fókuszbarr

ldén októbertő[ egyszerűbb e[járásban

intézhető egyebek mellett a Iogosítvány
elvesztésének beje[entése, az elveszett
rendszám pótlása, vagy a gépkocsik

forgalombót va[ó ideiglenes kivonása.
Megszűnik az ideiglenes vezetői engedéLy,
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számára kedvező módon változik a
|árművek köte[ező fele[ősségbiztosításá nak
igazolása is. A kormány elfogadta

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(NFM) .iavastatait a közúti köztekedési

a

hatósági és igazgatási ügyekben az
ügyfetekre háru[ó adminisztratív terhek
csökkentésére. A módosításokkaI kétfé[e
e[járás (az ideig[enes vezetői engedé[y
kiadása és a [e|árt érvényességűforga[mi
engedéty bevonása) megszűnik, további
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A \enl:crj l]<ljc.:rt;i \íinis:tériutn Cliinté-

KÖZLEKEDÉSBlZToNSÁG

íókuszbar'r

fókuszban

ko:cpótól Glóri G''-rlla, ktllliLllli légtigi'i elrli'lklrclr'errcs iÍli1]\ iljll'

A

nrirlisztér'irrnr tészérij1 e kir'revezés kllI)csín lrrcgli)gilln]il:a\](lrr,

hor:y lr közlekeclési hettiság eserében is s:i]kségl's.r.Iirlilnriktr.lrhl.

n]űki;.]ós tcltételeiIrek lliztositásl,

l hltrlsígi tt'l.rJltok

r|l'or*ahL.

és hlrókorlvrrbb ellátása, a fejles?rési tliÍcát érinta) uniLis pr'ojcLrck

hrrttisígi enge,'1élyezésórrck

a 1cLgytlrsírásrr.

KicIrrclt tcll(]ittként Leri]ll

rllcghatiil'ozrísrrr lr Magyary Zoltán Ki!zir:rr:llrtlis-tijlcsztési Progrlrnr
irltézke.]ési tcrr'ónck 15' ponrjlr alapjrin

rr

llrkoss.igi tigvfilckrc hár'trlLi

ildnlirriszrrrrrÍl'ter'hck csi'lkkentésc, tovil'l'ri l jogs:lL'rilyok n-veh'czetérrek ki;zórtbet(]llllé tétele érrlckóbcn clÍilgaLlott Eg-vszer'['rsítesi
Progrrrnr ki;zlekeclési clcnrcirlck l'égrehajtiisa. Azért, lrog1'

.rz

lilL.rnr'

gópjír nlill'ck filr'galr,rll'll he\'ezése. a müs:aki

polgilrok szlinláre rr
vizsgir, lr tilr'gelnri crrgctléLyek' a rerTtlszl\nrtál'lák ós jogositviínyok

.] ki,:lckcJósi ágau lr és ll ki1:lekcr.lési szolliiltrtlls( jk k!rÍ::tl i]' ercJnrónvcs lnűkijdósóllck ós 1tjlóclesének elóse'

.:lrk':cl'Ll.Úg lrllrli,lill,

ríresél l,i:rositjl. Á Irlrtrisi]!:

l1 kij:leketla]k ós ll ki]:Lckcdósi s:oLgLilrir(]Ii érJckcir t'g)'.lrtint \'é(li, tcle.lltlri ki;ze tlllt():ik a lisztcssógcs

r'cls,:'n1'és r'alirnlcIlttri ka;zlckcdij joqkiiYetií llrxllltlLrttistin1rk

srili

ti'Iiir_ryeLete' Mlir'lt

NKH

tr

htl&i

ka;.lckc(jési ágrrzlrr

rlrirrrlennirpjLrir nrcghlltIir'rl:ti, korszctű szaknlli k,'rrrpetcnciákkal
rcnJelLe:ó lrlrt(lság, tiirsrrdirlnri és glrzelasigi szer'epe kicrrrelten 1tln-

|lls. KolszcrÍt ka'zleke.lési llatr'lsri9Lórlt,.l sziiksóges tecIrrrikai lrátlér és tcchnoLigixi tlr.1'is llirtokí[..lIl' a lcgnroJcrrlcbl' tlgyintóZós
lehetóségeirrck rrrcg!cÍclr1tósó\'cl,

a kijzlckedés l'aLlrmcnnyi részt-

r'cvílje szárliir.r lrdapti\' ós irLíthat(i rrrrjdon bi:tosítjrr rr lrattisiigi
iigyinrézés r'rIirnrerrnyi clcnrét.

kiar'lrisa órczlretóen cg)'s7er'tisijdjijn, szirksógcs r'tllt ll ka]zlekc.lósi hatt'lsiig részóról egy sokkrrl tkth'rrL.[,, l r'égrehlrjtrisr rckirltvc

Tobb etjárásban mellőzheto aZ Ügyfét

kezclerrrényczílbb Íellépes. Nos, lz új \'ezetés tcljcsirctrc a Ícle.lltlit, az NFM, a Nenrzeti Kajz]eke.lési Hlttiság ós I Ki)'igilzglltiisi
és Elektronikus Ki)zszoLgálratások Köuporlti

clnlonllhlrtjLI k' llz

szeméLyes megjeLenése, aZ Ügyek indítása
az Ügyfétka pUn keresztÜ[intézhető majd.

