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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

,Helybeű

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyülésröl szóló 2012 .

évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok

intézni a nemzeti fejlesztési miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m

irányítójához

„Kíván-e változtatni a Kormány a gépjármű üzembentartók kiszolgáltatott helyzetén?”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Zuglói fogadóórámon egy helyi lakos komoly joghézagra hívta fel figyelmemet, amel y

rendkívül kellemetlen helyzetbe hozhatja a gépjárművek üzembentartóit és komol y

visszaélésekre teremthet lehet őséget . Alapesetben a tulajdonos a gépjármű üzembentartója is,

de a jogszabályok alapján lehetséges, hogy a tulajdonos és az üzembentartó személye

elkűlönű ljön. Ehhez a tulajdonos és az új üzembentartó tartó között megkötött üzembentartó i

szerződés szükséges.

A probléma az, hogy az üzembentartói szerződés visszavonására csak a járm ű

tulajdonosának van jogosultsága, az üzembentartónak azonban nem. Előfordulhat olyan eset .

hogy valójában a tulajdonos használja az autót, nem az üzembentartó, de az autóval elkövetett

szabálysértések bírságát az üzembentartótól követelik. Így van ez a hozzám fordul t

állampolgár esetében is, aki ezt megelégelve fel szeretné mondani üzembentartói szerz ődését.



de ezt nem teheti meg a tulajdonos közreműködése nélkül . Aki egyébként erről hallani sem

akar .

Egyértelmű számomra, hogy a probléma megoldása és a további visszaélése k

megakadályozása érdekében az üzembentartónak is biztosítani kell a jogot a szerződés

felmondására, ha például a tulajdonos bizonyíthatóan visszaél jogaival az ő kárára.

Szükségesnek tartom tehát a vonatkozó szabályozás újragondolásá t

A fentiek alapján kérdezem tehát Miniszter Urat :

Kívánnak-e változtatni a gépjármű üzembentartók kiszolgáltatott helyzetén ?

- Tervezik-e a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV törvény

fentiek szerinti módosítását ?

Budapest, 2016. július 27 .

.Sírvuy István

Országgyű lési képviselő
lobbik Magyarországért Mozgalom
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