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Gazdasági és informatikai bizottsága

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Katona Béla úrnak
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Gazdasági és informatikai bizottság a Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának
(1) bekezdése alapján az egyes közlekedési törvények módosításáról szóló T/11068. számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslat 22. §-át követően a
törvényjavaslatnak az alábbi új címmel történőkiegészítését javasolja:

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

2. A Gazdasági és informatikai bizottság a törvényjavaslatnak az alábbi új 23-24. §-sal
történő kiegészítését javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat
további §-ainak számozása értelemszer űen változik) :

„23 . § (1) A közúti közlekedésrő l szóló 1988 . évi I törvény (a továbbiakban : Kkt.) 18 . § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek tanfolyami képzése ,
továbbképzése és utánképzése a közlekedési hatóság engedélye alapján végezhető.A
közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésére engedéllyel
rendelkező szervezetekről a közlekedési hatóság jogosult a szolgáltatási tevékenysé g
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben, valaminta
közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésérő l és vizsgáztatásáró l
szóló jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat nyilvántartani . Az iskolavezetői,a
szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység folytatásához a közlekedési hatóság engedély e
szükséges. A tanfolyami képzést, továbbképzést és utánképzést a közlekedési hatósá g
ellenőrzi, valamint ellátja annak szakfelügyeletét . ”

(2) A Kkt. 18 . § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lén :



„(3) A közúti közlekedési szakember — amennyiben külön jogszabály előírja - időszakos ,
tevékenységének megfelelő ismereteket tartalmazó, szakirányú továbbképzésen köteles
részt venni . ”

(3) A Kkt . 18.	 (7) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(7) A közlekedési	 hatóság a (2) bekezdésben meghatározott engedélykötele s
tevékenységet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltér ő módon végzőket
200 000 Ft-ig terjedő bírság fizetésére kötelezheti . A bírság ismételten is kiszabható.A
beszedett bírság összege az eljáró hatóságot illeti meg. A bírság mellett a közlekedési
hatóság a képző szerv tevékenységét — külön jogszabályban meghatározott esetekben—
felfüggesztheti, illetve az engedélyt visszavonhatja . ”

(4) A Kkt . 18. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(8) A (2) bekezdés szerinti tanfolyami képzésben az iskolavezet ő és a szakoktató abban
az esetben vehet részt, ha a külön jogszabály szerinti feltételeknek megfelel és a
közlekedési hatóság engedélyezte iskolavezet ői, illetve szakoktatói tevékenységét .A
tanfolyami képzést követő vizsgáztatást a közlekedési hatóság végzi . A vizsgáta
közlekedési hatóság vagy az általa megbízott képz ő szerv (a továbbiakban : megbízott)
szervezheti . A vizsgáztatás során a vizsgabiztos tanúsító szervezetként közrem űködik. Az
eljárásba tanúsító szervezetként csak olyan személy vonható be, akinek a közlekedés i
hatóság engedélyezte vizsgabiztosi tevékenységét . A vizsgabiztosi tevékenység folytatásá t
a közlekedési hatóság annak engedélyezi, aki büntetlen el őéletű , nem áll vizsgabiztosi
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás vagy járművezetéstő l eltiltás hatálya
alatt, valamint rendelkezik a miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítésekke l
és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek . ”

(5) A Kkt . 18. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(11) Az iskolavezetőt, a szakoktatót és a vizsgabiztost a közlekedési hatósága
névjegyzékb ő l törli, ha :

a)kötelező továbbképzésen nem vett részt;
b) nem rendelkezik érvényes vezet ő i engedéllyel ;
e) 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 iskolavezető i, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenységre külön jogszabályba n

meghatározott rendelkezéseket ismételten megsérti ;
g) az engedélyezés feltételei nem állnak fenn . ”

24. § A Kkt . 47. §-ának v) és w) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 	 az
alábbi z) ponttal egészül ki :

A törvény alkalmazásában :

„v) Szakoktató : a közúti járművezetők képzésében oktatóként részt vevő személy.
w) Vizsgabiztos : a közúti járművezetők vizsgáztatását végző személy, valaminta

közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásában tanúsító szervezetként közrem űködő
személy.

z) Közúti közlekedési szakember : szakoktató, iskolavezető , vizsgabiztos, továbbá
za)a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járm űvek üzemben tartásáról

szóló külön jogszabályban meghatározott
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zaa)személytaxis szolgáltatói képesítéshez kötött tevékenységet folytató járművezető ,
zab) személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéshez kötött tevékenysége t

folytató járművezető ,
zac) személytaxis vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakma i

vezető ,
zad) személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéshez kötött tevékenysége t

folytató szakmai vezető ,
zb)	 az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás 	 szakmai

feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló külön jogszabályban meghatározott ,
autóbuszos személyszállító vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakma i
vezető,

zc) a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és
engedélyezési	 eljárásáról	 szóló	 külön jogszabályban meghatározott, 	 árufuvarozó
vállalkozói képesítéshez kötött tevékenységet folytató szakmai vezető ,

zd) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének é s
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott, szakma i
alap- és továbbképzési képesítéshez kötött tevékenységet folytató gépjárművezető ,

ze) a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelő inek
képzéséről és vizsgáztatásáról szóló különLogszabályban meghatározott, gépkezelő i
jogosítványhoz kötött tevékenységet folytató gépkezel ő ,

zf) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járm űvek
közlekedéséről szóló külön jogszabályban meghatározott, szakkísérő i képesítéshez kötött
tevékenységet folytató személy ,

zg) a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeir ől szóló külön
jogszabályban meghatározott, autógáz-biztonsági képesítéshez kötött tevékenysége t
folytató személy,

zh) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodá s
ADR) „A” és „B” Melléklete 2009 . évi módosításaival és kiegészítéseivel egysége s

szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésér ől szóló külön jogszabályban meghatározot t
zha) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói képesítéshez kötött tevékenysége t

folytató személy,
zhb) veszélyes áru szállító gépjárművezető,
zi) a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy

lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló külön jogszabályba n
meghatározott, mez őgazdasági vegyszer, üzemanyag szállítására eredményes vizsgát tet t
járművezető,

zi) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodá s
(ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló külön jogszabályba n
meghatározott, undort keltő anyag szállítására eredményes vizsgát tett járművezető .'

Indokolá s

A módosító javaslat megteremti a közúti járm űvezetők és a közúti közlekedési szakembere k
képzése és vizsgáztatása terén a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló 2009 . évi LXXVI . törvénnyel való összhangot, illetve a közúti
közlekedési szakember fogalmának meghatározásával biztosítja az egyes jogintézménye k
működése során a jogbiztonság érvényesülését .

Budapest, 2009 . november 25 .
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