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Törvény

1988. évi I. törvény
a közúti közlekedésről

A törvény célja

1. § A törvény célja, hogy a közúti közlekedés 
alapvető feltételeinek, az abban résztvevő sze
mélyek és szervezetek jogainak és kötelezettsé
geinek a m eghatározásával elősegítse a közúti 
személy- és áruszállítási szükségletek kielégítését, 
a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi kö
vetelm ényeknek megfelelő korszerű járm űállo
mány és közúthálózat kialakítását, működését, a 
közutak védelmét.

A törvény hatálya

2. § (1) A törvény hatálya k iterjed a M agyar 
Népköztársaság területén  a közúti közlekedésben 
résztvevőkre, a közúti járm űvekre (a továbbiak
ban: jármű), az utakra, azok környezetére és a 
közúti közlekedést szolgáló létesítm ényekre.

(2) A M agyar Népköztársaság területén  kívül 
a m agyar hatósági jelzéssel ellátott járm űvekre,

azok üzem bentartójára, illetőleg vezetőjére a tör
vény rendelkezéseit annyiban kell alkalmazni, 
am ennyiben a külföldi jogszabály vagy nemzet
közi szerződés, egyezmény, megállapodás eltérően 
nem rendelkezik.

(3) A M agyar Népköztársaság területén  külföldi 
hatósági jelzéssel ellátott járm űvekre, azok üzem
bentartójára, illetőleg vezetőjére a törvény ren
delkezéseit annyiban kell alkalmazni, amennyi
ben jogszabály, nemzetközi szerződés, egyezmény 
vagy megállapodás m ásként nem rendelkezik.

(4) Fegyveres erők és fegyveres testületek tag
jaira, járm űveire és m agánútjaira jogszabály el
térő rendelkezéseket állapíthat meg.

(5) A törvénynek az u takra vonatkozó rendel
kezéseit az út m űtárgyaira és tartozékaira, a köz
utakra vonatkozó rendelkezéseit -  a 8. § (1) be
kezdésének h) pontja, a 11. § (2) bekezdése, a 30. 
§, a 34. § (1) bekezdése, a 43. §, a 44. § és a 46. 
§ kivételével -  a közforgalom elől el nem zárt 
m agánutakra is alkalmazni kell.

A közúti közlekedésben résztvevők 
alapvető jogai és kötelezettségei

3. § (1) A közúti közlekedésben m indenkinek 
joga van részt venni; a közutat és a közforgalom
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elől el nem zárt m agánutat közlekedés céljából 
gyalogosként vagy -  m eghatározott feltételek 
teljesítése esetén -  járm űvezetőként bárki 
igénybe veheti. Jogszabály gyalogosok és járm ű
vek közlekedését egyes közutakon korlátozhatja 
vagy kizárhatja.

(2) A közút kezelője a közlekedés résztvevőit 
tájékoztatja a közlekedés biztonságát és zavarta
lanságát jelentősen befolyásoló körülm ényekről.

4. § (1) A közúti közforgalmú személyszállítást 
végző járm űvön bárki utazhat, ha a m eghirdetett 
utazási feltételeket m egtartja.

(2) A közúti közforgalmú személyszállítást vég
ző járm ű üzem bentartója köteles az utazási fel
tételekről, m enetrend alapján közlekedő járm ű 
üzem bentartója ezen kívül a járm ű közlekedésé
nek időpontjáról, gyakoriságáról és az utazás 
egyéb körülm ényeiről az utasokat tájékoztatni.

5. § (1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, 
köteles

a) a közúti forgalomra, valam int a közútnak és 
környezetének a védelm ére vonatkozó jogszabá
lyi rendelkezéseket m egtartani;

b) a közúti jelzések rendelkezéseinek eleget 
tenni, a forgalom irányítására jogosultak utasítá
sait követni;

c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyon
biztonságot ne veszélyeztesse, másokat közleke
désükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne 
zavarjon.

(2) Közúton járm űvet az vezethet, aki a biz
tonságos vezetésre alkalmas állapotban van, a 
járm ű vezetéséhez előírt engedéllyel rendelkezik.

(3) A járm ű vezetését az üzem bentartó nem en
gedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti át 
olyan személynek, aki a (2) bekezdésben em lített 
feltételeknek nem felel meg.

6. § (1) Járm űvel az út-, a forgalmi, az időjá
rási és a látási viszonyoknak megfelelően kell 
közlekedni; figyelemmel kell lenni a járm ű sajá
tosságaira, az utasokra és a rakom ányra.

(2) Járm űvel az úttest m enetirány szerinti jobb 
oldalán, az ú t- és a forgalmi viszonyok szerint 
lehetséges m értékben jobbra tartva  kell haladni.

(3) Aki járm űvel irányt változtat, köteles az 
azonos irányban vagy szemben haladó, irányt 
nem változtató járm űveknek elsőbbséget adni. 
Az irányváltoztatást jól láthatóan és kellő ideig 
jelezni kell.

(4) Útkereszteződésben -  ha közúti jelzésből 
vagy forgalmi szabályból más nem következik -  
a jobbról érkező járm űnek van elsőbbsége.

7. § (1) A közutat, a közúti jelzést megrongálni, 
beszennyezni, a közútra a közlekedés biztonságát

vagy zavartalanságát hátrányosan befolyásoló 
tárgyat kitenni, kidobni nem szabad.

(2) Aki a közutat vagy a közúti jelzést meg
rongálta, beszennyezte vagy a közútra a közúti 
közlekedés biztonságát, zavartalanságát há trá
nyosan befolyásoló tárgyat ju ttato tt, köteles a 
keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, il
letőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről 
a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

(3) Az a járm űvezető, aki a közúti jelzés olyan 
rongálását, beszennyezését észleli, vagy a közútra 
került olyan akadályt lát, amely a közlekedés 
biztonságát súlyosan veszélyezteti, köteles erről 
a rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni, 
és -  am ennyiben erre lehetősége van -  a ve
szélyt a közlekedés többi résztvevőjének jelezni 
vagy azt elhárítani (mérsékelni).

A közúti közlekedéssel összefüggő 
állami feladatok

8. § (1) A közúti közlekedéssel összefüggő álla
mi feladatok:

a) a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, 
szabályozása és ellenőrzése;

b) a közúti közlekedés szervezeti és működési 
feltételeinek meghatározása;

c) a közúti közlekedési hatósági feladatok ellá
tása;

d) a tömegközlekedés m űködtetésének biztosí
tása;

e) a közúti közlekedés biztonságát szolgáló ne
velés, felvilágosítás és propaganda;

f) a közúti közlekedési szakem berek és a köz
úti járm űvezetők vizsgáztatása;

g) a járm űvek műszaki vizsgálata;
h) a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üze

meltetése.

(2) A hazai járm űállom ány rendeltetésszerű, 
biztonságos és a környezetvédelm i követelmé
nyeknek megfelelő m űködtetéséhez szükséges 
feltételeket (alkatrészellátás, javítás, karban tar
tás, tüzelő- és kenőanyagellátás stb.) jogi, köz- 
gazdasági és hatósági eszközökkel is biztosítani 
kell.

9. § (1) A közúti közlekedéssel összefüggő álla
mi feladatokat a M inisztertanács, a m inisztériu
mok, a tanácsok, ezek szervezetei, intézményei 
és vállalatai, valam int az egyéb állami költségve
tési szervek látják  el.

(2) A közúti közlekedés biztonságát szolgáló ne
velő, felvilágosító és propaganda m unkában köz
rem űködnek társadalm i szervezetek is.

(3) A m iniszterek közúti közlekedéssel kapcso
latos hatáskörét és feladatait a M inisztertanács 
határozza meg; a közúti közlekedéssel összefüggő
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tevékenységüket a közlekedési m iniszter koordi
nálja.

(4) A közúti közlekedés ágazati irányítása a 
közlekedési m iniszter hatáskörébe tartozik.

(5) A közúti közlekedésben résztvevők -  azok 
egyes csoportjai -  érdekképviseletét országos 
egyesületek és társadalm i szervezetek, valam int 
azok helyi szervezetei látják  el.

A közúti közlekedés fejlesztése

10. § (1) A közúti közlekedést a személy- és 
áruszállítási szükségletek alapján, a népgazdasá
gi, valam int a terü let- és településfejlesztési te r
vekkel összhangban kell fejleszteni. A fejlesztés
nél figyelembe kell venni a közlekedési alágaza- 
tok közötti m unkam egosztást is. A közúti közle
kedésnek kapcsolódnia kell a nemzetközi közúti 
közlekedés rendszeréhez.

(2) A közúti közforgalmú személyszállításnak a 
vasúti és vízi közforgalmú személyszállítással 
együtt hálózatot kell alkotnia.

11. § (1) Az u takat úgy kell fejleszteni, hogy a 
közutak (országos közutak, tanácsi közutak) és a 
közforgalom elől el nem zárt m agánutak össze
függő rendszert alkossanak.

(2) A közúthálózat fejlesztése során a közleke
dési igények alakulásából kell kiindulni, és fi
gyelembe kell venni' a honvédelmi, a földvédel
mi, a környezet- és tájvédelm i, az egészségvédel
mi, az idegenforgalmi, valam int az egyéb, nem 
közlekedési érdekeket és célokat is.

A közúti forgalom szervezésének elvei

12. § (1) A közúti forgalomban való részvétel 
feltételeit és m ódját a forgalmi igények, a hazai 
közlekedési gyakorlat és a nemzetközi szabályok 
figyelem bevételével kell meghatározni.

(2) A közutak forgalmi rendjét félreérthetet
lenül, úgy kell kialakítani, hogy azt a közlekedés 
résztvevői kellő időben és könnyen felism erhes
sék. A forgalmi rend kialakításához a szükséges 
és lehető legkevesebb közúti jelzőtáblát kell hasz
nálni. A forgalomban résztvevők továbbhaladá
sának és úticéljuk elérésének m egkönnyítése ér
dekében megfelelő tájékoztató közúti jelzéseket 
kell elhelyezni.

(3) A közúton és annak közvetlen közelében 
nem szabad olyan jelet, jelzést, h irdetést (hirde
tő táblát), egyéb tárgyat vagy berendezést elhe
lyezni, amely a közúti jelzésekkel összetéveszthe
tő, azok láthatóságát akadályozza, a közlekedők 
figyelmét elterelheti vagy a közlekedés biztonsá
gát egyébként veszélyezteti.

(4) A közúti forgalmi rend kialakításánál külö
nös figyelmet kell fordítani a gyalogos átkelőhe
lyek elhelyezésére és megjelölésére, a közúti cso

mópontok és vasúti átjárók forgalm ának szabá
lyozására, a gyalogos- és kerékpáros forgalom 
biztonságára és -  belterületen -  a tömegközle
kedés zavartalanságára. Fokozottan védeni kell a 
közúti forgalomban résztvevő gyerm ekeket, idős
korúakat, valam int a mozgáskorlátozottakat és 
egyéb testi fogyatékosokat.

13. § (1) A forgalom szabályozásánál a közúti 
közlekedés érdekeit és a kereskedelmi egységek 
áruval való ellátásához fűződő érdekeket -  a 
közlekedés zavartalanságának és biztonságának 
megóvása m ellett -  összhangba kell hozni.

(2) A lakott területeket, különösen a történel
mi városrészeket, a műemléki és védett term é
szeti területeket, továbbá a gyógy- és üdülőhelye
ket forgalomszabályozási eszközökkel és. megfe
lelő várakozási díjak alkalmazásával is fokozottan 
védeni kell a közúti közlekedés károsító hatásai
tól.

14. § (1) A közút kezelője, a rendőrhatóság, va
lam int a jogszabályban feljogosított más hatóság 
a közúton folyó m unka vagy egyéb ok m iatt -  
a feltétlenül szükséges m értékben és időtartam ra
-  a közutat lezárhatja, vagy annak forgalmát 
korlátozhatja. Ha a közút kezelője indokolatlanul, 
a szükségesnél nagyobb m értékben vagy hosszabb 
időtartam ra zárja le a közutat, az ebből származó 
kárt köteles m egtéríteni.

(2) A közút lezárása vagy forgalm ának korláto
zása érdekében kihelyezett közúti jelzéseket a 
m unka befejezésekor, illetőleg az ok megszűnése
kor el kell távolítani.

15. § A M inisztertanács m eghatározott közúti 
járm űvek közlekedését a közút kezelőjének hoz
zájárulásához és díj fizetéséhez, egyes közutak 
használatát díj fizetéséhez kötheti.

16. § (1) Olyan elemi csapás vagy rendkívüli 
hóakadály elhárítására, amely a közutak forgal
mát, a személy- és áruszállítást, em iatt a lakos
ság ellátását széles körben és jelentősen akadá
lyozza, a védekezés és mentés egységes, központi 
irányítására, ezen belül a veszélyeztetett terület 
lakosságának ellátására a közlekedési miniszter
-  az érin tett tárcák és szervek bevonásával -  
bizottságot alakít.

(2) Ha az elemi csapás vagy rendkívüli hóaka
dály csak egy megye terü leté t érinti, a védeke
zés és mentés irányítása -  az érdekeltek bevo
násával -  a megyei tanács elnökének a feladata.

A közúti közlekedés résztvevőinek nevelése,
oktatása, közúti közlekedési szakemberképzés

17. § A közlekedés biztonságának fokozása, a 
közlekedési kultúra növelése, a közlekedési sza
bályok és a helyes közlekedési m agatartásform ák 
m egismertetése érdekében rendszeressé kell ten
ni az erre irányuló nevelést, oktatást, felvilágo
sító- és propagandam unkát.
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18. § (1) A közúti közlekedési szakemberek kép
zése állami közép- és felsőfokú oktatási intézmé
nyekben vagy tanfolyamokon történik.

(2) A közúti járm űvezetők és a közúti közle
kedési szakem berek tanfolyam i képzését és to
vábbképzését -  a közlekedési hatóság engedélye 
alapján -  állami költségvetési szervek, gazdál
kodó szervezetek, társadalm i szervezetek, egye
sületek és gépjárművezetőképző munkaközössé
gek végezhetik.

(3) A gépjárm űvezetői m unkakörben foglalkoz
tatottak, a m agántaxisok, a magánfuvarozók, az 
autóm entést, az autóbusszal, a mikrobusszal köz
forgalmú vagy idegenforgalmi célú személyszál
lítást végző magánszemélyek, továbbá mindazok, 
akik m unkakörükből eredően vezetnek gépkocsit, 
szakirányú továbbképzésen kötelesek részt venni.

(4) Utánképzésre kell kötelezni azt a járm űve
zetőt

a) akinek a vezetői engedélyét közlekedési bűn- 
cselekmény vagy szabálysértés m iatt visszavon
ták, annak visszaadása előtt, illetőleg

b) aki sorozatosan megszegte a közúti forga
lomra vonatkozó szabályokat és em iatt a szabály
sértési hatóság -  határozatban -  szabálysértési 
bírsággal sújtotta.

