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Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 .* (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján az egyes

közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/11068 . számú törvényjavaslathoz - a

T/110068/7 . számon benyújtott módosító javaslathoz (T/11068/16. számú bizottsági ajánlás

14. pont) kapcsolódva - a következ ő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslatnak a 22. §-át követően az alábbi új címmel és új 23. §-sal történő
kiegészítését javasolom (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-
ainak számozása értelemszerűen változik) :

„A közúti közlekedésrő l szóló 1988 . évi I . törvény módosítása

23.	 (1) A közúti közlekedésrő l szóló 1988 . évi I . törvény (a továbbiakban : Kkt .) 18 .& (11 )
bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

11 Az iskolavezet őt a szakoktatót és a vizs abiztost a közlekedési hatósá a
névjegyzékbő l törli, ha :
a) kötelező továbbképzésen nem vett részt ;
b) nem rendelkezik érvényes vezető i engedéllyel ;
c) a névjegyzékbe történő 	 felvételre vonatkozó, külön jogszabályban meghatározot t
feltételeknek már nem felel meg ;
d) a névjegyzékbe felvett személy ezt kérelmezi ;
e) a névjegyzékbe felvett személy elhalálozott ;
f) az iskolavezetői, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenységre külön jogszabályba n
meghatározott rendelkezéseket ismételten megsérti ;
g) az engedélyezés feltételei nem állnak fenn .”

(2) A Kkt. 47. fának v) és w) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép, és az alábbi z)
ponttal egészül ki_

[Atörvény alkalmazásában:I

Kapcsmód 6 11068.doc



„v) Szakoktató : a közúti járművezetők képzésében oktatóként részt vevő személy .

w Vizs abiztos : a közúti 'árművezetők vizs áztatását vé ző személ valamint a közúti
közlekedési szakemberek vizsgáztatásában tanúsító szervezetként közreműködő személy.

z) Közúti közlekedési szakember : szakoktató, iskolavezető , vizsgabiztos, tovább á
za)a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járm űvek üzemben tartásáról szóló
külön jogszabályban meghatározott

zaa)személytaxis szolgáltatói képesítéshez kötött tevékenységet folytató járm űvezető ,
zab) személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéshez kötött tevékenységet

folytató járművezető ,
zac)személytaxis vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakmai vezet ő ,
zad)személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet

folytató szakmai vezető ,
zb)az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeir ől és
enedél ezési el'árásáról szóló külön 'o szabál ban me• atározott autóbuszo s
személyszállító vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakmai vezet ő ,
zc) a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirő l és engedélyezés i
el'árásáról szóló külön 'o .szabál ban me atározott árufuvarozó vállalkozói kép esítéshe z
kötött tevékenységet folytató szakmai vezető ,
zd)a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének é s
vizs .áztatásának részletes szabál airól szóló külön o 'szabál ban me határozott szakma i
alap- és továbbképzési képesítéshez kötött tevékenységet folytató gépjárm űvezető ,
ze) a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emel ő- és rakodógépek kezelőinek
képzéséről és vizsgáztatásáról szóló külön jo sg z~ abályban meghatározott é kezelői
jogosítványhoz kötött tevékenységet folytató gépkezelő,
zfl a meghatározott	 össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járm űvek
közlekedéséről szóló külön o szabál ban me. atározott szakkísérői k' esítéshez kötött
tevékenységet folytató személy ,
22-)	 a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi 	 feltételeirő l	 szóló külön
jogszabályban meghatározott autóáz-biztonsági képesítéshez kötött tevékenységet fol ató
személy,
zh) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR )
„A” és „B” Melléklete 2009 . évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe
foglalt szövegének kihirdetéséről szóló külön jogszabályban meghatározot t

zha veszél es áru szállítási biztonsá_i tanácsadói ké . esítéshez kötött tevéken ' t
folytató személy ,

zhb)veszélyes áru szállító gépjárművezető ,
zi) a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdaságii vontatóval vagy lassú
járművei vontatott pótkocsival történ ő közúti szállításáról szóló külön jogszabályban
meghatározott, mezőgazdasági vegyszer, üzemanyag szállítására eredményes vizsgát tet t
járművezető ,
zd) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megálla odás ADR I
„A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló külön jogszabályban meghatározott,
undort keltő anyag szállítására eredményes vizsgát tett járművezető ,”

se e

Indokolás

A kapcsolódó módosító javaslat a Kkt. 18. § (8) bekezdésével összhangban egyértelművé
teszi, hogy a vizsgabiztos a vizsgáztatásban tanúsító szervezetként közreműködő személy .
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A Kkt. 47. § zg) pontjában pontosítani szükséges a gázautószerel őre történő hivatkozást,
összhangban a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirő l szóló miniszteri
rendelet fogalomhasználatával .

Budapest, 2009 .november.23 .
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