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Az Országgyűlés 

 
 
 

Gazdasági 
bizottságának 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő   a j á n l á s a 
 

a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény módosításáról 
szóló T/14337. sz. törvényjavaslat 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/14337/7. számú ajánlással!) 

 
 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint 
a Környezetvédelmi bizottsága megvitatta a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 
módosításáról szóló, T/14337. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/14337/8. számú kapcsolódó módosító javaslatot. 
 

A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a kapcsolódó módosító javaslatról 2005. 
március 7-i ülésnapján foglal állást.  
 
 
 

I. 
 

1. Gazda László képviselő – kapcsolódva Mécs Imre képviselő a T/14337/6. számú 
módosító javaslatához (a T/14337/7. sz. ajánlás 1. pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 44/A. §-át új (7) bekezdéssel  
javasolja kiegészíteni: 
 

/A Kkt. a következő címmel és 44/A. §-sal egészül ki:/ 
 

"A gépjárművezetőkre vonatkozó szociális előírások ellenőrzése 
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/44/A. § (1) A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. 
december 20-ai 3821/85/EGK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: a tachográfokra 
vonatkozó közösségi rendelet) meghatározott illetékes hatóság a Magyar Köztársaság 
tekintetében a közlekedési hatóság./ 

 
„(2) A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról 

szóló, 1985. december 20-ai 3820/85/EGK tanácsi rendeletben, valamint a tachográfokra 
vonatkozó közösségi rendeletben a gépjármű vezetőjére, a gépjármű üzembentartójára, valamint 
a menetíró készülék (tachográf) beépítését, javítását és illesztését végző műhelyre vonatkozó 
követelmények ellenőrzése, valamint az ellenőrzéshez szükséges tachográf kártyák (a 
gépjárművezetői kártya, az ellenőri kártya, a műhelykártya és az üzembentartói kártya) kiadása 
és az ahhoz kapcsolódó nyilvántartás kezelése a közlekedési hatóság feladata. 
 

(7) A tachográfokra vonatkozó közösségi rendelet hazai végrehajtásának részletes 
szabályait a miniszter, a tachográf kártyák kiadásával, és azok ellenőrzésével kapcsolatos 
díjakat a miniszter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – rendeletben állapítja meg.” 
 

Indokolás: Lásd a T/14337/8. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 

II. 
 
 

A Foglalkozgatási bizottság a 2005. február 28-i ülésnapon az alábbi állásfoglalásokat 
hozta a T/14337/7. sz. ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
2. nem támogatja egyetért 
3. egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
Budapest, 2005. március 2. 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 
bizottság elnöke 

 
 


