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Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Felesleges teher?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kivárok benyújtani dr .
Szabó Pál Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Miniszter úr részére . A kérdésre a választ
fxáshan kérem .

Tisztelt Miniszter űr!

A magyar fuvarozók az Uniós tagságunk óta egy kibSviilt piacon, és egyre nagyobb
versenyben állnak helyt- Vannak olyan terhek, pl . olaj árának emelkedése, amelyek
természetesen érintik az uniós versenytársakat is, ahogy arresl a hírekben szinte naponta
hallhatunk.

Sajnos vannak olyan terhek, hazai jogszabályok, rendeletek, amelyek a hazai fuvarozókat
versenyhátrányt hozzák kötelező vizsgák teljesítésének, kötelező okmányok beszerzésének
előírásával.

Ilyen követelmény a nemzetközi árufuvarozói vizsga is, amely a terjedelmes tananyagon tú l
több tízezer forintos vizsgadíjat jelent a fuvarozónak már abban az esetben is, ha a
tanfolyamot nem tudná, vagy akarná elvégezni . A vizsgán szerzett okmányok 5 évre
érvényesek, azokat meg kell újítani. Az okmány híján komoly bírságot szabnak ki a
fuvarozókra .

A problémát az jelenti ebben a helyzetben, hagy ezt a vizsgát nem követelik meg az Unió más
országaiban mmmkájukat végztő fiavaiQzókiól. A, igatárait lassan leépítő Unii5ban így a magyar
fuvarozók versenyhátrányba kerülhetnek egy olyan vizsga és okmány miatt, amelyet
egyébkent más országban nem kérnek, holott itthon pont a nemzetközi szolgáltatás végett
írják azt elő.
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Ezért kérdezem Tisztelt Miniszter Urat:

1. Miért kell a magyar fuvarozóknak ilyen kiegészítő jellegfia okmányokat komoly időbeli
és anyagi ráfordítás révén beszerezni?

2. Milyen szabályok érvényestYinek más országokban? Miért csak itthon bírságolnak az
okmány hiányában?

3. Műyen megoldást ajánl a fuvarozóknak ezen a területen ?
4. Várható-e egységes, Uniós szabályozás?

Bőre-s& .Richard
Fidesz •- Magyar Polgári Szövetség

Budapest, 2008. július l O.

Várom megtisztelő válaszát!

2

' 08 07/10 10 :07

	

TX/RX NO . 6553

	

P02


	page 1
	page 2