Hir'arrrl PélJltéltékil

cgvi]ttlnűki;dé5c ll,rpjár'r és szlkérriii jlveslataira óPit\'e kes:iill el

a: elr"lterjeszrós' A Nenrzeti K(jzleke.{ési Hattiságrril rrrtllr.rtt!, lrrrg,,'
nz állami kijzlekeJés fclriigyclcti rcn.ls:cr tlrszligos intéznrónyckónt,

valamennyi kózlckcdési ligllzlt h|ll(')sligi és s:lkhltt'lstigi t|lllellltair
lár]lr el' Opcratír' ki;zlela.llrtok.rt r',-'gcz, lLrktlssrigi és tlírsllslisi, r'xLllnlint irTrézmérlyiklr|csoletli szcrtcrigir:tuk, ér'inti a kijz]eke.lós r'al'l-

nlenll\'i lós:t\'e\'a;jét. Rószesc a kajzleke.]és iejLóJéset bctitl,v.isoLi,
kajzlckcdésLri:t()nsigi, körrlyczctr'édelnli

és r'ersen1'Lépcssógi

iiIa.lrr-

trlk nrcgcll,-liisllnak. Errrlck ér.]ekéL,enirj strNtégix lrlcgii]glLrrrr:ísiira
v,'1 ..-r 1..:..rn(l) r r'(-'.qLr ir'1. l l rrr,rlir', ir lj:\-( rr\i: r' '
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Mrrgyrrr1'

Ziiltlin Ki'lzig.rzgltás-lijLesztési PÍogr'enl aLatrján,

a iakossligi iigvfcIckrc hárlrlr! adrlinisztrirtir' tcrhck csijkkentésc,
a

jovs:al'ílyok nyelr'ezctének ki]zétthetiil)llé tetelc ér'.lekél'en el-

lilglriirltr El1'szclűsitési Pf()gram ka;zickc.]ósi cIcnlcirrck r'égrchrrjrisll trllFjiin riibb cljrirísbarl n1ella')zheló az tjg,vÍél szcmél\'es lnerjclcrrése. lr: i]g}'inJírás e: ÜgyfélklrpLrn keleszttil inté:hetii rrrlrjcl'
A nvilr'r1rrtlrr'tiisi rerr,-]s:crek ajsszeka]té5é\'el lrz clkr-rriÍrryirotlák,
KorrníIl1'ab1lrkcrk k(jzr'etlen elektronikus kapcstlllt iltján kórhctik
rrrlrjtl le a s;t'rkséges rr.l.rttlk.rr' Az iigyti'lck a lratrisági clIcn(lrzésck

KOZLEKEDESBIZTONSAG

fókuszban
:]: -,,i.rr!rk kií1LitÍsa során is nlentcsiilnek a2 lrdntszol.
.:,'l,.:.ilrattl rillam kolcepciűának negvalósitása je-

i

'. .: lll.rnlPolgrír lrclyett a jövilben a hat(lsíg rlolgozil.
'
.: l:;cnJs:ere]< 1elkészitésétkövetóen,
iclén októberttjl
. - :i..n Lellet bejelenteni a kózilti járnl:l\'ekhez tartozó
_ . :_:.l:l.','k és r'ezctói crrgedélyek eh'esztését'megsen]rrri': :.:::rllre:ni

.

'_
'
:

az elr'eszett rendszámliibla pótlását, a

jir-

::_' ]Ii]rtéÍ]ii ideiglcncs kivoDását, najd fórgirlonba lrc_ ::.rri'rl','r'a.]atváltozás miatti cseréjét. A r'áltoziisokkal
: :'líillcnes r'ezetaii engedély lrirsznriJata, a lejárt ér'\'é' :: ,lnli enge.lélyt ilz ellerriirzéskor a jiivciben ncnr r'eszik

_' :'.:'.'

