M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 81. szám 2016. június 9.
A nemzetgazdasági miniszter 18/2016. (VI. 9.) NGM rendelete egyes foglalkoztatással
összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
1. Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.)
FMM rendelet módosítása
1. § Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló 11/2003. (IX. 12.)
FMM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdesse helyébe a következő rendelkezés lep:
„(1) A rendeletet – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Mvt. 87. § 9. pontja
szerinti, szervezett munkavégzés keretében folytatott ipari alpintechnikai tevékenységre (a
továbbiakban: alpintechnika) kell alkalmazni.”
2. § Az R1. 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E rendelet hatálya nem terjed ki a terrorizmust elhárító szervnél hivatalos szolgálati
jogviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban, szervezett tevékenység keretében
folytatott munkavégzésre.”
3. § (1) Az R1. 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lep:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. Dinamikus kötél: a munkavállaló zuhanása során fellepő erőhatás csökkentese érdekében
alkalmazott, olyan körszövött kötél, amelyet a gyártó vagy szabvány akként határoz meg.”
(2) Az R1. 2. § 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lep:
(E rendelet alkalmazásában)
„28. Félstatikus kötél: a munkavállaló statikus vagy dinamikus terhelésének megtartása
érdekében alkalmazott, olyan körszövött kötél, amelyet a gyártó vagy szabvány akként
határoz meg.”
(3) Az R1. 2. § 8. pontja a következő 8a–8c. alponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában
Ipari alpintechnikai tevékenység (alpintechnika): a munkafeladat elvégzésének érdekében,
nem állandóan és megszakításokkal folytatott olyan munkavégzés, ahol a 2 méter
szintkülönbséget meghaladó ideiglenes munkahely megközelítése, az ott-tartózkodás, a
munkafeladat végrehajtása és a munkahely elhagyása egyéni védőeszközök és
meghatározott felszerelések összehangolt és egyidejű igénybevételével (alpintechnikai
módszerrel) történik.]
„8a. Ipari alpinista: az a 18.éeletévet betöltött személy, aki államilag elismert ipari alpinista
szakképesitést igazoló bizonyítvánnyal, vagy honosított ipari alpinista szakképesitést igazoló
külföldi bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezik.
8b. Ipari alpinista segéd: az a 18. eletetet betöltött személy, aki egyéb, nem államilag elismert
ipari alpintechnikai képesítéssel, tanfolyami végzettséggel rendelkezik, illetve aki a
szakképesités megszerzésére irányuló tanulmányait megkezdte.
8c. Ipari alpinista gyakornok: az a 16. életévet betöltött, de 18 év alatti személy, aki a
szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányait megkezdte, vagy államilag elismert
szakképesítést biztosító bizonyítvánnyal rendelkezik.”
4. § Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lep:
„(1) A munkáltató a 4. §-ban meghatározott kötelezettségeinek teljesitéséhez köteles ipari
alpinistát (a továbbiakban: munkairányitó) árasban kijelölni es igénybe venni. A
munkairányito elsődleges feladata az egészséget nem veszélyeztető es a biztonságos
munkavégzés követelményeit figyelembe véve a munkaterület kijelölése, kialakitásának
meghatározása es a munkáltató által előirt alpintechnikai módszer szerinti munkavégzés
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irányitása. A munkairányitó jelenléte nélkül a munkaterületen alpintechnikai tevékenység
nem folytatható.”
5. § Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lep:
„(2) A munkairányitó a napi munkavégzés megkezdése előtt az épitési naplóba tett bejegyzés
utján, vagy egyéb módon árasban igazolja, hogy a munkavállaló írásbeli kijelölése megtörtént
és a munkavállaló az alpintechnikai munkavégzésre alkalmas állapotban van.”
6. § Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lep:
„9. § (1) Alpintechnikat csak az az ipari alpinista, ipari alpinista segéd, illetve ipari alpinista
gyakornok végezhet, aki az előzetes es időszakos munkakori, illetve szakmai alkalmasság
orvosi vizsgálata alapján arra alkalmas.
(2) Ipari alpinista segéd es ipari alpinista gyakornok alpintechnikat csak ipari alpinista
irányitása és felügyelete mellett végezhet.
(3) Az (1) bekezdés szerinti feltételeken túlmenően elölmászást csak az e tevékenységre
kiképzett ipari alpinista végezhet.”
7. § Az R1. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lep:
„(7) A menteshez szukaeges felszerelést és egyéni védőeszközt a munkairányitó
közreműködésével kell a helyi, illetve a mentesi sajátosságoknak megfelelően meghatározni,
ha a 12. § (2) bekezdésben meghatározott alapfelszerelés nem elegendő. A mentéshez
szukaeges felszerelést és egyéni védőeszközt rendeltetésétől eltérő célra használni tilos.”
8. § Az R1. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lep:
„23. § E rendeletnek az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet módositásáról szóló 45/2013. (X. 14.) NGM rendelettel (a
továbbiakban: Modr.) megállapított rendelkezései nem érintik a Modr. hatálybalépése előtt
megszerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességet.”
9. § Hatalyat veszti az R1.
a) 2. § 20. pontja,
b) 5. § (3) bekezdése,
c) 12. § (7) bekezdése,
d) 15. § (3) es (4) bekezdése,
e) 15. § (12) bekezdésében a „statikus” szövegrész.
Hatályos: a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2016. július 9.
(2) Az 1. es 2. § a Terrorelháritási Központ műveleti kötéltechnikai tevékenység ellátásának
szabályairól szóló BM rendelet hatálybalépésének napján lep hatályba.
12. § A rendelet 1–9. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti es tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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