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A vasuti kozlekedes biztonsagaval osszefiiggo munkakort betOlto munkavallalokkal szemben 
tamasztott egeszsegiigyi kovetelmenyekr61 es az egeszsegiigyi vizsga.\at rendjerol szolo 203/2009 (IX. 
18.) Korm. rendelet (tovabbiakban: vasuteii. rendelet) modositasara vonatkozo levelet koszonettel 
megkaptam, az abban foglalt velemenyiikkel, keresiikkel kapcsolatban az alabbiakrol szeretnem 
tajekoztatni. 

A Mozdonyvezetok Szakszervezete altaI regota kepviselt allasponttal es a vasuteii. rendelet tObbszor 
szorgalmazott modositasaval mar tObbszor foglalkozott a Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium vasiiti 
szabalyozasi teriilete az orvosi kerdeseket illctoen termeszetesen a Vasut-egeszsegiigyi Kiemelten 
Kozhasznu Nonprofit Kft-vel egyeztetve. Ugyanakkor minden bizonnyal az Onok szamara is ismert, 
hogy a vasuti do1gozoknal a diabetes mellitus (cukorbetegseg) munkakori alkalmassagot korlMozo 
sajMossaga nem uj keletU, s nem a 2009-ben hatalyba lepett vasuteii. rendelet vezette be, hiszen az 
1985-tol 2009-ig a1kalmazott 14/1985 (XI. 30.) KM rendelet alapjan kiadott MAV Vezerigazgatosag 
Egeszsegiigyi Foosztalya 107278/1986. szamii utasitasaban is szerepel a cukorbetegseg, mint az 
alkaimassagot korlatozo-, kizaro korkep. 

A tarca szakmai allaspontja az, hogy a mozdonyvezetok, mint a vasuti kozlekedesben kiemelten fontos 
munkakort betolto munkavallalok eseteben az un. Mozdonyvezetoi Iranyelvben megallapftott 
betegsegek koziil azokat, amelyek kiilonosen jelentos kockazatot jelentenek, mint peldaul az esetleges 
eszmeletvesztessel jaro betegsegek, vagy a latas, ezeket szigoru kovetelmenykent kezeli a vasuti 
kozlekedesi biztonsaga erdekeben. 

Ugyanakkor elfogadjuk, hogy a mozdonyvezetok munkahelyenek megorzese es az orszag vasuti 
kozlekedese szempontjabo1 is fontos erdek, a rugalmas foglalkoztatas erdekeben erdemes lenne 
feliilvizsgalni a vasiit-egeszsegiigyi rendeletet, ame1yet a tarca szakmai fOosztalya tervbe is vett, 
valosziniileg ez ev masodik feleben keriilhet ra sor. Ezen idoszak alatt mind Onokkel, mind az erintett 
vasuti tarsasagokkal es a Vasiit-egeszsegiigyi Kiemelten Kozhasznii Nonprofit Kft-vel egyeztetUnk a 
rendelet pontositasa, kisebb m6dositasa erdekeben. 

Kerem tajekoztatasom szfves tudomasul vetelet. 
/~i.M-'>"~. . ./ sV- .[1}'-~ \. 

Budapest, 2013. marclUS" r" ~:'>$) '<l'~ \,!& ~ 'C,.~
r~'lJ ~ \ 
~ """'.\ ..... ~ \ 
..~ . 8 ' r. Volner Pal 
~\ ~ 
\ ") \;;:.

.,rlr rlllal1>\ ~'" 
" ~ ~lo 

Postacfm: 1440 Budapest, Pf. 1 Tele . 6·ft Z • 670 E-mail: pal.volner@nfn.govhu 


