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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani.

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Nem tartja-e aggályosnak, hogy több százezer cégnél, 
illetve állami és önkormányzati intézménynél nem tudnak munkavédelmi és tűzvédelmi 
oktatást tartani?"

Tisztelt Miniszter Úr!

A K/12095. számon benyújtott írásbeli kérdésemre válaszoló Schanda Tamás államtitkár úr sajnos a
tűzvédelmi szakvizsgák ügyén kívül több más lényeges kérdésre nem vagy nem egyértelműen 
válaszolt, illetőleg a válasz újabb kérdéseket vet fel.

Eredetileg azt kérdeztem, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a szerinti 
munkavédelmi oktatás, valamint tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdése szerinti tűzvédelmi oktatás felnőttképzésnek 
minősül-e.

A válasz szerint „a munkavédelmi és tűzvédelmi képzések szervezése a megújult, felnőttképzésről 
szóló törvény értelmében felnőttképzési tevékenységnek minősül, amely bejelentés alapján 
végezhet”.

Bár az államtitkár úr képzésről írt, valószínűsítem, hogy oktatásra gondolt, és a választ úgy kell 
érteni, hogy az 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a szerinti munkavédelmi oktatás, valamint tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) 
bekezdése szerinti tűzvédelmi oktatás bejelentésköteles felnőttképzésnek minősül.

Ez esetben kérném, szíveskedjen tájékoztatást adni, hogy az 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a 
szerinti munkavédelmi oktatás, valamint tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdése szerinti tűzvédelmi oktatás 



esetében a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben a képzési adatszolgáltatásnál a képzés 
jellege résznél melyik kompetenciát kell bejelölni:

- Anyanyelvi kommunikáció 
- Idegen nyelvi kommunikáció 
- Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák
- Digitális kompetencia
- Tanulás tanulása
- Szociális és állampolgári kompetencia
- Kulturális kompetencia

Továbbá kérném, szíveskedjen az alábbi kérdésekre érdemben válaszolni:

- 2020. szeptember 1-jén hány felnőttképző regisztrációja zárult le és mennyi eljárás volt még 
folyamatban bejelentésköteles tevékenységre?
- Jelenleg (2020. szeptember 11-én) hány felnőttképző van regisztrálva és mennyi eljárás van 
folyamatban bejelentésköteles tevékenységre?
- Átlagosan hány nap alatt zajlik le az eljárás, és mi az oka annak, hogy az előírt ügyintézési 
határidőt túllépik?
- Az ügyintézési határidő túllépése esetén az illetéket, illetve az igazgatási szolgáltatási díjat a 2016.
évi CL. törvény 51. §-a alapján automatikusan visszafizetik vagy azt kérvényezni kell?
- A számok tükrében nem tartja-e aggályosnak, hogy mintegy félmilló cégnél, állami és 
önkormányzati intézmények soránál a megfelelő számú felnőttképző szakcég hiányában, illetve 
felnőttképzési regisztráció híján nem tudnak munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást tartani, ami 
jogszabályból adódóan az új munkavállalók munkába lépését, és egy idő után a jelenlegi 
munkavállalók munkavégzését is ellehetetleníti?
- Az 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a szerinti munkavédelmi oktatás, valamint tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) 
bekezdése szerinti tűzvédelmi oktatás esetében ki minősül felnőttképzőnek? Az oktatást végző 
külső cég vagy a munkáltató?
- Milyen célt szolgál az, hogy az 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a szerinti munkavédelmi oktatás, 
valamint tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 22. § (3) bekezdése szerinti tűzvédelmi oktatás felnőttképzésnek minősül, és adatot kell 
szolgáltatni róla? Ez a cél elfogadható arányban van a felnőttképzőkre háruló adminisztrációs 
teherrel?
- Miért maradt el a felnőttképzési törvény ezirányú módosításának társadalmi egyeztetése?
- Tervezik-e a törvény módosítását, hogy az 1993. évi XCIII. törvény 55. §-a szerinti munkavédelmi
oktatás, valamint tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény 22. § (3) bekezdése szerinti tűzvédelmi oktatás ne minősüljön felnőttképzésnek? 

Várom megtisztelő válaszát!

Bencsik János
független országgyűlési képviselő
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