A járm űvek használata

19. § (1) A közületi szervek járm űveinek hasz
nálatát -  a közforgalmú személyszállítási vagy 
árufuvarozási tevékenységet folytató közületi 
szerv ehhez szükséges járm űvei kivételével -  és 
értékesítését a M inisztertanács feltételekhez köt
heti; a magáncélú használatot korlátozhatja.

(2) A közületi szerv m agánszemélynek csak 
olyan járm űvet adhat el vagy engedhet át hasz
nálatra, am elynek üzem bentartására magánsze
mély jogosult.

20. § (1) Magánszemély gazdasági tevékenysé
géhez szükséges vagy ilyen célt szolgáló járm űve 
üzem bentartását a M inisztertanács korlátozhatja, 
engedélyhez kötheti, illetőleg arra  feltételeket ál
lapíthat meg; egyébként magánszemély korláto
zás nélkül ta rth a t járm űvet üzemben.

(2) Magánszemély más m agánszemélynek csak 
olyan járm űvet adhat el vagy engedhet át hasz
nálatra, am elynek üzem bentartására az jogosult. 
Az értékesítésre vagy átengedésre jogszabály 
egyéb feltételeket is m egállapíthat.

(3) Magánszemély a járm űvét díj ellenében 
végzett személyszállításra, árufuvarozásra vagy 
autóm entésre m ásnak nem engedheti át.

21. § A közforgalmú személyszállításra, a da
rabárufuvarozásra és a tehertaxival végzett áru- 
fuvarozásra az üzem bentartót szerződéskötési kö
telezettség terheli.

A közúti járm űvek üzemeltetésének 
műszaki feltételei

22. § (1) Belföldi üzem bentartás céljából csak 
olyan típusú járm ű gyártható vagy hozható be 
külföldről, am elyre a közlekedési hatóság -  tí
pusvizsgálat alapján -  típusbizonyítványt adott. 
Egyedi járm űbehozatal esetén a közlekedési ha
tóság a típusvizsgálattól és a típusbizonyítvány 
kiadásától eltekinthet.

(2) A típusvizsgálat során azt kell ellenőrizni, 
hogy a járm űtípus megfelel-e a jogszabályban 
m eghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági, 
környezetvédelmi és m unkavédelm i követelmé
nyeknek, valam int a gazdaságos üzemeltetés fel
tételeinek.

(3) Járm ű egyedi előállításához (összeépítésé
hez), valam int átalakításához a közlekedési ható
ság előzetes engedélye szükséges.

23. § (1) Járm ű  abban az esetben helyezhető 
forgalomba, ha arra  hatósági engedélyt és jelzést 
adtak ki, továbbá azt nyilvántartásba vették.

(2) A hatósági engedély és jelzés kiadása előtt 
a közlekedési hatóság vizsgálaton (a továbbiak
ban: forgalomba helyezés előtti vizsgálat) ellen
őrzi, hogy a járm ű megfelel-e a típusbizonyít
ványban foglaltaknak vagy -  ha a hatóság tí
pusbizonyítvány kiadásától eltekintett -  a 22. § 
(2) bekezdésében em lített követelményeknek.

(3) A közlekedési hatóság a forgalomba helye
zés előtti vizsgálat elvégzésére feljogosíthatja a 
belföldi gyártót, illetőleg a kereskedelm i forgal- 
mazót. E szerv eljárását a közlekedési hatóság el
lenőrzi.

(4) Egyedileg előállított (összeépített) vagy á t
alakított járm ű esetén a közlekedési hatóság azt 
vizsgálja, hogy a járm ű megfelel-e az előzetes en
gedélyben foglaltaknak. Előzetes engedély nélkül 
előállított vagy átalakított járm űre hatósági en
gedély és jelzés nem adható.

24. § (1) Az üzem bentartó felelős azért, hogy a 
forgalomban ta rto tt járm űve a műszaki, közleke
désbiztonsági és környezetvédelm i követelmé
nyeknek megfeleljen. A járm űvek megfelelősé
gét a közlekedési hatóság időszakos vizsgálaton 
ellenőrzi. Az időszakos vizsgálatok végzése a já r
műállomány terü leti megoszlásához igazodó vizs
gálóhálózat állomásain történik.

(2) A közlekedési hatóság a járm űvek idősza
kos vizsgálatára más szervet is feljogosíthat. E 
szerv eljárását a közlekedési hatóság ellenőrzi.

(3) Ha a járm ű az (1) bekezdésben em lített kö
vetelm ényeknek nem felel meg, a közlekedési ha
tóság a forgalomban tartását m egtiltja vagy fel
tételhez köti, és erről -  gépjárm ű, mezőgazda- 
sági vontató és ezek pótkocsijai esetén -  a rend
őrhatóságot értesíti.
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25. § E törvénynek
a) a hatósági engedélyre, jelzésre, nyilvántar

tásba vételre és a hatósági vizsgálatokra vonat
kozó rendelkezései a kerékpárokra, az állati erő
vel vont járm űvekre, a kézikocsikra és a lassú 
járm űvek külön jogszabályban m eghatározott 
egyes fajtáira,

b) a hatósági engedélyre, nyilvántartásba vé
telre és az időszakos vizsgálatra vonatkozó ren
delkezései a segédmotoros kerékpárokra,

c) a hatósági jelzésre, a típusvizsgálatra és tí
pusbizonyítványra vonatkozó rendelkezései az 
egyedileg behozott, előállított (összeépített) vagy 
átalakított segédmotoros kerékpárokra, illetőleg 
a forgalomba helyezés előtti vizsgálatra vonatko
zó rendelkezései az egyéb segédmotoros kerék
párokra
nem terjednek ki.

26. § A járm űállom ány zavartalan üzem elteté
se érdekében hazai gyártású járm űveknél a gyár
tó, importból származó járm űveknél az importáló 
feladata

a) a járm űvek alkatrészekkel, felszerelésekkel 
és tartozékokkal való ellátása,

b) a vevőszolgálati javítóhálózat megszervezése,
c) a műszaki dokumentáció rendelkezésre bo

csátása,
d) a szakemberek részére típusism ereti képzés 

és továbbképzés.

27. § A járm űjavítási és karbantartási tevé
kenység végzésének feltételeit, a javításhoz és 
karbantartáshoz szükséges eszközöket, berende
zéseket és alkalm azott technológiákat, illetőleg a 
járm űjavításhoz felhasznált alkatrészekre, felsze
relésekre, tartozékokra, valam int a tüzelő- és ke
nőanyagokra vonatkozó minőségi követelm énye
ket jogszabály vagy szabvány határozza meg.

28. § A járm űvek által keltett zajhatásnak, lég- 
szennyezésnek, valam int a járm űvek tüzelő- és 
kenőanyag fogyasztásának a m érésére a járm ű- 
állomány területi megoszlásához igazodó vizs
gáló- és bemérő állomáshálózatot kell m űköd
tetni.

Út építése, kezelése, fenntartása, 
m egszüntetése és elbontása

29. § (1) U tat kijelölni, építeni, korszerűsíteni 
(a továbbiakban együtt: építeni), a forgalom ré
szére átadni, megszüntetni, elbontani csak a köz
lekedési hatóság engedélye alapján szabad. Aki 
engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltak
tól eltérően u tat épít, bírság fizetésére kötelezhe
tő. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a járda kor
szerűsítésére és a zárt területen  belüli magán- 
útra.

(2) Közforgalom elől elzárt m agánutat a köz
forgalom szám ára megnyitni, illetőleg közforga

lom elől el nem zárt m agánutat a közforgalom 
elől elzárni csak a m agánút kezelőjének kérelmé
re, a közlekedési hatóság engedélyével szabad.

(3) Ha az ú t m egszüntetését engedélyezték -  
és más célra nem hasznosítható - , az út kezelő- 
jének azt el kell bontania.

30. § Közút építése érdekében -  az építtető 
kérelm ére -  az é rin tett ingatlanra belterületen 
legfeljebb öt évre, külterületen legfeljebb tíz év
re építési tilalm at kell elrendelni. Az országos 
közúthálózat fejlesztési tervébe és a terü letren
dezési terv közlekedésfejlesztési fejezetébe felvett 
közút esetén az építési tilalom -  ha jogszabály 
m ásként nem rendelkezik -  kivételesen, legfel
jebb egy ízben öt, illetőleg tíz évvel meghosszab
bítható. Az építési tilalom az ingatlan ideiglenes 
célú használatát nem  akadályozhatja.

31. § (1) A közút használatában érdekelt ma
gánszemélyek és jogi személyek, valam int a he
lyi tanács az alapvetően helyi lakossági érdeket 
szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolat
tal való ellátására) együttm űködhetnek. Az 
együttm űködés (a továbbiakban: útépítési együtt
működés) form áját a résztvevők m aguk határoz
zák meg.

(2) A helyi tanács -  ha az útépítési együtt
működésben az érdekeltek több m int kétharm a
da részt vesz -  az abban részt nem vevő, de a 
közút használatában érdekelt magánszemélyt 
vagy jogi szem élyt a résztvevők által vállalt 
anyagi hozzájárulás m értékéig útépítési érdekelt
ségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti.

32. § (1) Az országos jelentőségű és a helysé
geket egymással összekötő közutak: országos köz
utak, a helyi jelentőségű közutak: tanácsi köz
utak. A magánszemélyek és a közületi szervek 
területén  levő utak: magánutak.

(2) Ha a közút jelentősége megváltozik, a köz
lekedési hatóság a tanácsi közutat országos köz- 
útnak, az országos közutat tanácsi közútnak nyil
váníthatja. A közút a tulajdonosok (kezelők) 
megállapodása alapján, a közlekedési hatóság en
gedélyével m agánútnak nyilvánítható.

33. § (1) Az országos közutak a közlekedési mi
niszter felügyelete alá rendelt állami költségve
tési szervek (közúti igazgatóságok) kezelésében 
vannak. A Budapest területén  haladó országos 
közutak kezelője -  az autópályák és autóutak 
egyes szakaszai kivételével -  Budapest Főváros 
Tanácsa (a továbbiakban: Fővárosi Tanács).

(2) A tanácsi közutak a helyi tanácsok kezelé
sében vannak. Budapest területén a tanácsi köz
utak kezelője a Fővárosi Tanács. A helyi tanács, 
illetőleg a Fővárosi Tanács a kezelői jog gyakor
lásával, a kezelői kötelezettség teljesítésével -  
egészben vagy részben -  más szervet bízhat 
meg.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 27/9/1988 /5



92 -  1988. jún ius 29. BELÜGYI KÖZLÖNY 6. szám

(3) A m agánút kezelője annak a területnek a 
tulajdonosa, amelyen a m agánút van. Állami tu 
lajdonban levő ingatlan esetén tulajdonosnak az 
ingatlannyilvántartásba bejegyzett kezelő (hasz
náló) tekintendő.

34. § (1) A közút kezelője -  a költségvetésből 
rendelkezésére bocsátott pénzeszközök keretein 
belül, a kezelésében levő utak forgalmának és je 
lentőségének sorrendjét figyelembe véve -  kö
teles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonsá
gos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete 
esztétikus és ku ltu rált legyen.

(2) A kezelőnek gondoskodnia kell a közút for
galmi rendjének kialakításáról és információs 
rendjéről.

(3) A közutat, annak műszaki, minőségi, for
galmi adatait és forgalmi rendjét a kezelőnek 
nyilvántartásba kell venni és a nyilvántartást fo
lyam atosan vezetnie kell.

(4) A közút megrongálódását a közút kezelője 
köteles haladéktalanul kijavítani vagy a közút 
forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet 
elhárítani. A kijavításig, illetőleg a veszélyhely
zet elhárításáig köteles a forgalomban résztve
vőket a veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén 
sebesség- vagy súlykorlátozást elrendelni, illető
leg a közutat lezárni.

35. § Az ú t kezelője a kezelői kötelezettségének 
megszegésével okozott kárt a polgári jog általá
nos szabályai szerint köteles m egtéríteni. A kár
térítési követelést a kár keletkezését követően 
haladéktalanul kell a közút kezelőjéhez bejelen
teni.

A közút nem közlekedési célú igénybevétele 
és a közút m elletti ingatlan használata

38. § (1) A közút felbontásához, annak terü le
tén, az alatt vagy felett építm ény vagy más lé
tesítm ény (a továbbiakban együtt: építmény) el
helyezéséhez, a közút területének egyéb nem köz
lekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban 
együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a köz
ú t kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hoz
zájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat 
elő.

(2) Az igénybevételt kérő a hozzájárulás meg
tagadása m iatt vagy a m egállapított feltételekkel 
szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, 
amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg 
a feltételeket módosíthatja.

(3) Ha a közút nem közlekedési célú igénybe
vétele valam ely hatóság engedélyéhez kötött épít
mény elhelyezése céljára szükséges, a közút nem 
közlekedési célú igénybevételéről is -  a közút 
kezelőjének hozzájárulásával -  az építési (léte
sítési) engedélyezési eljárásban kell határozni. 
Ilyen esetben a (2) bekezdésben foglaltak nem al
kalmazhatók.

37. § (1) A közút területének nem közlekedési 
célú igénybevételéért -  a közművek építését és 
fenntartását kivéve -  díjat kell fizetni.

(2) Ha a közutat hozzájárulás nélkül vagy nem 
a hozzájárulásban foglaltak szerint vették nem 
közlekedési célból igénybe, a közlekedési ható
ság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreál
lítására és pótdíj fizetésére kötelezheti.

38. § Kezelői hozzájárulás nélkül a közút nem 
közlekedési célból abban az esetben vehető igény
be (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), ha 
az közmű, közműalagút, vasútüzem i berendezés, 
távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást 
nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy belvízvédeke
zés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás m iatt 
szükséges.

39. § (1) Közúthoz csatlakozást (a továbbiak
ban: útcsatlakozás) létesíteni a közút kezelőjének 
hozzájárulásával szabad. A hozzájárulásban a 
közút kezelője feltételeket írhat elő.

(2) A kérelmező a hozzájárulás megtagadása 
m iatt vagy a m egállapított feltételekkel szemben 
a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az ú t
csatlakozást engedélyezheti, illetőleg a feltétele
ket módosíthatja.

(3) Ha az útcsatlakozást hozzájárulás nélkül 
vagy nem a hozzájárulásban foglaltak szerint lé
tesítették, a közlekedési hatóság annak elbontását 
vagy átépítését rendelheti el.

(4) A szilárd burkolatú közúthoz, csatlakozó 
földút kezelőjének meg kell akadályoznia, hogy 
a földútról a járm űvek a szilárd burkolatú köz
ú tra földet, iszapot, követ vagy egyéb anyagot 
hordjanak fel.

40. § A nem közlekedési célú igénybevétellel 
vagy az útcsatlakozás létesítésével összefüggés
ben okozott kárért az igénybevevő, illetőleg az 
útcsatlakozás létesítője felelős.

