
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
Képviselőcsoportja

a

4+ /L C

>~r c$t: 2010 P`IAJ 17,

H/ . . . számú
határozati javasla t

A közúti járművezetői képzésben való részvétel alapfokú iskola i
végzettséghez kötéséről

Előterjesztő :

Kósa Lajos

Dr. Pósán László

Pokorni Zoltá n

Budapest, 2010 . május



Az Országgyű lés
. . ./2010. ( . . .) OGY HATÁROZAT A

a közúti járművezetői képzésben való részvétel alapfokú iskolai végzettséghez kötésér ő l

A közúti közlekedés biztonságának, valamint a közúti járművezetőknek a közlekedés során
tanúsított magatartásának javítása érdekében az Országgy űlés a következ ő határozatot hozza :

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy teremtse meg a jogi feltételeit annak, hogy
a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges képzésre, elméleti vizsgára történő
jelentkezés előfeltétele a jelenleg hatályos „írni-olvasni tudás” képessége helyet t
legalább az alapfokú iskolai végzettség megszerzése legyen, amely az általános iskol a
8. osztályának eredményes befejezését jelenti .

2 . Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .

Indokolás

A rendszerváltást követően tapasztalható, gyorsan változó társadalmi-gazdasági viszonyo k
állandóan jelen lévő igénnyé teszik a közlekedéspolitika folyamatos megújítását is, mel y
igénynek történő megfelelést az uniós csatlakozással fokozatosan kialakuló, szabad piaccal
együtt járó jelenségek is felerősítenek .

A hatékony és célravezető közlekedéspolitika stratégiai céljai között mindig jelen volt és jele n
van ma is a közúti közlekedés biztonságának, a közúti járművezetőknek a közlekedés során
tanúsított magatartásának, moráljának javítása . A közlekedési magatartás javulásának egyenes
következménye az emberi hibára, mulasztásokra visszavezethető halálos, illetve súlyo s
sérüléssel járó közúti balesetek számának csökkenése .

Ahhoz, hogy ez a közlekedéspolitikai szándék megvalósulhasson, alapos járm űvezető i
képzésben részesül ő , megfelelő szellemi képességekkel rendelkező járművezetők jelenlétér e
van szükség a közutakon, akik képesek és alkalmasak arra, hogy átlássák közlekedésbe n
tanúsított magatartásuk biztonsági következményeit . Olyan járművezetőkre van szükség, akik
megszerzett vezetői képességeiket, közlekedési ismereteiket – amennyiben azt ezirányú
szándékaik vagy éppen gazdasági szükségszer űség motiválja - a munkaerőpiacon is
versenyképes formában, a társadalom és gazdaság hasznos tagjaiként kamatoztathassák .

Ezen szándék elérésére, álláspontom szerint, a jelenleg hatályos jogszabályi környezet által a
járművezetői engedély megszerzéséhez előírt feltételek nem alkalmasak, azok túlzottan
liberálisak . Az ilyen megengedő közlekedéspolitika előbb-utóbb oda vezethet, hogy általáno s
jelenséggé válhatnak az olyan események, mint amikor külföldi b űnszervezetek írni-olvasn i
nem tudó, műveletlen embereket tömegével hoznak Magyarországra azért, mert itt a
jogosítvány megszerzése könnyebb, mint más uniós tagállamokban . Az ilyen indokolatlanu l
megengedő , kellően át nem gondolt szabályozás eredményeként csak még inkább elmélyülhe t
az országban az utóbbi 8 év politikájának eredményeként egyébként is kialakult moráli s
válság .



Az is látható továbbá, hogy a társadalom egyes rétegei aluliskolázottak, mely még inkáb b
elmélyíti a szociálisan hátrányos helyzetben lévők és a többi társadalmi csoport életszínvonal a
között meglévő különbségeket, amely csak erősíti a már meglévő feszültségeket .
Megítélésem szerint a „8 általános iskolai végzettséget”, azaz a közoktatási törvén y
előírásának megfelelően az alapfokú iskolai végzettséget – iskolatípustól függetlenül –
tanúsító nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány, mint
alapkövetelmény felállítása ösztönzőleg hatna az aluliskolázott csoportok felemelkedésében .

Mindezen hátrányos jelenségek megállítása érdekében erőteljes változtatásokra, szigorításra
van szükség, ezért javaslom, hogy a vezető i engedély megszerzéséhez szükséges elmélet i
vizsgára történő jelentkezés előfeltétele, a jelenleg hatályos „írni-olvasni tudás” képesség e
helyett legalább az alapfokú iskolai végzettség megszerzése legyen .

Ehhez a közúti közlekedésr ő l szóló 1988 . évi I . törvény 48. § (3) bekezdése b.) pontjának 18.
alpontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a közúti járm űvezetők és a közúti
közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szól ó
24/2005 . (IV. 21 .) GKM rendelet alábbiak szerinti módosítása szükséges :

10. § (1) bekezdésének c .) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
/10. § (1) Elméleti vizsgára az bocsátható, aki/
„c) legalább az alapfokú iskolai végzettség megszerzését igazolja, ”

Alláspontom szerint, a módosítás nem sérti a vonatkozó uniós jogszabályt, az Európa i
Parlament és a Tanács 2006/126/EK. Irányelvét sem, mivel az irányelv a tagállamok számár a
a járművezető i engedély megszerzéséhez szükséges minimumkövetelményeket írja csupá n
elő , melynek körében nem határoz meg iskolai végzettséget .

Tekintettel arra, hogy a jogalkotásról szóló 1987 . évi XI. törvény szerint az Országgyűlés
határozatban szabályozhatja az általa irányított szervek feladatait, javaslom, hogy kérje fel a
Kormányt, hogy az általam jelzett szabályozás megalkotásáról gondoskodjon .
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Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 87 . §-a alapján
„a közúti járművezetői képzésben való részvétel alapfokú iskolai végzettséghez
kötéséről” a következő határozati javaslatot kívánjuk benyújtani .
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