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A Házszabály 94 .* (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján az egyes
közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/11068. számú törvényjavaslathoz - a
T/110068/12. számon benyújtott módosító javaslathoz (T/11068/16 . számú bizottsági ajánlás
6. pont) kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslatnak az alábbi új 16. §-sal történő kiegészítését javasoljuk (a módosító
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszer űen
változik) :

„16. & A Vtv . 81 . §-a a következ ő új (11)-(13) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg a (11)-(14)
bekezdések számozása (14)-(17) bekezdésre változik :

„(11) A közlekedési hatóság a vasúti közlekedés biztonságával és a vasúti forgalo m
lebonyolításával kapcsolatos szabályok megsértése eseté n
a) a vasúti közlekedés biztonságával összefügg ő munkakört betöltő munkavállalót a külön
jogszabályban meghatározottak szerint határozott id őre eltilthatja a munkavégzéstől, valamint
a munkakör további betöltését képzés elvégzéséhez és hatósági vizsga letételéhez kötheti ,
b) ha az ellenőrzés alá vont vasúti jármű a külön jogszabályokban, valamint a hálózat i
forgalmi és a biztonsági utasításokban az össztömegre, a tengelyterhelésre és a méretr e
meghatározott elő írásoknak nem tesz eleget, vagy a vasúti közlekedés biztonsága érdekében
egyébként	 indokolt,	 felszólítja	 a	 pályahálózat-működtető t	 az	 érintett	 vonat
továbbközlekedtetésének leállítására ,
c) bírságot szabhat ki .

12 A közlekedési hatósá ellen őrzése során a vasúti 'ármű vezető 'e a vasúti 'árművet köteles
megállítani, személyazonosságát és járm űvezetési jogosultságát igazolni, a vasúti járm ű és
tartozékai, a rakomány, az okmányok ellenőrzésével kapcsolatos felhívásnak eleget tenni . Az
ellenőrzés során a vasúti járműhöz és tartozékaihoz, valamint a rakományhoz tartozó
okmányokat a közlekedési hatóság részére be kell mutatni .

(13) A közlekedési hatóság az ellen őrzés alá vont vasúti jármű túlterhelésének gyanúja esetén
elrendelheti a vasúti jármű ellenőrző mérlegelését, és ennek érdekében — amennyibe n
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szükséges menetvonal igénylésével is — a vasúti járművet (járműszerelvényt, a legközelebbi, a
Hálózati Üzletszabályzatban meghirdetett vasúti járműmérleghez irón íttyi athatja. A túlterhelés
tényének megállapítása esetén a mérlegelés költségét az ellen őrzés alá vont vasúti társaság
viseli.'

Indokolá s

A módosítás a hálózati forgalmi és vasútbiztonsági szabályok betartásának hatékony hatóság i
kontrollja érdekében szükségesek . A vasúti járművek tömegének ellenőrzésével kapcsolato s
különös rendelkezések beemelését az állami tulajdonban lévő vasúti pályahálózat állagának
védelme is indokolja.

Budapest, 2009.november.23.
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