41. § (1) Az ú t területén, az a la tt vagy felett 
elhelyezett építmény, továbbá az útcsatlakozás 
fenntartásáról az építmény üzem bentartója, ille
tőleg az útcsatlakozás létesítője köteles gondos
kodni.

(2) A közút kezelője a közlekedés biztonsága 
érdekében az (1) bekezdésben megjelölt építmény 
vagy útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére 
annak üzem bentartóját, illetőleg létesítőjét fel
szólíthatja. A felszólítás eredm énytelensége ese
tén az építm ény engedélyezésére jogosult, illető
leg a közlekedési hatóság a felújítást, korszerűsí
tést az építm ény üzem bentartójának, illetőleg az 
útcsatlakozás létesítőjének a költségére elrendel
heti. Az építm ény engedélyezésére jogosult, il
letőleg a közlekedési hatóság a közlekedés bizton
sága érdekében az építm ény vagy az útcsatlako
zás m egszüntetését is elrendelheti.
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(3) Ha az (1) bekezdésben m egjelölt építmény 
vagy az útcsatlakozás felújítása, korszerűsítése 
az út felújítása m iatt válik szükségessé, az ú t ke
zelője azt azonos műszaki jellemzőkkel, saját 
költségén köteles elvégezni. Ha az építmény fel
újítását, korszerűsítését eltérő műszaki jellem 
zőkkel kell elvégezni, vagy az építm ény teljesítő- 
képességét egyébként is fejleszteni kell, a felújí
tási költség különbözetét, illetőleg a fejlesztés 
költségét a létesítm ény üzem bentartója viseli.

42. § (1) Közút m ellett nem szabad olyan tevé
kenységet végezni, amely a közlekedés biztonsá
gát vagy a közút állagát veszélyezteti.

(2) A közút m ellett levő terü let használata jog
szabályban m eghatározott esetekben kártalanítás 
nélkül korlátozható.

43. § (1) A közút kezelője a közút m elletti in
gatlanon, annak rendeltetésszerű használatát lé
nyegesen nem akadályozó módon mozgatható hó- 
védművet, illetőleg -  kártalanítás ellenében -  
azon, az alatt vagy felett m űtárgyat, közúti jel
zést helyezhet el és ta rtha t fenn.

(2) A közútnak hófúvás és környezeti károk 
elleni védelme, valam int a közút környezetének 
a közúti közlekedés károsító hatásától való meg
óvása érdekében a közút m ellett a veszélyezte
te tt helyeken erdő, fasor vagy cserjesáv telepít
hető. Az erre a célra telepített vagy alkalmas er
dőt védelmi rendeltetésű erdőnek kell nyilváníta
ni. A telepítéshez meg kell szerezni a szükséges 
földterület tu lajdon- vagy kezelői jogát.

(3) A közút, illetőleg az épülő közút m elletti 
ingatlan a fenntartási, építési m unkák elvégzése 
céljából kártalanítás ellenében -  kisajátítás nél
kül -  m eghatározott időre igénybe vehető.

A közúti közlekedés ellenőrzése

44. § (1) A közúti közlekedés ellenőrzésének ki 
kell terjednie

a) a közúti közlekedés rendjére,
b) a közúti forgalomszabályozásra,
c) a közületi szervek és a magánszemélyek já r

m űhasználatának szabályszerűségére,
d) a járm űhöz és az azzal folytatott tevékeny

séghez szükséges okmányokra, engedélyekre, jel
zésekre, felszerelésekre,

e) a járm űvek műszaki állapotára, közlekedés- 
biztonsági és környezetvédelm i megfelelőségére,

f) a járm űvek összeépítésére és átalakítására 
vonatkozó előírások m egtartására,

g) a közúti közlekedés területén  nyújto tt szol
gáltatásokra (személyszállítás, árufuvarozás, já r
m űjavítás stb.),

h) a közutak állapotára, tisztaságára, nem köz
lekedési célú igénybevételére,

i) a közút kezelőjének engedélyéhez kötött já r
m űvek közlekedésére.

(2) Az (1) bekezdésben m eghatározott ellenőr
zési feladatokat a közlekedési hatóságok -  és 
megbízásuk alapján a területi közlekedési fel
ügyeletek -  továbbá a rendőrhatóságok a to
vábbiakban együtt: ellenőrző szervek) végzik. 
H atáskörüket és feladatkörüket jogszabály hatá
rozza meg.

(3) Az ellenőrző szervek az (1) bekezdés c)- g) 
pontjában m eghatározottakat a járm ű telephe
lyén is ellenőrizhetik.

(4) A közlekedési hatóság és a terü leti közle
kedési felügyelet által végzett ellenőrzés tem ati
káját, m ódszerét és gyakoriságát a közlekedési 
miniszter, a rendőrhatóságét a belügym iniszter 
határozza meg.

45. § (1) Az országos és a tanácsi közút keze
lője útellenőri szolgálatot m űködtet. Az útellenőri 
szolgálat működésének feltételeit a közlekedési 
m iniszter által m egállapított keretek  között a 
közút kezelője határozza meg.

(2) Az útellenőr feladata
a) a közút állapotának figyelem mel kísérése,
b) a közúti jelzések láthatóságának, épségének 

és működésének ellenőrzése,
c) a közút m ellett végzett -  a közút forgalmát 

érintő -  tevékenységek ellenőrzése,
d) a közúttal és a forgalommal kapcsolatos in

formációk szerzése és továbbítása.

(3) Feladatainak ellátása során az útellenőr in
tézkedik, figyelmeztet, a szabálytalan m agatartás 
m egszüntetésére felhív, illetőleg büntető, sza
bálysértési feljelentést tesz, vagy közlekedési ha
tósági eljárást kezdeményez.

(4) Az útellenőrt fokozott büntetőjogi védelem 
illeti meg.

Vegyes és záró rendelkezések

46. § A közutak fenntartásához a ráfordításo
kat a közúti közlekedésből származó állami bevé
telek arányában kell előirányozni.

47. § A törvény alkalmazásában:

a) Közületi szerv: az állami költségvetési szerv, 
a társadalm i szervezet, a gazdálkodó szervezet, a 
részvénytársaság, a korlátolt felelősségű társaság, 
a külföldi részvétellel működő gazdasági társulás 
és az egyesület.

b) Importáló: a külkereskedelmi tevékenységet 
folytató vállalatok belföldi szerződéseiről szóló 
jogszabály szerinti külkereskedelm i társasági 
szerződés esetén a belföldi vállalat, bizományi 
szerződés esetén a megbízó, szállítási szerződés 
esetén a megrendelő, saját szám lára történő im 
port esetén a külkereskedelm i vállalat, önálló 
külkereskedelmi joggal felruházott gazdálkodó 
szervezet által behozott járm ű esetén a gazdál
kodó szervezet.
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c) Közúti járm ű: közúti szállító vagy vontató
eszköz (ideértve az önjáró és vontatott m unkagé
pet is); az egyes járm űfajták  m eghatározására a 
közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály
ban (KRESZ) foglaltak az irányadók.

d) Tömegközlekedés: m enetrend alapján köz
lekedőgépjárm űvekkel végzett közforgalmú sze
mélyszállítás.

e) Közúti személyszállítás: a közúti járm űvel 
végzett személyszállítás, valam int a személyszál
lító gépjárm ű gépjárművezetővel együtt történő 
rendelkezésre bocsátása.

f) Közúti árufuvarozás: a közúti járm űvel vég
zett árufuvarozás, valam int az áruszállító gépjár
mű gépjárm űvezetővel együtt történő rendelke
zésre bocsátása.

g) Vevőszolgálati javítóhálózat: a járm űvek ga
ranciális javítását és alkatrészellátását végző 
szervezetek rendszere.

h) Ú t: a gyalogosok és a járm űvek közlekedé
sére szolgáló közterület, illetőleg m agánterület 
(közút, magánút). Az egyes ú tfa jtáknak  és az ú t 
részeinek a m eghatározására a közúti közlekedés 
szabályairól szóló jogszabályban (KRESZ) foglal
tak az irányadók.

i) Közforgalom elől elzárt m agánút: a sorom
póval, kapuval vagy más fizikai eszközzel lezárt, 
vagy „M indkét irányból behajtani tilos” jelzőtáb
lával jelzett m agánút.

j) Az ú t m űtárgya: a híd, a pontonhíd, a hajó
híd, a felüljáró, az áteresz, az alagút, az aluljáró, 
a támfal, a bélésfal, az ú t víztelenítését szolgáló 
burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezető léte
sítmény. A két m éternél nagyobb nyílású á th i
daló m űtárgy: híd, a két m éternél kisebb nyílású 
áthidaló m űtárgy: áteresz.

k) Az ú t tartozéka: a várakozóhely, a vezető
oszlop, a korlát, az ú tfenntartási és közlekedés-, 
biztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb lé
tesítm ény, berendezés (segélykérő telefon, pihe
nőhely), az ú t kezelője által létesített hóvédő e r
dősáv, fasor vagy cserjesáv (védelmi rendelteté
sű erdő), valam int a közút határától szám ított két 
m éter távolságon belül ü lte te tt fa, -  az össze
függő üzemi gyümölcsöshöz tartozó fák kivéte
lével.

l) Közúthálózat: az országos közutak és a taná
csi közutak összefüggő rendszere.

m) Az ú t határa: az útnak -  a kiem elt sze
gélyt, az útpadkát, a rézsűt, az ú t víztelenítését 
szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezető létesít
m ényt is m agában foglaló -  külső széle.

n) Az ú t területe: az ú t határai közötti terület.
o) Útcsatlakozás: útnak, járm űforgalm at szol

gáló létesítm ény (pl. üzemanyagtöltő-állomás) te 
rületének, illetőleg a járm űvek közút m elletti in 
gatlanról közútra való ráhajtását szolgáló te rü 
letnek a közúthoz csatlakozása.

p) Útépítési érdekeltségi hozzájárulás [31. § (2)
bek.] szempontjából a közút használatában érde
keltek: a közút m entén ingatlantulajdonnal, föld- 
használati joggal, ipari, közlekedési, kereskedelmi 
vagy mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló 
telephellyel rendelkező- magánszemélyek és jogi 
személyek.

48. § (1) Ez a törvény 1988. jú lius 1. napján
lép hatályba, egyidejűleg a közhasználatú gépjár
mű vállalatokról szóló 1930. évi XVI. számú 
törvénycikk és az utakról szóló 1962. évi 21. szá
mú törvényerejű  rendelet hatályát veszti.

(2) A törvény végrehajtásáról a M iniszterta
nács gondoskodik.

Ném eth Károly s. k., Katona Im re s. k.,
a M agyar N épköztársaság a M agyar N épköztársaság

Elnöki T anácsának Elnöki Tanácsának
elnöke titk á ra

M iniszteri indokolás 
a közúti közlekedésről szóló törvényjavaslathoz

I.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A közlekedés különböző alágazatait magas szin
tű jogszabályok szabályozzák. A vasutakról szóló 
törvény 1968-ban, a hajózásról szóló törvényerejű 
rendelet 1973-ban, a polgári repülésről szóló tö r
vényerejű rendelet 1981-ben jelent meg. Egye
dül a közúti közlekedésben hiányzik az alágazat 
egészét átfogó, a közúti közlekedés jelenlegi hely
zetének és fejlettségének megfelelő törvényi sza
bályozás.

Részkérdésekben ugyan a közúti közlekedés 
tekintetében is találhatunk két olyan rendelke
zést, amely a jogi norm ák alapelveit tartalmazza, 
az idő azonban ezeket m ár m eghaladta. A közúti 
közlekedés nagyságrendekkel fejlettebb, m int 
ezeknek a rendelkezéseknek a megjelenésekor 
volt. Így m ár csak form ailag tekinthető hatály
ban levőnek a „közhasználatú gépjáróm ű vállala
tokról szóló 1930. évi XVI. számú törvénycikk” 
és az utakról szóló 1962. évi 21. törvényerejű ren 
delet.

Az elm últ néhány évtized alatt a közúti közle
kedésben ugrásszerű fejlődés következett be. Az 
utóbbi két és fél évtizedben kerültek előtérbe 
olyan társadalm i m éretű igények és érdekek, 
amelyek eddig egyáltalán nem jelentek meg, vagy 
amelyek korábban lényegesen kisebb hangsúlyt 
kaptak. A személygépkocsi, a rendszeres bel- és 
külföldi turizm us életszínvonalunk, életvitelünk 
egyik meghatározó jelenségévé vált. A közúti bal
esetek ugyanakkor nagy számban okoznak em 
beri tragédiákat, személyi és anyagi vesztesége
ket. Em ellett a gépjárm űvek jelentős m értékben 
szennyezik a környezetet is.
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Nagyon sok résztvevő, egymástól eltérő, gyak
ran egymásnak ellentmondó társadalmi, gazdasá
gi, egyéni érdekek, veszélyes eszközök, a részt
vevő személyek és a szállított értékek nagyfokú 
veszélyeztetettsége: mindez pontos, hatékony jogi 
szabályozást, a jogi szabályokon nyugvó követke
zetes hatósági tevékenységet és ellenőrzést igé
nyel. Jogi szabályozás szempontjából a közúti 
közlekedés -  mind a szabályok jelentőségét, 
mind pedig a szükséges m ennyiségét tekintve -  
a közlekedés egyik legfontosabb területe.

Szabályozás term észetesen eddig is volt. De a 
gyorsan változó, társadalm i-gazdasági viszonyok 
nem tették lehetővé a jogi szabályozás alapelvei
nek megfogalmazását és az alapvető szabályok 
tartósabb, hosszabb időszakra való m eghatározá
sát. Néhány m inisztertanácsi jogszabályon kívül 
a szabályozás túlnyom órészt m iniszteri rendele
tekkel történt.

A közúti közlekedés a jövőben is részletesebb 
szabályozást, több jogszabályt igényel, m int tá r
sadalmi-gazdasági életünk sok más területe. En
nek a szabályozásnak az alapvető eszközei ezután 
is a m inisztertanácsi és a m iniszteri rendeletek 
m aradnak. De az a minőségi fejlődés, amely a 
közúti közlekedésben az elm últ negyedszázadban 
végbement, ma m ár lehetővé teszi e szabályozás 
alapvető elveinek, elemeinek a m eghatározását; 
azt, hogy hosszabb távra, törvényi szinten is 
megfogalmazódjanak a közúti közlekedéssel ösz- 
szefüggő legfontosabb állami és állampolgári jo
gok, kötelességek,  feladatok és felelősség.

