Az Országgyűlés
/2012. ( ) OGY
határozat a
az autósiskolák által nyújtott szolgáltatásokró l
Az Országgy űlés a közlekedésbiztonság szempontjait szem el őtt tartva az alábbi határozato t
hozza:
. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy
a) vizsgálja meg, az elektronikus vezetési karton kötelez ő bevezetésének lehetőségét;
b) tegye kötelezővé a vizsga során a gépjárműben webkamera használatát ;
c) dolgozzon ki az alkalmazásához szükséges informatikai háttér megteremtéséne k
lehetőségét;
d) gondoskodjon a webkamera használatával összefügg ő adatkezelési, adatvédelmi jog i
szabályozás megteremtésér ől;
e) dolgozzon ki az autósiskolák által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó etikai kódexet .
Határid ő: 2012. december 31 .
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .

Indokolá s
A járművezető képzés alapvet ő feladata, hogy a kezdő vezető elsajátítsa a közlekedésben val ó
önálló részvétel feltételeit a biztonságos közlekedéshez szükséges ismereteket, jártasságoka t
és magatartásformákat .
Az Országgyűlés a kőzlekedésbiztonság szempontjait szem el őtt tartva elengedhetetlenül
fontosnak tartja, hogy a piacon csak olyan autóiskolák tevékenykedjenek, amelyek képzé s
személyi és tárgyi feltételeivel maradéktalanul rendelkezik és munkájukat a követelménye k
betartásával végzik. Ezt a célt szolgálják az elmúlt id őszak során végrehajtott jogszabályi
módosítások, valamint a hatóság ellen őrző tevékenysége, amelyet tovább kell erősíteni. A
hatóság által lefolytatott témavizsgálatok is rávilágítottak arra, hogy a megtéveszt ő
kereskedelmi gyakorlat, a fogyasztók megtévesztése az autósiskolák körében is ismert
fogalom .
A Fogyasztóvédelmi bizottság 2012 . október 29-i ülésén vitatta meg az autósiskolák által
nyújtott szolgáltatás fogyasztóvédelmi kérdéseit.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az elmúlt id őszakban lefolytatta a gazdasági
reklámtevékenység átfogó ellen őrzését célzó témavizsgálatot, amelynek keretében az illetéke s
felügyelőség - közérdek ű bejelentése alapján - vizsgálta autósiskolák reklámtevékenységét .
A felügyel őség megtévesztő kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárást . Egy másik esetbe n
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértésé t
állapította meg .
Ugy gondoljuk mindennapi életünk szerves része a fogyasztóvédelem . Fontosnak tartjuk ,
hogy a gazdaság valamennyi területén a fogyasztói jogok érvényre jussanak . Többek között az
autósiskolák körében is .
A tisztességtelen piaci magatartást, a fogyasztók megtévesztését hivatott visszaszorítani a z
autósiskolák által nyújtott szolgáltatások területén a jelen országgy űlési határozati javaslat.
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ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉP` ISL Ő

Képvisel ői önálló indítván y

Dr. Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 28 .§ (4) bekezdése alapján mellékelten
benyújtjuk az autósiskolák által nyújtott szolgáltatásokról szóló országgyűlési határozati
javaslatot.

Budapest, 2012 . november
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