_

'\:

i,'leiglerres vezetói engedély kiaC]ása hclyett ma

_i:_'.lr', .r l'égieges r'e?etói engeLlély gyors

pódlisa- A Lejárt

:-:.lr'.ll ki;:Ickcrló ;ármű csetén - a sz.llJályséÍtés btlnte'_: lrlijsi] nlellett - a bat(isiig valórli célja' hogy vizsgiíra

. ''

::_:'.1\

.:':.-l(l!t
n.nl

e heLyszinen elveszi, rrrivel a

tLldja le'''izsgáztatrri

:'ril. A

szt'lksóges

lz

legtöbbször

igazgatísi szcllgliltatási ,'lij elektrorrikus megíizetésétbiztositó rerrrlelkezésci pclrrtositlisiim, a szabrilyséttésekkel kapcsolatos tór\élui tenelelkezésekben l jálmű\'ezetéstail tairténö e]tiltás harályx potltosítiisli-

'a

is.

irz

a jármű lr]ilsz:lki vizsgájak()í
.rl1ltiiskclr a nyilvántartás (ttjlin eLlenőrzik. A nozgás-

:.l.:(; L.i2rosítás neglétól

:

' _:,i
.

'

:

.

: ::

ir'rforn'ratikai fclkészr]ilésemel Lett:

.

a karztlti jIitnrÍrl'eklrez tlrtozti hatósági okmányok és vezetói
enge,'lélyek esetében az okmány elvesztésénck' megsemmisiilésénekbejelerrtése;

. a nenzetközi vczetaii engedély igéDylései
. i rörzskjny\ lJlrl ilL,'zli. mli(Ll c5(ré]qi
. az eh'eszetl Íendszámtríbla pixlásárrak kezdeményezése;
. a jiirn,ű forgirlorrrbtll tiirtér-rti ideiglenes kivonása, majd
forgalornba lrelyezése'
jar'asLatában az ideiglerres \'ezetói engeclély okrníny

A szlktárca

lraszrrillatilrrrrk megszi'lntetéséle tett ja\'aslatot' \'alanrint a lcjárt

íotgtlni engeclély ber'crniisiin.rk

rnellózését jtr'asolta, rninc1ezt
kormriny elfogaclta.
A második tén,lkiir esetében a gépjárnrűvek kötelezó íelelós-

sógbiztositásának t'lgyfél általi igazolrisa egyszerilsitésére késztrlt a
javaslat' arnely szerint elhagyhatór'á válik a forg:rlrrri errgedély me1-

részben 20l]. október 1-jén Lóp-

lett tattott biztositrii igazcllás, miközben a járrrrir múszaki vizsgájr!

rcn.lclkezések clöntó

:llll.'r'

MegalkotástrkkaL a szaktárca a Magyary Zoltán
_,.-rejlesztési Progranr Egyszerirsitési Ptclgranjáb:rn fog'
:..l:lekeclési Hatóság és a Kózigazgf,lási és Elektronikrrs

a

nak íeltételeLesz a biztositás

nT

eglétér-rekhat(lsági ellerrórzése, anrely

elektronikus úton a nyilvárrt:rrtóból
sitása érdekóbcrr

l

történhet meg. E

céL nregr'lLó-

közilti közlekedésról szóló 1988' óvi l. tör\'ény,

' rilnoglttott projekt keretében készitették elő.

valanint a kötelezó gépjárDÍl_felelősségbi?tosítísróLszóló 2009. évi
LXIl. törr.ény mriclositiisiíta r'onatkozó javaslatot tartalmazta rrz eló'
terjesztés, tor'ábbá a körílti közlekedés szabályairól szi,|ó l/Í975.

szaktárca.javasLatait a kormány elfogadta,

ség. A megr'rrlósitáslroz

' ''.''l

-

ja\'aslat irlnpjiin a ki]vetkezó eLjírások esetében válik lelretóvé

jill'íjben egyszertlbben és gyotsabban pótolhatják
:']:oh'1inyukat. Az okrrriiny cseréjektlt' pótlísakor a lra'
:,l.].i igllzolvríny kiá11itásakor rög2itett vagy tr személyi
:'.lL'.'Lirltlrtásban tárolt íényképetés.lláírást
lraszrrálhat.r

: _ lr teljesiti. A jar'aslatokat a fejlesztési minisztérium, a

:
:

A

elektronikus tlgyintézés, a KEK KH 2013' október l-re töÍténő

.:<.,lr'szággyúlési táNogatása esetén a biztositói igazo'

.

bejelerT-

rol]iklls tlton is rrreg lelret tenni. A sz^ktírcl ja\'aslatot tett egycs
törvélui rcndelkezések mótlositásrira is, így az llletéktörvényrrek az

jóhisze'

rrrellett tar-

szak-

tések egyszerÜlsitése n]eg\'alósul a?áltll, hogy a bejclentéseket elekt'

és irrformati-

ílrgalmi errge,.léLy

NKH

Az elóterjcsztés alapján az aclatok r'iiltozilsiival kapcsolatos

felére a gépjátmtrvck kotelezij íele-

rTTajcl a

péJcláu1 az

ren.lszerébiil \'agy a nyih'ántartásb(ll enelik át a szükséges adatokat.