II.
RÉSZLETES INDOKOLÁS 

A javaslat 1. §-ához

A javaslat megfogalmazza azokat a legátfo
góbb érdekeket, amelyeket a törvény rendelke
zései, valam int a törvény végrehajtására kiadott 
vagy kiadandó különböző szintű egyéb jogszabá
lyok is szolgálni kívánnák. Egyben -  ezáltal -  
megjelöli a jogszabályok értelm ezésének és gya
korlati alkalmazásának a legfontosabb módszerét 
is; m indezeknél elsősorban a törvény bevezető 
rendelkezésében megfogalm azott érdekeket kell 
szem előtt tartani, azokat kell érvényre juttatni.

Az érdekek között logikai sorrend van. A sze
m ély- és áruszállítási szükségletek kielégítésének 
eszköze a megfelelő járm űállom ány és közúthá
lózat kialakítása és működése. De a közutak vé
delme sem öncélú, hanem  ugyancsak az alapvető 
érdek szolgálatában áll.

Az érdekek érvényrejuttatásában a javaslat a 
közlekedésbiztonság és a környezetvédelem  jelen
tőségét emeli ki. A szállítási szükségletek kielé
gítése -  és általában maga a közlekedés, lénye
géből eredően -  veszélyekkel jár, s em ellett je 
lentős m értékben szennyezi a környezetet (zaj,

por, füstgáz stb.). A közlekedés és a biztonság, 
a közlekedési és a környezetvédelm i érdekek te
hát egymással ellentétes irányúak. Az ellentéte
ket úgy kell feloldani, úgy kell „kibékíteni”, hogy 
a biztonság, valam int a környezet tisztasága a 
lehető legkisebb sérelm et szenvedje.

A javaslat 2. §-ához

A szabályozás elsősorbán a M agyar Népköz- 
társaság terü letére  érvényes, tek in tet nélkül a r
ra, hogy kik vesznek részt a közúti közlekedés
ben, illetőleg kik végeznek a szabályozás tárgy
körébe tartozó tevékenységet.

A javaslat ez alól három tekintetben tesz csu
pán kivételt:

-  m agyar hatósági jelzéssel (forgalmi rend
számmal stb.) ellátott járm űvekre, azok üzem
bentartójára, vezetőjére külföldön is érvényesek 
a m agyar jogszabályok abban az esetben, ha 
nemzetközi szerződés, egyezmény, megállapodás 
vagy annak az állam nak a jogszabályai, amely
nek területén a járm űvet használják, nem ta rta l
maznak a m agyar jogszabályban foglaltaktól el
térő rendelkezést. Eltérő rendelkezésnek azt kell 
tekinteni, amelyik -  tartalm ánál fogva -  kizár
ja  a m agyar jogszabály alkalmazását;

-  külföldi hatósági jelzéssel e lláto tt járm ű
vekre, azok üzem bentartójára, vezetőjére, a nem 
zetközi szerződéseken (stb.) kívül m agyar jogsza
bály is m egállapíthat az általánostól eltérő ren 
delkezést;

-  a fegyveres erők és fegyveres testületek 
tagjai, egyes járm űvei és m agánútjai tekinteté
ben is lehetőséget kell biztosítani az általánostól 
eltérő jogszabályi rendelkezésekre. Az eltérés te r
mészetesen csak abban az esetben és annyiban 
indokolt, am ennyiben a közlekedéstől független 
érdekeket kell érvényre ju ttatn i.

A javaslat 3- 7. §-ához

A javaslat kiemeli azokat a jogokat és kötele
zettségeket, amelyek legszélesebb körben, legál
talánosabban és leggyakrabban érin tik  a társa
dalm at és ezen belül az állampolgárokat. Ezek a 
jogok és kötelezettségek elsősorban a közúti fo r
galomban való részvételre vonatkoznak. Az alap
vető jogokhoz itt és a törvény további rendelke
zéseiben a felelős szervezetek, hatóságok számos 
kötelezettsége kapcsolódik.

Általános és elvi jelleggel m ondja ki a javas
lat [3. § (1) bek.] az állampolgárok alanyi jogát a 
közúti közlekedésben való részvételhez. Ez a jog 
alapvetően az u tak  szabad használatában realizá
lódik. A javaslat ilyen szempontból -  és általá
ban is -  egy tek in tet alá veszi a közutakat és 
a közforgalom elől el nem zár m agánutakat.

A javaslat megjelöli az utak használatának fő 
formáit. Ezek közül a gyalogosközlekedést felté
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telek nélkül lehetővé teszi, a járm űvezetőktől 
m eghatározott feltételek teljesítését kívánja meg. 
Itt a járm ű vezetéséhez jogszabályban előírt -  
az 5. § (2) bekezdésében em lített -  engedélyről, 
továbbá arról van szó, hogy a járm ű vezetőjének 
a biztonságos vezetésre alkalmas állapotban kell 
lennie. De jogszabály -  adott esetekben maga a 
törvény -  további feltételeket is m eghatározhat 
(pl. úthasználati díj, kezelői hozzájárulás).

A gyalogosok „feltételek nélküli” joga az ú t
használathoz term észetesen nem jelenti azt, hogy 
a gyalogosok tekintetében nem lehet közlekedési 
szabályokat m egállapítani vagy adott utakat (pl. 
autópályát) -  akár teljesen is -  elzárni a gya
logosok közlekedése elől.

A közúti közlekedésben való részvétel jogának 
akadálytalan gyakorlását segíti elő a javaslat

-  3. §-ának (2) bekezdése, amely a közút ke
zelőjének feladatává teszi, hogy a közlekedés 
résztvevőit a közúton levő -  a közlekedés biz
tonságát és zavartalanságát jelentősen befolyá
soló -  körülm ényekről (pl. útlezárás, hóakadály, 
útfelbontás) rendszeresen tájékoztassa,

-  4. §-ának (1) bekezdése, amely -  a 21. §-ban 
foglaltakkal kiegészülve -  szerződéskötési köte
lezettséget (szállítási kényszert) állapít meg a 
közúti közforgalmú személyszállítást végző já r
művek üzem bentartója terhére,

-  4. §-ának (2) bekezdése, amely a közúti köz
forgalmú személyszállítást végző járm űvek üzem
bentartóit a rra  kötelezi, hogy az utazni szándé
kozókat az utazási feltételekről (díjakról, m enet
rendről stb.) tájékoztassa.

A javaslat a közúti közlekedésben részt vevők 
kötelezettségeit a közúti közlekedés szabályairól 
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM- BM együttes rendelet 
(KRESZ) legfontosabb rendelkezéseinek törvényi 
szintre emelésével határozza meg, anélkül azon
ban, hogy a KRESZ egyéb -  ki nem emelt -  
rendelkezéseit hatály talanítaná vagy feleslegessé 
tenné.

Néhány kérdésben azonban a javaslat eltér a 
KRESZ jelenleg hatályos szövegétől. A jelentő
sebb eltérések a következők:

-  A járm űvel való közlekedés legátfogóbb sza
bályát a javaslat [6. § (1) bek.] kiegészíti azzal, 
hogy az utasokra is figyelemmel kell lenni a köz
lekedés m ódjának megválasztásánál, valam int az 
egyes közlekedési m anővereknél. Különösen álló 
utasokat szállító autóbuszoknál (trolibuszoknál) 
van ennek jelentősége.

-  A jelenlegi szabály szerint járm űvel az ú t
test m enetirány szerinti jobb oldalán, az ú t- és 
a forgalmi viszonyok által indokolt m értékben 
jobbra tartva  kell közlekedni. A javaslat az „in
dokolt” szót „lehetséges”-sel váltja  fel [6. § (2) 
bek.]. Ez azt jelenti, hogy megváltozik a jobbra 
tartás értelm e. Eddig csak akkor kellett jobbra 
lehúzódnia, ha a forgalom így kívánta. A jövőben 
a helyzet fordított lesz: az ú ttest jobb széléhez

húzódva kell közlekedni, és csak akkor lehet - 
és kell -  beljebb haladni, ha a forgalom (az ú t
test szélén gyalogolok, kivilágítatlan kerékpárok 
vagy lovas kocsik közlekedésének a veszélye, az 
ú ttest szélén álló vagy várakozó járm űvek, a já r
dáról lelépő gyalogosok veszélye stb.) ezt megkí
vánja. A lehúzódásnak m indkét szabályozásban 
korlátot szabnak az útviszonyok.

-  A jelenlegi szabályok szerint az irányt vál
toztató járm ű nem veszélyeztetheti az azonos 
irányban vagy szemből közlekedő és irányt nem 
változtató járm űvet. A javaslat a veszélyeztetés 
tilalm át itt kevésnek tartja . Aki a közlekedésben 
részt vesz, a közlekedés többi résztvevőjét sem
milyen körülm ények között sem veszélyeztetheti. 
Az irányt változtató járm űnek több a kötelezett
sége az általános szabály m egtartásánál: elsőbb
séget kell adnia [6. § (3) bek.].

-  A javaslat 7. §-a a KRESZ jelenlegi 63. §- 
ának a legfontosabb elemeit veszi át -  kiegészít
ve a közutak és közúti jelzések megrongálásának 
a tilalmával, valam int az ezekből származó veszé
lyek jelzésével, illetőleg elhárításával. Em ellett 
olyan kötelezettséget is megállapít, amelyet je 
lenleg legfeljebb az erkölcsi törvények, az em 
beri tisztesség követel meg [7. § (3) bek.]

A javaslat 8- 9. §-ához

A javaslat meghatározza a közúti közlekedéssel 
összefüggő állami feladatokat. Ezek egyik része 
az állami szervek közvetlen tevékenységében 
valósul meg [8. § (1) bek.]. Másik részében vi
szont az állami szervek csak azokat a jogi, köz- 
gazdasági és hatósági feltételeket terem tik meg, 
amelyek között a feladatok elvégzése -  más 
szervezetek, személyek tevékenysége révén -  
biztosított [8. § (2) bek.]. M indkét feladatcsoport
ban azonban sajátos állami garanciája van a fel
adatok teljesítésének.

Az állami szerveket feladataik ellátásában tá r
sadalmi szervezetek és egyesületek segítik [9. § 
(2) és (5) bek.]. Így például a közúti közlekedés 
biztonságát szolgáló felvilágosító és propaganda- 
m unkában az Országos Közlekedésbiztonsági Ta
nács, az autósok érdekképviseletében a M agyar 
Autóklub, a taxisok és a fuvarozók érdekképvi
seletében a M agyar Közúti Fuvarozók Egyesüle
te, illetőleg a KIOSZ és helyi szervezeteik sze
repe meghatározó jelentőségű.

A közúti közlekedés állami feladatait ellátó 
szervezetek m unkáját a közlekedési m iniszter 
hangolja össze, egyben ellátja a közúti közleke
dés államigazgatási és gazdasági ágazati irány í
tását is [9. § (3) és (4) bek.]. Az ágazati irány í
tás tartalm át -  általános érvénnyel -  más jog
szabályok [pl. a 46/1978. (IX. 28.) MT rendelet] 
határozzák meg. Ezeket tehát a javaslat az álla
mi feladatok között külön nem részletezi.
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A javaslat 10- 11. §-ához

A javaslat meghatározza a közúti közlekedés 
és az úthálózat fejlesztésének legfontosabb elveit. 
Alapkövetelmény, hogy a fejlesztés

-  a tényleges és a várható szállítási szükség
letek alapján, a népgazdasági, valam int a terü let- 
és településfejlesztési tervekkel összhangban tör
ténjék,

-  vegye figyelembe a közlekedési alágazatok 
közötti m unkam egosztást és

-  kapcsolódjék a nemzetközi közúti közleke
dés rendszeréhez [10. § (1) bek.].

A közúti közlekedés önmagában nem alkot há
lózatot. A közúti közforgalmú személyszállítás
nak azonban a többi közlekedési alágazattal 
együtt olyan közforgalmú személyszállítási háló
zatot kell alkotnia, amely biztosítja az utasok el
ju tását az ország bárm ely területéről, bárm ely 
más terü letre  [10. § (2) bek.].

Az utak fejlesztésénél a javaslat azt a követel
m ényt fogalmazza meg, hogy a közforgalom ren
delkezésére álló összes ú t összefüggő rendszert 
alkosson. Az ország úthálózatának szerves részét 
képezik a közforgalom elől el nem zárt magán- 
u tak is [11. § (1) bek.]. Az összefüggő úthálózati 
rendszer kialakítását szolgálja az országos közút
hálózat fejlesztésére készített terv. A javaslat a 
közlekedési igények kielégítésének elsődlegessége 
m ellett arról is rendelkezik, hogy a közúthálózat 
fejlesztése során figyelembe kell venni a honvé
delmi, a földvédelmi, a környezet- és tájvédelmi, 
az egészségvédelmi, az idegenforgalmi, valam int 
az egyéb nem közlekedési érdekeket, célokat is 
[11. § (2) bek.].

A javaslat 12- 17. §-ához

A közlekedési szabályok megalkotásánál a bel
földi forgalmi igényekből és a hazai közlekedési 
gyakorlatból kell kiindulni. Szabályozásunk azon
ban nem hagyhatja figyelmen kívül a hazánk 
úthálózatát jelentős m értékben igénybe vevő 
nemzetközi személy- és áruszállítást, az autós 
idegenforgalmat sem. Az országhatárt átlépő köz
úti közlekedés zavartalanságát és biztonságát a 
forgalom és a közúti jelzések egységesítését cél
zó nemzetközi megállapodások segítik elő. Ilye
nek jelenleg az 1968. évi bécsi közúti közlekedési 
és közúti jelzési világegyezmények, valam int az 
ezeket Európára alkalmazó 1971. és 1973. évi 
genfi regionális egyezmények [12. § (1) bek.].

A közúti forgalmi rend kialakításánál szem 
előtt kell tartani, hogy a közúti forgalom részt
vevőinek -  elsősorban a járm űvezetőknek -  

. igen rövid idő alatt tömegesen kell közlekedési 
inform ációkat befogadniuk és azok alapján dön- 
ten iük. A döntéshez, a követendő helyes maga
tartás kialakításához elsősorban az utak és kör
nyezetük megfelelő kiépítése (kialakítása), m á
sodsorban a közúti jelzések nyújtanak  segítséget.

A nagy m ennyiségű információ azonban a gyors 
döntést inkább nehezíti, m int könnyíti. Döntési 
nehézséget elsősorban a sokféle típusú, a feltét
len szükségesnél nagyobb mennyiségű, az egy he
lyen csoportosan kihelyezett, kötelező m agatar
tási szabályt tartalm azó jelzőtáblák okozhatnak 
[12. § (2) bek.].

A közutakon és azok m ellett a közúti forga
lommal össze nem  függő jelek, jelzések, h irdeté
sek, egyéb tárgyak és berendezések is vannak. 
Ezek a közlekedők számára is közvetítenek hasz
nos információkat. A közlekedés biztonságát ab
ban az esetben befolyásolják hátrányosan, ha a 
közúti jelzések felism erhetőségét gátolják vagy 
-  nagy m ennyiségük m iatt -  a közlekedési dön
tést akadályozó többletinform ációt jelentenek.

