azt azonban nem vette figyelembe Miniszter úr, hogy az akkor hatályos Emel őgép Biztonság i
Szabályzatot módosító 135/2004 . (XII .16.) GKM rendelet mellékletének (3) bek . 5 .1 . pontja
szerint emel őgépet olyan személy kezelhet aki „rendelkezik az emel őgép kezelésére államilag
elismert szakképesítéssel”. Ön szerint ez nem azt jelenti, hogy a jogosítvány ténylege s
megszerzéséhez szükség volt az OKJ-s bizonyítványra is ?
Arra az állítására, hogy a vizsgáztatási és a gépkezel ői jogosítvány kiadása olyan
közigazgatási eljárás, amelyet csak hatóság láthat el, tájékoztatom, hogy a közigazgatás i
hatósági eljárás és szolgáltatásról általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény
lehetővé teszi, hogy törvény vagy kormányrendelet nem közigazgatási feladat ellátásár a
létrehozott szervezetet is feljogosítson közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására (12 . § (4)
bekezdés .) .
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Válaszának 6 . pontjában azt írja: azért nincs könnyű- és nehézgép megkülönböztetés, mert a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által folyamatban lév ő OKJ felülvizsgálat keretében
várható a jelenlegi különbségtétel megszüntetése. Nem gondolja, hogy amíg a könnyű- és
nehézgépek az OKJ-ban el vannak különítve, szükség van a KHEM rendeletben történő
szabályozásukra is? Ezek szerint, mivel egyszer majd úgyis megszüntetik a különbségtételt a z
OKJ-ban, nem probléma, hogy a KHEM rendeletben nem követi az OKJ-s tematikát, azt nem
is kell elkészíteni, és az sem gond, hogy a gyakorlati életben nem lehet nyomon követni, hogy
kinek mire van tulajdonképpen szakképesítése és jogosítványa .

A válasza 7 . pontjához kapcsolódóan : amennyiben a kiadott rendelet nem csak az elmélet i
tudást venné figyelembe, hanem a gyakorlatot is, valamennyi problémát meg lehetne oldani ,
és a szabályozásokat a többi érdekelt ágazati minisztériummal közösen összhangba lehetn e
hozni. Ehhez vélhetően elég lenne az SZKV módosítása is, hiszen az OKJ-s gyakorlati vizsga
elismerése szélesebb körben és egyszerűbb módon tenné lehetővé a jogosítvány megszerzését .

Végül felhívom Miniszter úr figyelmét arra, a szakemberek által hangoztatott jelenségre is ,
hogy a KHEM rendeletet az NKH több alkalommal is saját jogkörében eljárva értelmezi, é s
tájékoztatók formájában azt leginkább átértelmezi . A szakma általam is támogatott álláspontja
szerint ez megengedhetetlen, hiszen ellentmond a rendeltetésszer ű joggyakorlásnak és a
jogbiztonság követelményének .

Tisztelt Miniszter úr!

1. A fentiek ismeretében hajlandó-e átértékelni a múltkori kérdéseimre adott válaszait ?
2. Indít-e vizsgálatot az ügyben?
3. Hajlandó-e a kérdésben egyeztetni a szakmával, abból a célból, hogy javaslataikat ,

észrevételeiket figyelembe vegyék, és beépítsék a szabályozásba ?
4. Megfelelőnek és megalapozottnak tartja-e az NKH ez irányú működését, ellenőrzését?

Várom Miniszter úr írásbeli válaszát !

Budapest, 2009 . december 14 .

Tisztelettel :
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