.::.i:inik igazolisa is egyszerÍrbbé vílhat. A kormányzati
':'rlll.lrr nern kell

iglzolásít'

nTegisn,erlrető ar1:rtok tigyfél áltaii

alltój:it' aDig vissza neD)

tór\'ónynódositásokkll

. :'...ikcL 201] rlásoclik

:

tóségét teremtiL meg' \':llarrrint nrelLózhetó\'é tcszik a hatóság által

et' Ehhez nem sziikséges és célszerű, lra az cllenijr a

.]
_

fl? elcktrotlikLls trton (Ügyfelkaptr útján) történó tlj]yinrlítás lehe-

Kú7r''ntl HivilllrI sz'lkcrLj'i .lzÚj sré(h(l)yi T.rv

(ll'

5') KPM,BM egytrttes rerrdelet kisebb rnóclositására l'arr szr]ikn ja\'iLsolt

tijt\'énymór]ositások 2013. tavaszi

trlésszirkon törtérTó elíogac1ásrr' r'rrlamint ez2eL páthuzirn]osan tovíb-

: SZa bályozásVáltozásokat ta rtatmaZó
_:ndeletet 20]3.
ianUár 16-án kihirdette.

bi iníornratikai íejlesztésekszükségesek, így 2013 közepére tervez'
hetó ezen egyszerűsités rrregr'alósulísa.

harm^dik tém^kijrberr az NFM elóteriesztóse l mozgáskorlátclzottak parkolási igazolr'ányának igazgatási íolyamatát tervezi egy'
szerÍlsiteni, Így a jogosultságot rr-regalapozó orr'os-szaknai kérclésekre

A

-

: ' '.'\1 elképzelései tattalrnilag hiilonr tómakörbe

' .
-_

.\: r'lsó esetében az elóterjesztésber-r a kijrtlti közlekedési
'_l!\'ck kiirébe tartozrj a gépjírrnúveklrezés a jírmú\'e-

: -]Likségcs' kiilónlrö2ó

'

.

zolvárry p(ltlása (az állapot véglegessé r'iilása esetén n7 ennek megfe,

::',.lk eljLirási eg,vs?ertlsiléséhez sziikséges jrrr'tslatokat fo-

l.l, ' ,,knr.rnv L lJri".r) trrin nz <lckL r, 'n iku" rlgl inrcze. I'izrnsirjr. igv
a korriL-lbi igazolvány kiállitásálroz
személyi és lrrkcímnyilr'ántartás-

nreg. Ilyenek a gé}rjármű íorgalrni engedélyérrek,törzs-

.: -k' rerrclszrinTár-rak lciacllisa' ezek aclatrnódosulása (pl. az
_. :].r.lLii elektronikus bejelentése), a r'ezetói errgctlély meg-

: .::'.:

r.1Ít(lzó hrrttisági és igazgatiísi eljárások összekapcsolá-

- ' :.l.rrL,k tehát
: . .'::.i igil:gatitsi
'.
-

.,:

az igazgatísi eljárísokirt szirbályozó' a közúti

feLadatokról,

:r

ki;z(tti közlekeclési okninyok

_ ts visszar'oniísiiról vóló ]26/201l' (Xll.28.) Korrn. reo-

irtinyulttk, ezért néhrirry további hatásköri és
, :r:i kérdóst s?Ílbrilyozó Korm. rencleletet kellett nódosi-i.,sirrisrir:r

-

nem terje,.l ki. Egyszerűsitési és gyorsitási lehetóséget a parkolrisi iga'

okmányok kiatlásának, cseréjér-rek

'i

:_

csoporto-

.:.rl.ii]r,.r:iisl'íltoztatási javaslatok az eljátilsok röbbségénél

l

ban lárolt fé1ukép és irlíirás kerüll-ret fell-raszr-rálásra az oknrány kiat1ásakor. A parkolási igazolr'ány ptitlása esetében a? elektroniküs
tigykezdenényezés nregvalósítása 201]. októbcr l-jér'el lelretséges,
összbtrr, gban a járási hivatalok Kormányablakair-rak Létrehoziisával.

A

szaktárca j:rr'aslatait a kornrány elfogaclta és a szabílyozás'

változásokat tartalnazó kornrrinyrenc1eletet 2013. január 16-ár'r
5/z0I3. (I. 16.) Korn. szánon kilrirdette.
Sch|ób Zoltún, a Nem7eti Fejles7tési Minis1téritLm
hel^l

ettes

áIlamtitkára
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