Baleseti veszélyt okozhatnak a halálos balese
tek helyszíne közelében -  esetenként az út te 
rületén -  elhelyezett síremlékek. Jóllehet, ezek 
kegyeleti jelentősége nem vitatható, a járm űve
zetők figyelmét elvonhatják. A gyászoló hozzá
tartozók közúton tartózkodása ugyancsak ve
szélyhelyzetet terem t. [12. § (3) bek.].

A közúti forgalmi rend szabályozása a közutak 
kezelőitől eleve kellő körültekintést és nagy szak
értelm et követel. Fokozott körültekintés szüksé
ges azonban azoknak a helyeknek a forgalom- 
szabályozásánál, ahol tömegközlekedés van, a for
galomban gyalogosok és járm űvek találkoznak, a 
mozgások összetettebbek, a baleseti veszély je
lentősebb. Ahol lehetséges, el kell választani -  
legalább útburkolati jellel -  a gyalogos- és ke
rékpáros forgalm at a járm űforgalom tól. Különös 
figyelmet kell fordítani azoknak a védelmére, 
akik a közúti forgalomban kellően tájékozódni 
vagy biztonságosan mozogni nem tudnak (gyer
mekek, idős korúak, mozgáskorlátozottak stb.).

Különösen a nagyobb forgalmú városrészekben 
okoz forgalmi gondokat a kereskedelm i egységek 
áruval való feltöltése. Ha a közút átbocsátó ké
pessége a forgalomhoz m érten egyébként is kor
látozott, a rakodás m iatt az ú ttesten  álló gépko
csik jelentős forgalm i zavarokat okozhatnak és 
veszélyeztethetik a közlekedés biztonságát. A 
közlekedés és a kereskedelem  (ezen belül a la 
kosság áruval való ellátása) egyaránt fontos é r
dekét úgy kell összhangba hozni, hogy komo
lyabb forgalmi zavar ne keletkezzék és a közle
kedés biztonsága ne szenvedjen sérelm et.

Egyes terü leteket fokozottan védeni kell a köz
úti közlekedés környezetkárosító hatásától. Eze
ket a javaslat 13. §-ának (2) bekezdése sorolja 
fel. Alapvetően a forgalom csillapításával (meg
engedett sebesség csökkentése, egyes járm űfaj
ták közlekedésének megtiltása), lakó-, pihenő
övezetek, gyalogos- vagy sétáló utcák kijelölésé
vel lehet megfelelő védelm et nyú jtan i ezeknek a 
helyeknek.

A közúton folyó m unka vagy egyéb ok (pl. a 
közútnak a forgalom biztonságát veszélyeztető 
rongálódása, a közút környezetének nagyfokú ve
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szélyeztetettsége) szükségessé teheti a közút le
zárását vagy a ra jta  levő forgalom korlátozását. 
Ilyen intézkedés m egtételére a közút kezelője, a 
rendőrhatóság vagy más hatóság jogosult. A ja
vaslat (14. §) azonban a közutak lezárását, ille
tőleg a közutak forgalm ának korlátozását csak a 
feltétlenül szükséges m értékben és időtartamig 
teszi lehetővé. A jelentkező problém át elsősorban 
a forgalom korlátozásával (sebességcsökkentés, 
m eghatározott járm űvek átm eneti kitiltása stb.) 
kell megoldani. Ha az út lezárása nem kerülhető 
el, törekedni kell arra, hogy a forgalom a lehet
séges m értékben fenntartható legyen (pl. az ú t
test fél szélességre vagy csúcsidőn kívüli időtar
tam ra történő lezárásával). Ha az ú tteste t telje
sen le kell zárni, terelőutat kell a forgalom szá
m ára kijelölni.

A javaslat két vonatkozásban tartalm azza az 
utak lezárására vagy forgalm ának korlátozására 
vonatkozó, illetőleg ilyen intézkedéseket eredm é
nyező szabályokat. Az egyiknél erre a közút ke
zelőjének vagy valam elyik hatóságnak a kezde
ményezésére kerülhet sor. A m ásiknál valamely 
„külső szerv” veszi igénybe nem közlekedés cél
ból az u tat és ez eredményezi (vagy teszi szüksé
gessé) az útlezárást vagy forgalomkorlátozást. Az 
előbbiekben ism ertetett szempontok m indkét 
esetre vonatkoznak. A szabálytalan útlezárás 
vagy forgalomkorlátozás következményei azon
ban m ár eltérőek. Az útkezelő az indokolatlan ú t
lezárás esetében kártérítést fizet, a „külső szer
vek” a közút nem  közlekedési célú igénybevéte
léért díjat, szabálytalan igénybevétel esetében 
pótdíjat kötelesek fizetni (37. §). A hatóságokat 
sem kártérítési, sem pótdíjfizetési kötelezettség 
nem terheli, azonban term észetesen nekik is 
ügyelniük kell arra, hogy a forgalom zavartalan
ságát megőrizzék, intézkedéseikkel a forgalom fo
lyam atosságát csak a legszükségesebb m értékben 
és ideig akadályozzák.

A javaslat 15. §-a szerint m eghatározott közúti 
járm űvek közlekedését a M inisztertanács a köz
út kezelőjének a hozzájárulásához és díj fizeté
séhez, egyes közutak használatát díj fizetéséhez 
kötheti. Az ilyen jellegű díjak fizettetése a nem
zetközi gyakorlatban elterjedt, a befizetett díjat 
m int a közutak használatából eredő bevételt ke
zelik.

A túlsúlyos, a túlm éretes és a lánctalpas já r
művek közlekedéséhez a jelenleg hatályos jog
szabályaink szerint is szükséges a közút kezelőjé
nek a hozzájárulása és az általa előírt feltételek 
m egtartása. Tengelytúlsúlyos járm ű közlekedé
séért ezen felül d íjat is kell fizetni. A feltételek a 
já rm ű  és a rakom ány sajátosságaiból adódó káros 
hatások csökkentését, a díj pedig a nagyobb m ér
tékű útigénybevételből eredő elhasználódás rész
beni m egtérülését biztosítja. Ú thasználati díj fi
zetésére a javaslat elvi lehetőséget terem t. A díj
fizetési kötelezettség csak egyes u takra  vagy ú j
fajtákra  (pl. autópályák) rendelhető el.

A javaslat 16. §-a a közúti közlekedést sújtó 
rendkívüli helyzetben rendkívüli intézkedésekre

ad felhatalmazást. A rendelkezés célja, hogy a 
közúti forgalom fenntartását, az alapvető sze
m ély- és áruszállítási feladatok teljesítését és ez
által a lakosság ellátását központi irányítás mel
lett, a rendelkezésre álló, továbbá az ide bevon
ható vagy a veszélyeztetett terü letre  átcsoporto
sítható eszközök tervszerű felhasználásával biz
tosítsa.

A javaslat 17- 18. §-ához

A közúti közlekedés biztonságának elemi fel
tétele a forgalom szabályozottsága, valam int az, 
hogy a szabályokat a résztvevők m egismerjék és 
m egtartsák. A szabályok kellően pontos ismerete, 
valam int az ezen alapuló helyes és ku ltu rá lt köz
lekedési m agatartás a legfontosabb garanciája 
a balesetek elkerülésének, sőt -  a közúti közle
kedéshez kapcsolódó egyéb szakmai ism eretek
kel együtt -  fontos tényezője vagy előfeltétele 
a közlekedés hatékonysága növekedésének is.

Erre figyelemmel m ár az óvodás kortól kez
dődően minden korosztályra ki kell terjeszteni 
a közúti közlekedésre nevelést és oktatást, vala
m int -  a helyes közlekedési m agatartásform ák 
kialakulását előmozdító -  felvilágosító és pro
pagandam unkát. Utóbbiakban a töm egtájékozta
tó szerveknek is jelentős feladata van (17. §).

A közúti közlekedés személyi, tárgyi és szerve
zeti feltételeinek m egterem tésében, a fejlesztés
ben, a szabályozásban, a tevékenységek ellenőr
zésében fontos szerepe van a különböző szintű 
és szakirányú közlekedési szakemberképzésnek. 
Ez a képzés elsősorban az állami oktatási intéz
ményekben történik. De képeznek ki szakembe
reket tanfolyam okon is; a járm űvezetők képzése 
pedig elsősorban tanfolyam i rendszerben folyik 
[18. § (1) és (2) bek.].

A közúti közlekedési szakem berek és a járm ű
vezetők tanfolyam i képzésében különböző szer
vek vesznek részt. Magánszemélyek a közúti já r
művezetők tanfolyam i képzésében és továbbkép
zésében m űködhetnek közre, az általuk alapított 
gépjárművezető-képző munkaközösség keretében. 
Más form ában magánszemély ilyen tevékenysé
get nem végezhet, de a gépjárművezető-képző 
munkaközösség képzési és továbbképzési joga, le
hetősége, ehhez szükséges feltételrendszere azo
nos a többi képző szervekével. A képzésben tehát 
nincs állami monopólium. Az állam  felelőssége a 
közúti közlekedés biztonságáért ezen a területen 
a számonkérés (a vizsgáztatás) állami feladatában 
[8. § (1) bek.], valam int abban nyilvánul meg, 
hogy a tanfolyam i képzéshez hatósági engedély 
szükséges. Az engedélyezési eljárás során a ható
ság azoknak a személyi és tárgyi feltételeknek a 
m eglétét vizsgálja, amelyek a színvonalas kép
zéshez szükségesek. Ha a feltételek biztosítottak, 
a hatóságnak az engedélyt meg kell adnia. Az en
gedélyezéssel párhuzam osan m egjelenik term é
szetesen a hatóság folyamatos ellenőrzési felada
ta, a feltételek változatlan vagy növekvő színvo
nalú m agatartása érdekében. Ha a feltételek’ már
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nincsenek meg, a hatóságnak az engedélyt vissza 
kell vonnia.

A gépjárm űvezetők továbbképzésének a célja 
egyrészt a megszerzett közúti közlekedési ism ere
tek szintentartása, másrészt az ism eretek -  vál
tozó követelm ényeknek megfelelő -  továbbfej
lesztése. A gépjárm űvezetők továbbképzése ma 
még csak részleges, a szükségesnél m indenképpen 
szűkebb körű és nem kellően szervezett.

A javaslat továbbfejleszti a továbbképzés rend
szerét. A továbbképző tanfolyam okon -  önkén
tes alapon -  bárki részt vehet. Nem lehet azon
ban egyéni döntésre bízni a továbbképzésben való 
részvételt azoknál, akik valam ilyen okból nem 
maguk választják meg azokat az eseteket, idő
pontokat, időtartam okat, amelyekben gépjárm ű
vet kell vezetniük. Ezeknek a terhelése nagyobb, 
m int a többi gépjárművezetőé, velük szemben te
hát vezetői készségeik és ism ereteik tekintetében 
is nagyobb követelm ényeket kell támasztani. K ü
lönösen vonatkozik ez azokra, akik a gépjárm ű- 
vezetői tevékenységen kívül -  foglalkozásukkal 
egyébként szorosan összefüggő -  más tevékeny
séget (pl. jegyárusítás és jegykezelés, utasinfor
máció, rakodás, vámkezelés) is ellátnak. M ind
ezekre figyelemmel a javaslat meghatározza a 
továbbképzésre kötelezett gépjárm űvezetők kö
rét [18. § (3) bek.].

A továbbképzés m ellett rendelkezik a javaslat 
az utánképzésről is [18. § (4) bek.]. Utánképzésre 
akkor kerül sor, ha a járm űvezetőről a közúti for
galomban az derül ki, hogy hiányos a közleke
dési képzettsége, kultúrája, nem megfelelő a köz
lekedési m agatartása. Az utánképzés azonban 
csak akkor lehet eredm ényes és igazságos, ha 
nem szubjektív megítélés szerint, hanem  objek
tív alapokon nyugszik az elrendelése. A javas
lat ezért az utánképzési kötelezettséget olyan ha
tósági intézkedésekhez köti, amelyek meghozata
lát szabályozott, jogorvoslati lehetőséget is ta r
talmazó eljárás előz meg (a vezetői engedély visz- 
szavonása, az elkövető elm arasztalásával végződő 
szabálysértési eljárás). Helyszíni bírság kiszabása 
esetén nincs lehetőség a járm űvezető utánkép
zésre kötelezésére.

Az utánképzés abban is különbözik az alap-, il
letőleg továbbképzéstől, hogy nem általában ta r
talmazza a járm űvezetéshez szükséges ism erete
ket, hanem  azokra összpontosít, am elyekben a 
járm űvezető alkalm atlannak (vagy nem  kellően 
alkalmasnak) bizonyult. A hatályos jogszabályok 
szerint jelenleg újból kell vizsgáznia annak a 
gépjárm űvezetőnek, akinek a vezetői engedélyét 
a hatóság legalább egy évi időtartam ra vissza
vonta. A javaslat ehelyett -  a jelenleginél tá- 
gabb körben -  az adott cselekményhez egyénie
sített utánképzést vezeti be.

Szabálysértés m iatt akkor kerülhet sor u tán 
képzés elrendelésére, ha az elkövetőt kettőnél 
több egymást követő szabálysértés m iatt szabály
sértési eljárásban -  akár egy, akár több eljárás

ban -  elm arasztalták. Az utánképzés részletes 
szabályai (terjedelm ét, időtartam át, azt, hogy 
jár-e  vizsgakötelezettséggel, stb.) külön jogsza
bályban kell meghatározni.

A javaslat 19- 21. §-ához

A közúti közforgalmú személyszállítást és áru- 
fuvarozást elsősorban a közlekedési vállalatok 
végzik. A közforgalmú személyszállítás, illetőleg 
árufuvarozás céljára használt járm űvek üzemel
tetésére jogszabályi kötöttségek nincsenek; a 
többi közúti járm ű használatára (idetartoznak a 
közforgalmú közlekedési vállalatok egyéb járm ű
vei is) azonban jogszabály feltételeket állapíthat 
meg.

A közületi szervek gépjárm űhasználatának kor
látozása alapvetően nem közlekedési, hanem  in
kább gazdaságpolitikai megítélést igénylő kér
dés. Adm inisztratív intézkedésre ebben a körben 
csak átm eneti jelleggel kerülhet sor. E rre a fel
hatalm azást törvényi szinten -  elvi jelleggel -  
meg kell adni. K onkrét korlátozó intézkedéseket 
azonban a hosszabb távra készülő törvényben (és 
végrehajtási rendeletében) megfogalmazni nem 
célszerű (19. §).

