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Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgy ű lésrő f szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . §-ának (8) bekezdésében foglaltak
szerint hozzám intézett „Tervezik-e visszaállítani az iskolai csoportok szünidei utazás i
kedvezményét?” cím ű , K/12075 . számú írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom :

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a nemzeti értékek
megtekinthetőségét, hozzáférhetőségét elősegítse, és az országos jelentőségű kulturális
programokon, nemzeti ünnepeken, egyéb jelent ős kulturális vagy sporteseményeken val ó
részvételhez kapcsolódóan csökkentse az utazási terheket . A MAV Start Zrt. ennek
érdekében éves szinten számos üzletpolitikai kedvezményt nyújt, illetve több családi é s
csoportos kedvezmény igénybevételére van lehetőség szociálpolitikai és üzletpolitika i
alapon is .

Az országos múzeumok látogatásáról szóló 1160/2002 . (IX .26.) Korra . határozat
elő írásainak megfelelően a MÁV-START Zrt . 2002 óta nyújt díjmentes utazási lehetőséget
az oktatási intézmények és tanulóik részére az egyes országos múzeumok megismerésére .
A vasúttársaság bevételkiesése a múzeumlátogatásokhoz kapcsolódó, díjmentes utazások
következtében 2008-ban 323 millió forintot volt, 2010-ben meghaladta a 450 millió forintot ,
2012-ben pedig már 500 millió forintot tett ki . Az ilyen kedvezménnyel utazó csoportok
száma tehát az elmúlt években ugrásszer űen megnövekedett .

Az elő írt utazási kedvezmény igénybevételének részletszabályait nem a kormányhatároza t
szabályozza, hanem a vasúttársaság szabályzatai tartalmazzák . Ezek a rendelkezése k

eddig is kiterjedtek az el őzetes bejelentésre és a felülbélyegzéssel kapcsolatos
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szabályokra . Az idén áprilisban bevezetett intézkedés alapján a kedvezmény továbbra i s
igénybe vehető , ugyanakkor egyéb részletszabályok – az alábbiak szerint – megváltoztak :

- a csoportok bejelentését 7 nappal korábban kell megtenniük az oktatás i
intézményeknek ,
a csoport névsorát is csatolni kell a bejelentkezéshez,
a kedvezmény csak tanítási napokon vehet ő igénybe ,
egységes fogadónyilatkozatot kér a vasúttársaság, annak eldöntésére, hogy a
kedvezményt valóban a kormányhatározatban foglalt múzeumok veszik-e igénybe .

A vasúttársaság számos alkalommal tapasztalta, hogy a rendszer visszaélésekre i s
lehetőséget ad . Többször előfordult például, hogy olyan intézmények adtak ki
fogadónyilatkozatot, amelyek erre nem voltak jogosultak . Más esetekben az iskolák a
kedvezményt nem kifejezetten múzeumlátogatások céljából használták fel, hanem egyé b
szórakoztató programokra való utazásokat bonyolítottak le vele, vagy a nyári kirándulá s
helyszínére történő utazás költségét csökkentették oly módon, hogy „útba ejtettek” eg y
országos múzeumot is .- Elmondható tehát, hogy az iskolák korábban sokszor nem a z
utazási kedvezmény üzletpolitikai céljának megfelel ően éltek a lehetőséggel .

Bár az új szabályozás az iskolai tanítási napokra korlátozta a kedvezményt, az a múzeum i
fogadónyilatkozaton szerepl ő napot megelőző és az azt követő napon akkor is igénybe
vehető , ha az nem iskolai el őadási nap. Ha tehát az iskola péntekre kapott a múzeumtó l
fogadónyilatkozatot, akkor azzal tanulói szombaton ingyenesen visszautazhatnak a

kiindulási állomásra, ha viszont hétfőre, akkor a diákok már vasárnap megkezdhetik a
díjmentes utazást. A MÁV-START az érintett oktatási intézményeket és múzeumoka t
levélben értesítette a kedvezménnyel kapcsolatos részletszabályok változásáról, emellet t
szolgáltatás-értékesítő i hálózatán keresztül folyamatosan egyeztet a csoportos utazás t
tervező iskolákkal .

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz számos megkeresés érkezett a tanítási napon kívül i

kedvezményes utazási lehetőség visszaállításával kapcsolatban . Erre tekintettel az Ember i
Erőforrások Minisztériuma és a vasúttársaság szakért ő inek részvételével egyeztetést

kezdtünk annak érdekében, hogy – a finanszírozási források adta mozgástérben – a lehet ő
legkedvezőbb megoldás születhessen meg .

Az egyeztetések lezárásáig, illetve az új szabályozás kialakításáig a tanítási id őszakban a
jelenlegi szabályozási keretek között továbbra is nyitva áll a lehetőség a vidéki diákok

számára, hogy Magyarország kulturális kincseit megtekintsék a kormányhatározatba n

foglalt országos közgy űjteményekben, elősegítve ezáltal egy nemzeti önismerette l

rendelkező , kulturális értékeivel tisztában lévő generáció felnövekedését .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjék elfogadni .

Budapest, 2013. szeptember „ '$ . .
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