MEGHÍVÓ
SZAKMAI FÓRUM AZ ÓBUDAI EGYETEMEN,
a Magyar Hegesztési Egyesület,
a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés és
az Óbudai Egyetem rendezésében

KI HEGESZTHET MAGYARORSZÁGON?
2.0
2018. szeptember 27-én, csütörtökön délután, 14h-kor
az Óbudai Egyetemen
(Budapest III. Bécsi út. 96/B.)

Az elmúlt évben széles körű vita bontakozott ki arról, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie a
hegesztéssel megbízott munkavállalónak. A 2017. május 18-án megrendezett, élénk érdeklődéssel kísért ankét
(Ki hegeszthet Magyarországon?) alkalmat adott annak feltárására, hogy az érvényes jogszabályok alkalmazás
milyen, a vállalkozás hatékonyságát rontó nehézségekkel jár, és a résztvevők betekintést nyerhettek az (akkor)
illetékes minisztérium álláspontjába.
Emlékeztetőül: a vitában érintett két jogszabály (a 21/2010 NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, illetve a 143/2004 NGM rendelet a Hegesztési
Biztonsági Szabályzat kiadásáról) alkalmazása nehezen, vagy egyáltalán nem teljesíthető, szakmailag
indokolatlan feltételeket szab a hegesztő munkaeszközök kezelésével járó munkafolyamatok végrehajtására
alkalmazott munkavállalókkal szemben. A problémát az okozza, hogy a két rendeletnek a hegesztésre
jogosultságra (a hegesztés személyi feltételeire) vonatkozó helyeinek átfedése ezek téves értelmezésére ad
lehetőséget.
Az idézett ankéton résztvevő munkáltatók egyetértettek abban, hogy a személyi feltételek jogszabályi
követelményeit rendezni kell. Lehetséges megoldásnak fogadták el, hogy a hegesztő munkaeszközök
használatához szükséges kompetenciák igazolására (a tűzvédelmi szakvizsga intézményének mintájára) célszerű
a Hegesztésbiztonsági ismeretek szakvizsga bevezetése, és felhatalmazták a rendezvény szervezőit, hogy ebben
az ügyben járjanak el az illetékes hatóságoknál.
A felterjesztett javaslatra – csaknem másfél éves késéssel – az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól
érkezett válasz, mely szerint a minisztérium állásfoglalása a MAHEG javaslatát – érdemi vita nélkül – hibás
megközelítésnek ítéli, és visszautasította annak megvalósítását. Ilyen módon a sokak által várt javaslat
megvalósítása elakadt. Ezért a MAHEG és az MHtE, az Óbudai Egyetem szíves közreműködésével, alkalmat
szeretne adni az érintetteknek álláspontjuk kifejtésére, azzal a szándékkal, hogy a hegesztési munkavégzés
változatlanul vitatott szabályozásának problémája minden érdekelt számára világos legyen, és megtaláljuk a
megfelelő megoldást.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálás a www.maheg.hu portálon lehetséges.
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ELŐZETES PROGRAM
14:00 Megnyitó, üdvözlés
Dr. Gáti József, rektorhelyettes, Óbudai Egyetem, a MAHEG elnöke,

I. rész: A 21/2010 (V.14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítésekről
A rendelet értelmezése és alkalmazásának tapasztalatai a hegesztőket alkalmazó gazdálkodók szemével
Kristóf Csaba, MAHEG, HMV Bizottság

A rendelet alkalmazásának tapasztalatai
Felkért előadók.

Hegesztésre jogosító képzések a szakképzési rendszerben és a 21/2010 (V.14.) NFGM rendelet
Hegesztők szakképzéséért felelős minisztérium

II. rész: A 143/2004 (XII.22.) NGM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
A 143/2004 NGM rendelet értelmezése igazgatási szempontból
Pénzügyminisztérium Munkavédelmi főosztály (Neisztinger Péter főosztályvezető, dr. H. Nagy Judit
főosztályvezető helyettes)

Személyi feltételek a HBSz-ben
Kristóf Csaba, MAHEG, HMV Bizottság

Hegesztés Biztonsági Ismeretek szakvizsga
Gyura László, Kuti János MAHEG

Vita, hozzászólások
III. rész. Határozat előterjesztése, elfogadása
17:00 Zárszó
Dr. Gáti József