Hasonló a helyzet a magánszemélyek gépjár
m űhasználatára vonatkozó jogszabályi rendelke
zésekkel is. Magánszemélyek az egyéni közleke
désükhöz szükséges járm űveket korlátozás nélkül 
tartha tják  üzemben. Korlátozás alá eshet azon- 
ban a magánszemélyek gazdasági tevékenységét 
szolgáló gépjárm űvek üzemeltetése. Utóbbi kör
be tartoznak a m agántaxizáshoz, a m agán árufu
varozáshoz, valam int a kisiparosok, kiskereske
dők, méhészek, m utatványosok, stb. gazdasági te
vékenységéhez használt járm űvek. Ide tartozhat
nak azok a járm űvek is, am elyeket magánszemély 
n e m  gazdasági tevékenységéhez kíván használni, 
de a járm ű -  jellege folytán (pl. tehergépkocsi) 
-  gazdasági rendeltetésű [20. § (1) bek.].

A gyakorlatban tapasztalhatók törekvések a 
m agánszemélyek üzem bentartási jogát korlátozó 
rendelkezések kijátszására (megkerülésére). Ezek 
általában a járm űhasználat és a tulajdon speku
lációs célú átengedésében realizálódnak. Az ilyen 
jogellenes m agatartásoknak kíván gátat vetni a 
javaslat 20. §-ának (2) és (3) bekezdése.

A javaslat 21. §-a azokat az eseteket határoz
za meg, amelyekben a járm űvek üzem bentartó
já t szerződéskötési kötelezettség (fuvarozási 
kényszer) terheli. A járm űvel díj ellenében vég
zett személyszállítás és árufuvarozás egyéb szer
ződési feltételeit azonban nem a javaslat, hanem 
a Polgári Törvénykönyv és az annak alapján ki
adott m inisztertanácsi rendeletek (jelenleg a köz
úti árutovábbítási szerződésekről szóló 2/1981. 
(I. 31.) MT számú és a közúti személyszállítási 
szerződésekről szóló 20/1981. (VI. 19.) MT számú 
rendelet) tartalm azzák.
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A javaslat 22- 28. §-ához

A közúti közlekedésben meghatározó szerepe 
van a járm űállom ány összetételének, valam int az 
állomány üzemképessége, forgalombiztonsága, 
környezetvédelm i megfelelősége, stb. folyamatos 
biztosításának (a szükségessé váló javítási és kar
bantartási m unkák rendszeres elvégzésének). A 
megfelelő járm űösszetétel, a közúti közlekedés 
rendeltetésszerű m űködését biztosító egyéb köve
telm ények hatósági és más (gyártó, importáló, ja 
vítást, karbantartást, bem érést és diagnosztikai 
vizsgálatokat végző) szervek, valam int az üzem
bentartók -  jórészt jogilag is szabályozott -  
együttm űködése révén valósulnak meg.

A járm űállom ány korszerű követelm ényeknek 
megfelelő típusösszetételét a belföldi üzemeltetés 
céljára gyártani vagy külföldről behozni tervezett 
járm űtípus hatósági megvizsgálása biztosítja. Az 
adott járm űtípus gyártására, illetőleg behozata
lára abban az esetben kerülhet sor, ha azt a ha
tóság -  a jogszabályban m eghatározott szem
pontok szerint -  belföldi használatra alkalmas
nak minősíti.

A vizsgálatot a gyártónak, illetőleg az impor
tálónak kell az illetékes közekedési hatóságnál (a 
Közlekedési Főfelügyeletnél) kezdeményeznie, 
m inden esetben -  és saját érdekében is -  a so
rozatgyártás, illetőleg a külkereskedelm i szerző
dés megkötése előtt. A javaslat rendelkezéséből 
következően azonban nincs ilyen kötelezettsége a 
belföldi gyártónak abban az esetben, ha a gyár
tást külföldi m egrendelésre végzi és az így gyár
to tt járm ű belföldi forgalomba (belföldön üzembe 
helyezésre) nem kerül.

Ha a vizsgált járm űtípus a javaslatban és a 
végrehajtási jogszabályokban a belföldi üzemel
tetésre m eghatározott követelm ényeknek megfe
lel, a közlekedési hatóság típusbizonyítványt ad 
ki. A típusbizonyítvány a gyártásra, illetőleg be
hozatalra vonatkozó engedély. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a gyártónak vagy importálónak 
az e tevékenységéhez esetleg előírt egyéb enge
délyeket nem kell beszereznie [22. § (1) és (2) 
bek.].

A közlekedéssel összefüggő egyedi okok olyan 
járm űvek előállítását is indokolhatják, amelyek
ből -  éppen egyedi rendeltetésük m iatt -  csak 
egy (vagy néhány) darab készül. Idesorolhatók a 
versenyautók, a kísérleti gépjárm űvek, stb. Á t
m eneti jelenségként számolnunk kell egyes já r
m űfajtáknál olyan m értékű áruhiánnyal, amely 
szintén szükségessé teheti a járm ű egyedi előál
lítását. Az ilyen járm űveknél az előzetes típus- 
vizsgálat vagy m ár eleve fogalmilag is kizárt, 
vagy szükségtelen, indokolatlan. Azokat a társa
dalmi m éretű és jelentőségű érdekeket (közleke
désbiztonság, környezetvédelem , stb.) azonban, 
am elyeket a többi járm űnél biztosítanak a jog
szabályi rendelkezések, itt is érvényre kell ju t
tatni. Ezért kívánja meg a javaslat [22. § (3) bek.] 
az összeépítés -  és a jogi megítélését tekintve
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ehhez hasonló járm űátalakítás -  megkezdésé
hez a hatóság engedélyét.

Hatósági műszaki vizsgálat előzi meg a köz
úti járm űvek forgalomba helyezését is. Ezen kí
vül a hatóság -  jogszabályokban meghatározott 
időszakonként -  a forgalomban levő járm űveket 
is megvizsgálja. M indkét esetben -  és a típus- 
vizsgálattól eltérően -  járm űvek egyedi műsza
ki vizsgálatáról van szó. (A hatóság a vizsgálatot 
-  szigorú hatósági ellenőrzés m ellett -  megbí
zott szerv ú tján  is elvégezheti.)

A forgalomba helyezés előtti hatósági vizsgá
latok célja annak megakadályozása, hogy műsza
ki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi 
szempontból meg nem felelő járm űvek a közúti 
forgalomba bekerüljenek.

A vizsgálat szem pontjai -  az adottságoknak 
megfelelően -  eltérőek. A forgalomba helyezés 
előtti vizsgálat során a hatóság

a) általában azt vizsgálja, hogy a járm ű meg
felel-e a járm űtípus gyártására vagy külföldről 
behozatalára lehetőséget biztosító típusbizonyít
ványban foglaltaknak,

b) ha az adott járm ű típusa tekintetében típus- 
vizsgálatra és típusbizonyítvány kiadására nem 
került sor, azt vizsgálja, hogy a járm ű megfelel-e 
a javaslat -  típusvizsgálatra vonatkozó -  22. § 
(2) bekezdésében em lített követelményeknek, vé
gül

c) egyedileg előállított (összeépített) és átalakí
to tt járm ű esetében azt vizsgálja, hogy a járm ű 
megfelel-e az ezekhez előzetesen adott engedély
ben foglaltaknak.

A hibás és környezetszennyező járm űvek nem
csak az üzem bentartót, hanem  a közúti közleke
dés többi résztvevőjét és a közúti közlekedés kör
nyezetét is súlyosan veszélyeztetik. Alapvetően 
az üzem bentartó feladata annak biztosítása, hogy 
járm űve a biztonságos közlekedésre alkalmas ál
lapotban legyen és az előírásoknak egyébként is 
megfeleljen. M indezekért -  a javaslat szerint -  
az üzem bentartót jogi felelősség is terheli. A ha
tóság azonban részben m eghatározott rend sze
rint, részben pedig szúrópróbaszerűen ellenőrzi, 
hogy az üzem bentartó eleget tesz-e az em lített 
kötelezettségének.

A járm űvekkel kapcsolatos biztonsági és egyéb 
követelmények hatályosulását -  a hatóságok ál
tal alkalmazott -  szankciórendszer biztosítja. Ha 
ugyanis a hatóság

a) a járm űvet -  a forgalomba helyezés előtti 
vizsgálat során -  a forgalomba helyezésre al
kalm atlannak minősíti, arra hatósági engedélyt 
és jelzést nem adnak ki, a járm űvet a forgalom
ba helyezett járm űvekről vezetett nyilvántartás
ba nem jegyzik be (ez a forgalomba helyezés kez
deményezésének az elutasítását jelenti),

b) az időszakos vizsgálat során azt állapítja 
meg, hogy a járm ű a jogszabályban m eghatáro
zott műszaki, közlekedésbiztonsági és környezet
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védelmi követelm ényeknek nem felel meg, an
nak forgalomban tartását m egtiltja vagy feltéte
lekhez köti (23- 24. §).

Közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi, vala
m int -  ezekkel is összefüggő -  üzemeltetői ér
dek a közúti járm űvek javításához és karban tar
tásához szükséges eszközök, berendezések, egyéb 
feltételek rendelkezésre állása. A közúti járm ű
vek javítását és karbantartását ellátó szervezet- 
rendszer lényegileg kialakult. Ebben állami és 
szövetkezeti szervek, valam int -  jelentős szám
ban -  kisiparosok vesznek részt. A javító és kar
bantartó hálózat -  szükségnek megfelelő -  bő
vítése a gazdaság szabályozási körébe tartozó -  
a javaslat 8. §-a kapcsán érin tett -  kérdés. A ja
vító és karbantartó  tevékenységek műszaki felté
telrendszerének m egterem tésében viszont a gyár
tóknak, im portálóknak és a hatóságoknak is fel
adatai vannak. Ezeket foglalja össze a javaslat 
27- 28. §-a.

A javaslat 29- 35. §-ához

A közúti közlekedés egyik alapvető eleme a 
forgalmi igényeknek, valam int a műszaki és köz
lekedésbiztonsági követelm ényeknek megfelelő 
úthálózat. Az ú t az építm ények egyik fajtája, így 
annak létesítésénél -  a közúti közlekedési sza
bályok m ellett -  figyelemmel kell lenni az épí
tésügyről szóló törvényre és végrehajtási rende
letére is. 

A javaslat az ú t építését, korszerűsítését, for
galom részére átadását a közlekedési hatóság en
gedélyéhez köti. M eghatározza továbbá azokat az 
eseteket, amelyekben az engedélykötelezettség -  
a létesítm ény kisebb jelentősége folytán -  nem 
indokolt.

A javaslat hatósági engedélyhez köti az utak 
kijelölését, valam int azok m egszüntetését és el
bontását is. Út kijelölésére oly módon kerülhet 
sor, hogy a közlekedési hatóság m ásként ki nem 
elégíthető fontos közlekedési érdekből kiépítet
len vagy nem közútként kialakított területen a 
közúti forgalm at engedélyezi. Az ú t megszünte
tésének hatósági engedélyhez kötését az útháló
zat összefüggő és egységes rendszerének, továbbá 
a közlekedés biztonságának megóvásához fűződő 
érdek indokolja. A megszüntetéshez kapcsolódik 
a javaslatnak a m egszüntetett utak elbontásáról 
szóló rendelkezése. Ennek a javaslatba való fel
vételére területgazdálkodási érdekből került sor. 
Az elbontás a m egszüntetett út kezelőjének a kö
telessége, amely alól a kezelő csak akkor m en
tesül, ha a m egszüntetett ú tterü let más célra (gép
járm űvek várakozására, rakodásra stb.) haszno
sítható [29. § (1) és (3) bek.]. Az elbontás mód
járól, m értékéről a megszüntetési (ennek hiányá
ban a külön bontási) engedélyben kell rendel
kezni.

A javaslat rendelkezik a közforgalom elől el
zárt m agánutaknak a közforgalom részére tö rté

nő megnyitásáról, valam int a közforgalom rendel
kezésére álló m agánutaknak a közforgalom előli 
elzárásáról. Ezekhez is szükség van a közlekedési 
hatóság engedélyére. Az engedélyezési eljárás 
m egindítására a m agánút kezelőjének a kérelme 
alapján kerülhet sor. A m agánút kezelőjének az 
eljárás kezdeményezésére való kizárólagos jogát 
tulajdonosi helyzete indokolja. A döntés hatósági 
jogkörbe utalását pedig az teszi szükségessé, hogy

-  a közforgalom elől elzárt m agánút a köz
forgalom számára történő megnyitás következté
ben -  használatát tekintve -  a közúthálózat 
„részévé” válik, következésképpen meg kell fe
lelnie azoknak a műszaki és egyéb feltételeknek, 
amelyek a közutakra általában érvényesek:

-  a közforgalom elől el nem zárt m agánút el
zárása a közforgalom rendelkezésére álló úthá
lózat csökkenését eredményezi, így hatósági elbí
rálás alá tartozó fontos közlekedési érdeket érint 
[29. § (2) bek.].

Közutak építése az általában nagyösszegű álla
mi beruházások közé tartozik. Különösen áll ez 
az országos közutak fejlesztési tervébe és a terü 
letrendezési tervek közlekedésfejlesztési fejezeté
be felvett jelentősebb útépítésekre. Az előre terv
be vett közútépítések költségének mérséklése 
népgazdasági érdek. Ilyen intézkedés a tervezett 
ú t nyomvonalába eső ingatlanok tekintetében 
építési tilalom elrendelése.

Az építési tilalom jogrendszerünk általánosan 
ism ert és alkalm azott jogintézménye. Elrendelé
se azonban -  az előzőekben ism ertetett célok 
megvalósításával együtt -  korlátozza az ingat
lan-tulajdonosok jogának szabad érvényesülését. 
A két egymással ellentétes érdek között ezért -  
a szükség és az elviselhetőség figyelem bevételé
vel -  kompromisszumot kell létesíteni. A javas
lat az építési tilalom ra ennek a figyelembe vé
telével állapít meg határidőket (30. §).

Elterjedőben levő gyakorlatot intézm ényesít a 
javaslat 31. §-a. Eszerint a közút használatában 
érdekelt magán- és jogi személyek, valam int a 
helyi tanács az alapvetően a helyi lakosság ér
dekét szolgáló közút (gyalogút, járda stb.) építé
sére, valam int földút szilárd burkolattal való el
látására együttm űködhetnek. A résztvevők a köz
ú t építéséhez saját m unkájukkal és anyagi esz
közeik rendelkezésre bocsátásával járulhatnak 
hozzá, a tanács pedig a megfelelő terü lete t bizto
sítja és ellátja az építéssel járó beruházói felada
tokat. A javaslat szerint az együttm űködés kötet
len form ájú és önkéntes. Az együttm űködés meg
valósulása esetére azonban a javaslat felhatalm a
zást ad a tanácsnak ahhoz is, hogy az abban részt 
nem vevő magán-, illetőleg jogi személyeket -  
legfeljebb a résztvevők által vállalt anyagi hoz
zájárulás m értékéig -  ún. útépítési érdekeltségi 
hozzájárulás fizetésére kötelezze. Erre akkor ke
rü lhet sor, ha az útépítési együttm űködésben az 
érdekeltek több m int kétharm ada részt vesz. 
[31. § (2) bek.]
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A javaslat 32. §-a az utak kategóriákba sorolá
sáról rendelkezik. Eszerint az utak országos köz
utak, tanácsi közutak vagy m agánutak. Az utak 
kategóriába sorolása tekintetében az azokon folyó 
forgalom jelentősége, valam int az általuk elfog
lalt terü let tulajdoni viszonyai az irányadók. Az 
ezekben bekövetkező változások az adott út kate
góriába sorolásának változtatását idézik elő. O r
szágos közutak az országos jelentőségű és a hely
ségeket egymással összekötő közutak, az egyéb 
-  helyi jelentőségű -  közutak tanácsi közutak. 
M agánutak azok, amelyek m agán- vagy jogi sze
mélyek (közületi szervek) tulajdonában, illetőleg 
kezelésében vannak (32. §).

