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Tárgy: Marek Tutak, lengyel állampolgár által benyújtott 1381/2009. számú petíció 
a magyar közúti rendőrséggel kapcsolatban felmerült problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója teherautó-sofőrként dolgozik, és ismerteti azokat a problémákat, 
amelyekkel akkor szembesült, amikor a magyar közúti rendőrség ellenőrizte teherautója 
menetíróját és a petíció benyújtójának az ERTA (a közúti fuvarozásról szóló európai 
megállapodás) értelmében kötelező járművezetői engedélyét. A közúti rendőrség kifogásolta, 
hogy a benyújtó vezetéknevének csak a kezdőbetűje szerepelt az engedélyen, ezért 500 000 
HUF (1830 EUR) pénzbírságot szabott ki rá. Mivel a petíció benyújtója úgy véli, hogy a 
magyar közúti rendőrség magatartása nem volt megfelelő, a kiszabott pénzbírságot pedig 
irreálisnak tartja, arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen intézkedéseket az ügyben, és 
vizsgálja ki, hogy az említett eset nem ütközik-e az Európai Unió által annak érdekében 
lefektetett elveket, hogy a kivetett szankciók arányban legyenek az elkövetett vétséggel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján kétségtelen, hogy két jogsértést is 
elkövetett a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló 
európai megállapodással (AETR) összefüggésben. Az AETR az ENSZ égisze alatt létrejött 
megállapodás. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról 
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szóló 561/2006/EK rendelet1 értelmében az AETR alkalmazandó a részben az Unión, az 
Európai Gazdasági Térségen és Svájcon kívül folytatott közúti szállítási tevékenységekre, ami 
a petíció benyújtójának esetére is igaz.

Az AETR arra kötelezi a járművezetőt, hogy az adatrögzítő lapon egyéb adatok mellett 
feltüntesse utónevét is, amit a petíció benyújtója nyilvánvalóan elmulasztott. Az AETR 
továbbá előírja a vezetésen kívüli egyéb tevékenységek bejegyzését. Ezenkívül a menetíró 
készülék, azaz a tachográf automatikusan „egyéb munkaként” rögzíti azt, amikor a vezetés 
szünetel, és azt csak a járművezető kapcsolhatja át egy másik, például „pihenő” kategóriára.

A 2009/5/EK bizottsági irányelv2 iránymutatásokat tartalmaz a jogsértések kategorizálását 
illetően a közúti szállításra vonatkozó szociális szabályokkal összefüggésben. Az irányelv 
G22. pontjában a menetíró készülék „kapcsoló berendezésének helytelen használata” „nagyon 
súlyos jogsértésnek” minősül, és a H2. pontban említett gyakorlat, miszerint „az adatrögzítő 
lapról hiányzik az utónév” szintén a „nagyon súlyos jogsértések” körébe tartozik. Más szóval 
úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója két nagyon súlyos jogsértést követett el a közúti 
szállításra vonatkozó szociális szabályok tekintetében.

Ami a szankciók mértékét illeti, a tagállamok nemzeti jogukban szabadon meghatározhatják a 
közúti szállításra vonatkozó szociális szabályok megsértése miatt kivetett bírságok összegét. 
A szankciókkal szemben a bírságot kirovó tagállam nemzeti jogorvoslati rendszerére irányadó 
szabályokkal összhangban nyújtható be panasz. 

Következtetés

A petíció benyújtója nem szolgált olyan információkkal, amelyek arra engednének 
következtetni, hogy a közúti szállítás ellenőrzéséért felelős magyar hatóságok esetlegesen 
megsértették az uniós jogot, valamint hogy a kirótt bírság mértéke nem megfelelő a petíció 
benyújtója által nyilvánvalóan elkövetett két nagyon súlyos jogsértés fényében.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 561/2006/EK rendelete a közúti szállításra vonatkozó 
egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, 
valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, HL L 102., 2006.4.11., 1. o.  
2 A Bizottság 2009. január 30-i 2009/5/EK irányelve a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal 
kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló 2006/22/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról, HL L 29., 2009.1.31., 45. o.   


