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Tisztelt Elnök Asszony !

A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának
(1) bekezdése alapján az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/6687,
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjeszti elő :

1. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 2-3. §-okkal
történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavasla t
további §-ainak számozása értelemszerűen változik) :

„2. §

A Kkt . 25 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„25 . § E törvénynek

a) a hatósági engedélyre, jelzésre, nyilvántartásba vételre és a hatósági vizsgálatokr a
vonatkozó rendelkezései a kerékpárokra, az állati erővel vont járművekre, a kézikocsikra ésa
lassú járművek külön jogszabályban meghatározott egyes fajtáira ,

b) a hatósági engedélyre, a hatósági jelzésre és a nyilvántartásba vételre vonatkoz ó
rendelkezései a két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárokra ,

c) az időszakos vizsgálatra vonatkozó rendelkezései a segédmotoros kerékpárokra ,

d) a típusvizsgálatra és típusbizonyítványra vonatkozó rendelkezései az egyedileg behozott,
előállított (összeépített) vagy átalakított segédmotoros kerékpárokra,ílletőleg a forgalomba
helyezés előtti vizsgálatra vonatkozó rendelkezései az egyéb, két- és háromkerekű
segédmotoros kerékpárokra

nem terjednek ki .”

3 . §

A Kkt . 25/A. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/A közúti forgalomban/

„d) a négykerekű segédmotoros kerékpár (quad),”



/— a 25.'-ban meghatározott kivételek alkalmazásamellett — a közútiforgalomban érvényes
hatósági engedéllyel ésjelzéssel vehet részt./"

2. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésének az alábbi
módosítását javasolja:

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) az Lt . 74. §-a (1) bekezdésének k) pontja ,
b) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdek űségérő l és fejlesztésérő l
szóló 2003 . évi CXXVIII . törvény 4. §-ának (2) bekezdés;
c) az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2007 . évi CLXXV. törvény 59 .
§-ának (4) és (5) bekezdése .

3. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 24. §-ának az alábbi új (3)-(4)
bekezdésekkel történő kiegészítését javasolja:

„(3) A Kkt . 25/A. §-a cl) pontjának e törvénnyel megállapított rendelkezését a 2009 . április 1 -
jét megelőzően használatba vett négykerekű segédmotoros kerékpárokra 2009 . július 1 jétől
kell alkalmazni .

(4) A Kkt. 25/A. §-ának d) pontjában meghatározott négykerekű segédmotoros kerékpárok
hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátását az üzemben tartónak — külön jogszabályba n
meghatározott feltételek szerint — 2009. április 1-jét követően kell kérni .”

Indokolás

Az üzemben tartott két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárok üzembentartói számára a
nyilvántartásba vételhez, hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátáshoz szükséges hatósági
eljárások oly mértékű költség és id őráfordítást igényelnek, amely — a jelenleg három
különböző hatósághoz telepített eljárás (forgalomba helyezés el őtti megvizsgálás a Nemzet i
Közlekedési Hatóság által, a regisztrációs adó kivetése a Vámhatóság által, a nyilvántartásb a
vétel és hatósági jelzéssel ellátás az Okmányirodák által történik) miatt — nem áll arányban az
intézkedéstől várt pozitív hatással, ezért e járműkörben nincs kellő indoka a forgalomba
helyezési kötelezettség előírásának.

A négykerekű segédmotoros kerékpárok esetében azonban — a fokozott közlekedésbiztonsági
kockázat, valamint a természetvédelmi területeken folytatott illegális járm űhasználat
ellenőrzési lehetőségének biztosítása — szükséges a forgalomba helyezési kötelezettsé g
fenntartása .

A négykerekű segédmotoros kerékpárok hatósági engedéllyel és jelzéssel történ ő ellátásának
érdekében indított technikai és informatikai fejlesztések még nem zárultak le, ezek id őigénye
szükségessé teszi a határidő módosítását. A technológiai fejlesztések megtörténte után
véglegesíthetők azok a miniszteri szintű jogszabályok, amelyek a járműnyilvántartó és a
közlekedési hatóság által végzett végrehajtást lehetővé teszik .

Budapest, 2008 . december 3 .

Podolák György
elnök
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