A javaslat szerint az út kezelői
-  az országos közutak tekintetében a közle

kedési m iniszter felügyelete alá tartozó állami 
költségvetési szervek (közúti igazgatóságok),

-  a tanácsi közutak tekintetében a helyi ta 
nácsok,

-  a m agánutak tekintetében az általuk elfog
lalt terület tulajdonosai.

Ez alól a Budapest területén levő közutak je 
lentenek kivételt, ugyanis a Budapest területén 
haladó országos közutakat -  kevés kivétellel -  
és az itt levő tanácsi közutakat egyaránt Buda
pest Fővárosi Tanácsa kezeli.

A tanácsi közutak kezelői joga -  kölcsönös 
megegyezéssel -  egészben vagy részben á tru 
házható.

Ha a tanácsok élnek a kezelői jog átruházására 
irányuló lehetőséggel, a megbízott lesz felelős a 
neki átadott kezelői feladatokért, a kezelői jogok 
gyakorlásáért és a kezelői kötelezettségek teljesí
téséért. Ebben az esetben a tanács a megbízott 
kiválasztásáért, utasításokkal ellátásáért és a 
megbízott tevékenységének az ellenőrzéséért fe
lel (33. §).

Közútkezelői feladatokról rendelkezik a javas
lat 34. §-a. Itt azokról a feladatokról van szó, 
am elyeket a közút kezelőjének m indentől függet
lenül rendszeresen el kell látnia. A teljességhez 
azonban hozzátartoznak azok a -  javaslat kö
vetkező részeiben, így a 36. § (1) bekezdésében, 
a 39. § (1) és (4) bekezdésében, valam int a 43. § 
(1) bekezdésében m eghatározott -  eseti felada
tok is, amelyek ellátására az ott em lített külső 
körülmények, illetőleg az időjárási, viszonyok ala
kulása függvényében kell sort keríteni. A kezelői 
feladatok részletes és konkrét meghatározása -  
a törvény keretei között -  a törvény végrehaj
tására kiadandó külön jogszabályok feladata lesz.

Az állandó és folyamatosan ellátandó kezelői 
feladatok között a legfontosabb a közút biztonsá
gos közlekedésre alkalmas állapotban tartása, a 
közúti forgalmi rend megfelelő kialakítása és a 
közutak megrongálódásából vagy egyéb okból 
származó veszélyeknek a közúti forgalom részt
vevői számára való jelzése. Az ezek tekintetében

elkövetett mulasztás válthatja  ki a kezelőnek a
35. §-ban szabályozott kárfelelősségét.

A közút biztonságos közlekedésre alkalmas ál
lapotban tartása jelentős költséggel jár. Ezeket a 
költségeket a kezelők az állami kötségvetés ú t
fenntartási költségelőirányzatából fedezik. Az 
előirányzatok esetenként szűkösnek bizonyulhat
nak, ezért a javaslat a fenntartási m unkák elvég
zésének bizonyos -  részben kezelői megítéléstől 
függő -  sorolását teszi lehetővé.

A javaslat 35. §-a szerint az út kezelője a ke
zelői kötelezettségének megszegésével okozott 
kárt köteles m egtéríteni. Ilyen kártérítési kötele
zettség a közút és m agánút kezelőjét egyaránt 
terheli. A kezelő kárfelelősségére az általános 
(vétkességi) kárfelelősségi szabályok az irány
adók. A kártérítési igényt haladéktalanul kell a 
kezelőnek bejelenteni. Indoka ennek az, hogy a 
közút állapota a használat során napról napra 
változhat. A bejelentéssel való késlekedés tehát a 
kár valós okának a m egállapítását teheti lehetet
lenné.

A javaslat 36- 43. §-ához

A közút a gyalogosok és járm űvek közlekedé
sére szolgáló közterület, am elyet közlekedési cél
ból -  azaz rendeltetésének megfelelően -  bárki 
igénybe vehet. A közutak nem közlekedési célú 
igénybevételét -  a közlekedés zavartalansága és 
biztonsága érdekében -  korlátozni kell. Figye
lemmel kell lenni azonban arra  is, hogy a nem 
közlekedési célú útigénybevétel adott esetben -  
pl. közműveknek vagy egyéb létesítm ényeknek a 
közúton, a közút alatt vagy felett történő elhe
lyezése esetében -  nem zárható ki. Ezért annak 
az általános elvnek következetes érvényesítése 
mellett, hogy a közutak a közlekedés célját szol
gálják, a javaslat -  korlátozott körben és felté
telekkel -  lehetőséget biztosít a közutak nem 
közlekedési célú igénybevételére is.

A javaslat a közutak nem közlekedési célú 
igénybevételét a kezelő hozzájárulásához és díj 
fizetéséhez köti azzal, hogy a kezelő a hozzájá
rulásban feltételeket állapíthat meg. A feltéte
lek az igénybevétel időtartam ának és m ódjának 
célszerű és szükséges korlátozására vagy megha
tározott biztonsági intézkedések m egtételére vo
natkozhatnak.

A nem közlekedési célú igénybevétellel kap
csolatos állásfoglalás kialakítása esetében egy
mással ellentétes érdekek összehangolásáról van 
szó. Az eljárásban meghatározó szerepet játszó 
kezelő -  hivatalánál fogva -  elsősorban az út- 
állag épségének, a közlekedés biztonságának és a 
zavartalanságának a megóvásában elkötelezett. 
Előfordulhat tehát, hogy a másik érdek háttérbe 
szorul. Ezért a javaslat lehetővé teszi, hogy a ké
relmező az igénybevétel megtagadása m iatt vagy 
a m egállapított feltételekkel szemben a közleke
dési hatósághoz fordulhasson.
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A javaslat 36. §-ának, e rendelkezései általá
nos érvényűek. Kivételt képez mégis az az eset. 
amikor a közút nem  közlekedési célú igénybevé
telére valamely hatóság (pl. építési hatóság) en
gedélyéhez kötött építm ény elhelyezése céljából 
kerül sor. Ebben az esetben -  a javaslat szerint 
-  a közút nem közlekedési célú igénybevételéről 
az építési (létesítési) eljárásban kell határozni. Ez 
a megoldás az eljárás és az adminisztráció egy
szerűsítését szolgálja. Fontos szempont ugyanis, 
hogy az ügyfeleknek egy m eghatározott ügyben 
csak egy hatósághoz kelljen fordulniuk. A kü
lönböző érdekek érvényesítése, az illetékes ha
tóságok és egyéb szervek bevonása az ügy elbí
rálásába m ár nem az ügyfél, hanem  az em lített 
hatóság feladata. A nem közlekedési célú igény- 
bevételhez tehát term észetszerűleg ilyen esetben 
is szükség van a kezelő hozzájárulására és fenn
áll annak a lehetősége is, hogy a kezelő az igény- 
bevételre feltételeket határozzon meg. Ez a ke
zelőnek az építési (létesítési) engedélyezési eljá
rásban való közreműködése révén valósulhat meg 
[36. § (3) bek.].

Előfordulhat -  ezt gyakorlati tapasztalatok is 
igazolják - , hogy a közutat hozzájárulás nélkül 
vagy nem a hozzájárulásban m eghatározottak 
szerint veszik nem  közlekedési célból igénybe. 
Az ilyen szabálytalanságok visszaszorítása alap
vető közlekedési érdek, ezért a javaslat az elkö
vetőkkel szemben szankciók alkalmazását teszi 
lehetővé. Az intézkedés ilyenkor m ár mindig a 
közlekedési hatóság, feladata (hiszen közlekedési 
érdeket kell érvényesíteni). A közlekedési ható
ság jár el tehát akkor is, ha az útkezelő által meg
állapított feltételeket -  amelyek megsértése 
m iatt az intézkedés (a szankcionálás) szükségessé 
válik -  az építésügyi hatóság engedélyező hatá
rozata tartalm azta.

A legfontosabb ilyen szankció a pótdíj fizette
tése, amellyel a gyakorlatban várhatóan az út 
megengedettnél hosszabb időtartam ú elfoglalását 
fogják elsősorban büntetni (37. §).

A nem közlekedési célú igénybevételéhez előírt 
kezelői hozzájárulás megszerzése időt vesz igény
be. Adott esetben -  m ár csak a további zavarok 
vagy károk elhárítása érdekében is -  szükség 
lehet előzetes kezelői hozzájárulás nélkül, azon
nali beavatkozásra. Ilyen rendkívüli igénybevé
telt a javaslat 38. §-a a közművek, közműalag- 
utak, vasútüzemi berendezések, távközlési veze
tékek és csővezetékek halasztást nem  tűrő kija
vítása, továbbá árvíz- és belvízvédekezés, helyi 
vízkárelhárítás és elemi csapás elhárítása céljá
ból tesz lehetővé. A közúti közlekedés zavarta
lanságáért és biztonságáért felelős kezelőnek 
azonban ilyen esetek kapcsán is van feladata. 
Végre kell hajtania a közúton folyó m unkálatok
kal összefüggésben esetleg szükségessé váló for
galomszabályozási feladatokat, a javaslat 34. 
§-ának (4) bekezdésében foglaltakkal összhang
ban a m unkálatokat és a velük kapcsolatos ve
szélyt a forgalomban résztvevők szám ára jeleznie 
kell stb. Ezért szükséges, hogy a rendkívüli

igénybevételről az igénybevevők a kezelőt hala
déktalanul tájékoztassák.

A hatályos szabályozással egyezően a javaslat
39. §-a a közúthoz csatlakozás létesítéséhez is ú t
kezelői hozzájárulás megszerzését írja  elő. A köz
úti közlekedés biztonsága érdekében a kezelő az 
útcsatlakozás kivitelezéséhez is feltételeket hatá
rozhat meg. Ebben az eljárásban is szükségessé 
válhat a hozzájárulás megtagadása, illetőleg a fel
tételek elleni jogorvoslat, továbbá a hozzájárulás 
nélküli vagy a m eghatározott feltételektől eltérő 
kivitelezés szankcionálása.

A szilárd burkolatú közutakhoz jelentős szá
mú földút csatlakozik. Az előzőekben em lített el
járási szabályok a földutak szilárd burkolatú ú t
hoz való csatlakozásainak a kiépítésére is irány
adók. Ezen túlm enően a javaslat -  az utak tisz
tántartásához és azok forgalombiztonságához fű
ződő érdek védelm ében -  kim ondja: a földút 
kezelőjének meg kell akadályoznia, hogy a föld- 
útról a szilárd burkolatú u takra a járm űvek föl
det, iszapot, követ, vagy egyéb anyagot felhord
janak [39. § (4) bek.].

A közutak kezelői, valam int a közutakon, azok 
alatt vagy felett levő építm ények üzemeltetői, il
letőleg útcsatlakozás létesítői között a szükséges
sé váló fenntartási, felújítási és korszerűsítési 
m unkák elvégzése és a felmerülő költségek vise
lése tekintetében viták keletkezhetnek. Az ilyen 
viták megelőzését vagy kialakult vitás esetek 
megoldását kívánja elősegíteni a javaslat 41. §-a.

A javaslat fő rendező elve az, hogy mind a 
fenntartást, mind a felújítást, mind a korszerű
sítést az köteles elvégezni (vagy saját költségén 
elvégeztetni), akinek az érdekkörében (létesítmé
nyével összefüggésben) az felm erül. A felek a 
másik fél üzem eltetése alatt álló létesítm énnyel 
kapcsolatos felújítás vagy korszerűsítés elvégzé
sére. (az ezekkel kapcsolatos költségek viselésére) 
annyiban kötelesek, am ennyiben az az általuk 
üzem eltetett létesítm ény felújítása (korszerűsíté
se) m iatt válik szükségessé. A kötelezettség azon
ban ilyen esetben is csak a felújítást, illetőleg 
korszerűsítést megelőzőekkel azonos műszaki jel
lemzők biztosításáig terjed.

Az itt szabályozott esetkörben a javaslat bizo
nyos kezelői felhatalm azásról is rendelkezik. Fel
hatalmazza a kezelőt arra, hogy -  közlekedés- 
biztonsági érdekből -  a közúton (alatta vagy 
felette) levő vagy ahhoz csatlakozó létesítm ény 
üzem bentartóját annak felújítására vagy korsze
rűsítésére felhívja. Mivel a felhívás eredm ényte
lensége a közúton veszélyt idézhet elő, erre az 
esetre a javaslat hatósági ú t igénybevételét is 
lehetővé teszi. A hatóság a kötelezésről vagy -  
ha a kezelői felhívás indokolatlannak bizonyult -  
a felhívás elutasításáról határozatban intézkedik.

A közút és a közúti közlekedés védelm e érde
kében a javaslat az útm enti ingatlanok tulajdo
nosai (kezelői, használói) tekintetében tűrési kö
telezettségeket állapít meg. Ezek

ÁBTL - 4.2 - 10 - 27/9/1988 /17



104 -  1988. jún ius 29. BELÜGYI KÖZLÖNY 6. szám

a) az útm enti ingatlanon mozgatható hóvédmű 
elhelyezésére,

b) az ingatlanon, az alatt vagy felett műtárgy, 
valam int közúti jelzés elhelyezésére, végül

c) az ingatlan ideiglenes igénybevételére
vonatkoznak. Ezekben az esetekben -  kivéve a 
mozgatható hóvédművek elhelyezését -  az in
gatlan tulajdonosa (kezelője, használója) a kezelő 
által okozott károk m egtérítését igényelheti. 
Igényt ta rthat továbbá arra is, hogy a hóvédmű, 
m űtárgy, illetőleg közúti jelzés elhelyezése az in
gatlan rendeltetésszerű használatát lényegesen ne 
akadályozza.

A javaslat szerint a M inisztertanács a közutak 
m ellett lévő ingatlanok használatát kártalanítás 
nélkül egyéb esetekben is korlátozhatja. Ilyen -  
jelenleg is fennálló -  korlátozás a közlekedés
biztonság érdekében elrendelt égetési tilalom, a 
közút-vasút szintbeni kereszteződése m ellett ma
gas növésű növények term esztésének a tilalma 
stb.

A javaslat lehetőséget biztosít arra, hogy a 
közút hófúvás és környezeti károk elleni védel
me, illetőleg a közút környezetének a közlekedés 
károsító hatásától való megóvása érdekében -  
a veszélyeztetett helyeken -  erdőt, fasort vagy 
cserjesávot telepítsenek. Az ilyen célra telepített 
erdőt a javaslat szerint védelmi rendeltetésű er
dőnek kell nyilvánítani (42- 43. §).

A javaslat 44- 45. §-ához

A jogszabályok érvényesülésének igen fontos 
eszköze a hatékony ellenőrzés. A javaslat 44. §-a 
a közúti közlekedés ellenőrzését teljeskörűvé te
szi, és annak elvégzésére a közlekedési hatóságo
kat (és megbízásuk alapján a terü leti közlekedé
si felügyeleteket), valam int a rendőrhatóságot ha
talmazza fel.

A hatóságok az üzem bentartók telephelyén is 
végezhetnek ellenőrzéseket. A javaslat itt „ te
lephely"-e t, nem pedig „lakóhely”-et említ. En
nek megfelelően ilyen ellenőrzés csak a közúti 
közlekedési vagy ahhoz kapcsolódó gazdálkodási 
tevékenységek, továbbá a közületi szervek járm ű
vei, valam int a magánszemélyek gazdálkodó te
vékenységéhez használt járm űvek tekintetében 
végezhető.

A közutak kezelőinek a feladata és felelőssége 
a korábbi -  1962. évi -  szabályozás óta több
szörösére növekedett. Ugyanakkor 1983-ban meg
szűnt a hatósági jogkörük. A javaslat 45. §-a an
nak érdekében, hogy a közutak kezelői eredm é
nyesebben tehessenek eleget feladataiknak -  út- 
ellenőri szolgálat m űködtetését rendeli el. Az ú t
ellenőrök nem hatósági jogkörrel felruházott sze
mélyek, hanem  a közutak kezelőinek a megbí
zottai. Feladataik jellegére tek in tette l azonban a 
hivatalos személyeket megillető büntetőjogi vé
delemben részesülnek.

A javaslat 46- 48. §-ához

A javaslat autom atizm ust kíván terem teni a 
forgalom növekedése és a közúti közlekedésből 
származó állami bevételekből a közutakra fordít
ható pénzeszközök között. Ez az e célra fordítha
tó pénzeszköz állandóságát és a forgalommal ará
nyos növekedését biztosítja (46. §).

Külön §-ban foglalja össze a javaslat a törvé
nyi szintű szabályozásban előforduló fogalmak 
meghatározását. A fogalommeghatározások to
vábbi célja, hogy az egyes fogalmak -  a közúti 
közlekedésre vonatkozó szabályok egységes ér
telmezése és alkalmazása érdekében -  a javas
lat alapján kiadásra kerülő végrehajtási jogsza
bályokban is azonos tartalom m al jelenjenek meg 
(47. §).

A 48. § a javaslat hatályba lépéséről és az új
raszabályozás folytán m eghaladott -  törvényi 
szintű -  jogszabályok hatályon kívül helyezésé
ről rendelkezik: a javaslat a végrehajtásra a Mi
nisztertanácsnak ad általános felhatalmazást. 
Egyes rendelkezéseiben azonban -  pl. 9. § (3)-
(4) bek., 15. §, 19. § (1) bek., 20. § (1) bek., 30. §
44. § (2) és (4) bek. -  külön felhatalm azást is 
tartalmaz.

Miniszteri rendelet

A pénzügyminiszter 
13/1988. (IV. 25.) PM 

rendelete
az adóigazgatási eljárásról szóló 

50/1987. (X. 14.) MT rendelet
fegyveres erőknél és fegyveres testületeknél 

történő végrehajtásáról

Az adóigazgatási eljárásról szóló 50/1987. (X.
14.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 28. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalm azás alapján -  a 
honvédelmi m iniszterrel, a belügym iniszterrel, 
az igazságügyminiszterrel, valam int a M unkás
őrség országos parancsnokával egyetértésben -  
a következőket rendelem :

1. §
A rendelet hatálya a fegyveres erőkre és a 

fegyveres testü letekre (a továbbiakban: testület) 
valam int azok tagjainak és alkalm azottainak 
adóügyeire terjed  ki.

R. 8. §-ához

2 . §

(1) A jogszabályban m eghatározottakon túl 
nem kell adóbevallást benyújtan i annak a m a
gánszem élynek sem, akinek adóköteles jövedel
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me csak attól a testü lettő l származik, am elynek 
a magánszemély tagja vagy alkalm azottja.

(2) Az (1) bekezdésben m eghatározottak csak 
akkor alkalmazhatók, ha a magánszemély nyi
latkozatot tesz arról, hogy a testü lettő l származó 
jövedelmén kívül más adóköteles jövedelme az 
adóévben nem volt.

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, 
rendelkezéseit azonban 1988. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Dr. Villányi Miklós s. k.,
pénzügym iniszter

irányelv

A belügyminiszter 
és a művelődési miniszter 

7001/1988. (BK 6.) BM- MM 
e g y ü t t e s  i r á n y e l v e

a dolgozók iskoláinak tanulói esetében
a személyi igazolványba történő bejegyzésről

A személyi igazolványról szóló 5/1985. (XII.
22.) BM rendelet 2. §-a (1) bekezdésének 1. pont
ja alapján a személyi igazolvány tartalm azza a 
nevelési-oktatási intézm ény megnevezését és cí
mét, ha az igazolvány tulajdonosa tanuló. A ren
delkezés alkalm azása során bizonytalanság ta
pasztalható abban, hogy a dolgozók általános is
kolájába, a dolgozók gimnáziumába, illetve a 
dolgozók szakközépiskolájába járó, m unkavi
szonyban nem álló tanulók esetében is helye 
van-e bejegyzésnek. A jogszabály egységes al
kalmazásához az alábbi

i r á n y e l v e t

adjuk ki:
Az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény (a to

vábbiakban: törvény) 128. §-ában foglaltak alap
ján  a felnőttek oktatására a törvény rendelkezé
seit alkalmazni kell, kivéve, ha a felnőttek isko
lai oktatására sajátos szabályokat megállapító 
VI. fejezet m ásképp rendelkezik.

M iután a tanulói jogviszonnyal kapcsolatosan 
nincsenek külön rendelkezések, ebből az követ
kezik, hogy a dolgozók iskoláiba [törvény 130. § 
(1) bekezdés] járó tanulók a törvény 25. §-ának 
(1) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intéz
m énnyel tanulói jogviszonyban állnak.

Ily módon, ha a dolgozók iskolája tanulójának 
nincs munkaviszonya, az ism ertete tt rendelkezés 
alapján -  a nevelési-oktatási intézm ény nappali 
tagozatára járó tanulókéhoz hasonlóan -  a sze

mélyi igazolvány m unkahely-változások rovatá
ba a nevelési-oktatási intézm ény neve és címe, 
a foglalkozás, alkalm aztatási minőség rovatába 
pedig a „tanuló” szó írható be, m iután a jogsza
bály a személyi igazolványba történő bejegyzést 
a tanulók tekintetében elrendeli.

Dr. Horváth István s. k., Köpeczi Béla s. k.,
belügym iniszter m űvelődési m iniszter

Intézkedés

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszter-helyettesének 

9/1988. (BK 6.) számú 
i n t é z k e d é s e

a fegyveres erők, a fegyveres testületek
és a rendészeti szervek szakágazati gazdasági
együttműködésével kapcsolatos munkavégzés 

Belügyminisztériumon belüli szervezeti 
rendjéről

Az Országos Tervhivatal elnökhelyettesének, 
a pénzügym inisztérium i állam titkárnak, a Ma
gyar Néphadsereg vezérkari főnökének, a Bel
ügym inisztérium  pénzügyi-anyagi-m űszaki mi
niszterhelyettesének, a M unkásőrség országos 
parancsnokhelyettesének, az Igazságügyi Mi
nisztérium  Büntetésvégrehajtás országos pa
rancsnokának és a Vám- és Pénzügyőrség orszá
gos parancsnokának 1/1987. együttes intézkedé
se alapján a belügyi szerveket érintő testületi 
együttm űködés végrehajtására kiadom  az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A fegyveres erők, a fegyveres testü letek  és 
a rendészeti szervek (a to v á b b ia kban: fegyveres 
szervek) szakágazati gazdasági együttm űködésé
nek a kölcsönösségen kell alapulnia, az nem sért
heti a Belügym inisztérium  érdekeit.

2. Együttm űködési kötelezettséget a belügyi 
szerv csak saját hatásköre keretein belül vállal
h a t  A központi és területi szerveknél az „M” 
időszaki feladatok és az „M ” készletekkel foly
ta to tt gazdálkodás terén  csak a BM " M ” és Szer
vezési Csoportfőnökség előzetes egyetértésével 
tö rténhet együttm űködés a fegyveres szervek 
között.

3. A Központi Koordinációs Bizottságok (a to
vábbiakban: KKB) belügyi képviselői a BM 
Pénzügyi-Anyagi-M űszaki Főcsoportfőnökség 
é rin te tt felső fokú gazdálkodó szervei, valam int 
a BM Személyügyi Főcsoportfőnökség érin tett 
szervei vezetői, illetve az általuk kijelölt szemé
lyek. A KKB-ban a Belügym inisztérium ot kép
viselő szervek felsorolását az 1. számú melléklet 
tartalm azza.

4. A fegyveres szervek képviselőivel az együtt- 
 működési m egállapodást az együttm űködésben
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érin tett felső szintű gazdálkodó szerv vezetője 
közvetlenül köti meg, s erről az illetékes KKB- 
ban a Belügym inisztérium ot képviselő szervet 
köteles tájékoztatni.

5. A KKB-ban a Belügym inisztérium ot képvi
selő szerveknek összefoglaló jelentést kell készí
teni a szakterületükön az együttm űködésben el
ért eredm ényekről, am elyhez fel kell használ
niuk a Területi Együttm űködési Bizottságok (a 
továbbiakban: TEB) által részükre m egküldött 
jelentéseket is. A K K B-nak az összefoglaló je
lentéseket m inden év január 31-ig meg kell kül
deniük a Tárcaközi Együttm űködési Koordiná
ciós Bizottságban a Belügym inisztérium ot kép
viselő BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség ré
szére.

6. A TEB-ben a Belügym inisztérium ot a 2. 
számú m ellékletben m eghatározott belügyi szer
vek parancsnokai (vezetői), illetve az általuk ki
jelölt személyek képviselik.

7. A TEB-ben a Belügym inisztérium  képvise
lője szolgálati alárendeltségétől függetlenül:

a) javaslatot, tájékoztatást kérhet a megyébe 
települt belügyi szervektől a gazdasági együtt
működés feladataira, feltételeinek javítására,

b) a gazdasági együttm űködésre vonatkozó 
igényeket közvetíti az igénylő és a szolgáltató 
között,

c) az együttm űködés javasolt feladatairól, ta 
pasztalatairól, eredm ényeiről, feltételeinek jav í
tásáról -  a fővárosi és megyei TEB ügyrendjé
nek megfelelően -  a főváros és a megye te rü 
letén működő belügyi szervek egészére kiterjedő 
összefoglaló jelentést készít, m elyet m inden év 
január 15-ig m egküld a KKB belügyi képvise
lőinek.

8. Az együttm űködésben résztvevő belügyi 
szervek parancsnokai (vezetői):

a) együttm űködési igényeiket a TEB-ben a 
Belügym inisztérium ot képviselő szem élynek je
lentik  be,

b) rendszeresen, vagy szükség esetén soron kí
vül tájékoztatják  a TEB-et az együttm űködés ta 
pasztalatairól, a felm erült és a m egoldásra váró 
kérdésekről,

c) az együttm űködést önállóan kezdeményezik, 
m egkötik a m egállapodásokat az együttm űködő 
fegyveres szervekkel,

d) hatáskörüket meghaladó együttm űködési 
igények esetén azokat felterjesztik  a döntésre 
jogosult szolgálati elöljárónak.

9. Ez az intézkedés a kiadása napján  lép ha
tályba, rendelkezéseit az érin tett személyi állo
m ánnyal ism ertetni kell.

Kiss Sándor s. k.,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

1. számú melléklet 
A BELÜGYMINISZTÉRIUMOT A TÁRCAKÖZI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KOORDINÁCIÓS, 
VALAMINT A KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS 
BIZOTTSÁGOKBAN KÉPVISELŐ SZERVEK

B i z o t t s á g o k A BM -et képviseli

Tárcaközi Együttm űködési 
Koordinációs Bizottság 
Á ltalános Koordinációs 
Bizottság
H adiipari Koordinációs 
Bizottság
Technikai Biztosítási 
K oordinációs Bizottság 
H adtápbiztosítási 
Koordinációs Bizottság 
B eruházási Koordinációs 
Bizottság
Kiképzési Koordinációs 
Bizottság

BM Terv és Pénzügyi 
Csoportfőnökség 
BM Terv és Pénzügyi 
Csoportfőnökség 
BM Terv és Pénzügyi 
Csoportfőnökség 
BM Anyagi és Technikai 
Csoportfőnökség 
BM Anyagi és Technikai 
Csoportfőnökség 
BM Anyagi és Technikai 
Csoportfőnökség 
BM O ktatási és Közművelő
dési Csoportfőnökség

2. számú melléklet 
A BM SZERVEK MEGYEI KÉPVISELŐI 

A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
BIZOTTSÁGOKBAN

M e g y e S z e r v S z é k h e l y

Budapest Budapesti RFK B udapest
B aranya megye Baranya

MRFK
Pécs

Bács-K iskun megye Bács-K iskun
MRFK

Kecskem ét

Békés megye Békés MRFK Békéscsaba
B-A-Z megye B-A-Z MRFK Miskolc
Csongrád megye Csongrád

MRFK
Szeged

Győr-Sopron megye G yőr-Sopron
MRFK

Győr

F ejér megye F ejér MRFK Székesfehérvár
H ajdú-B ihar megye H ajdú-B ihar

MRFK
Debrecen

Heves megye Heves MRFK Eger
K om árom  megye K om árom

MRFK
T atabánya

Nógrád megye Nógrád MRFK S algótarján
Pest megye Pest MRFK Budapest
Somogy megye Somogy MRFK K aposvár
Szabolcs-Szatm ár m. Szab.-Szatm ár

MRFK
N yíregyháza

Szolnok megye Szolnok MRFK Szolnok
Tolna megye Tolna MRFK Szekszárd
Vas megye Vas MRFK Szom bathely
Veszprém megye Veszprém

MRFK
Veszprém

Zala megye Zala MRFK Zalaegerszeg

Megjegyzés: A kiem elt m egyéknél a T erü le ti Együtt
működési Bizottságok elnöki tiszté t a megyei rendőrfő
kapitány  elv társ tö lti be.

K iad ja: Belügym inisztérium  T itkársága
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