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Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ának (8) bekezdésében
foglaltak szerint a hozzám intézett „Miért számolnak fel gyorsvonati pótjegy díjat
a személyvonaton?” című, K/13087 . számú írásbeli kérdésére az alább i
tájékoztatást adom :

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény 32 . § (1) bekezdésének a) pontja
alapján a közszolgáltatási személyszállításért felszámított díjaknak arányban kel l
állniuk a komfortfokozattal, a kiegészítő szolgáltatások által nyújtott többlet-
szolgáltatásokkal vagy a szolgáltatás egyéb jellemző ivel . A vasúti közlekedésben
több mint két évtizeddel ezel őtt azokon a járatokon vezették be a pótjegyeket ,
amelyek rövidebb eljutási időt, magasabb komfortot, nagy távolságú, közvetle n
eljutást biztosítottak . Az idén májusban bevezetett intézkedések is azokra a gyors ;
vagy nagy távolságú, közvetlen eljutást biztosító járatokra terjednek ki, amelyek
országos szolgáltatást nyújtanak – azaz legalább három megyét érintenek –, és
közlekedési útvonaluk 100 kilométernél hosszabb .

Az autóbuszjáratok több mint 98 százaléka és a vasúti járatok 85 százaléka továbbr a
is pótjegy nélkül vehet ő igénybe. Az alapvető életszükségletek kielégítését biztosít ó
szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a munkába járást, iskolalátogatást lehetővé tevő
járatokra nem kell pótjegyet váltani . A bérletes utasok változatlanul pátjegy nélkü l
utazhatnak a díjintézkedéssel érintett járatokon .
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A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény 2 . §-ában foglalt definíciók alapjá n
valamennyi járat besorolása megtörtént az elővárosi, regionális vagy az országos
szegmensre vonatkozó kritériumok alapján . A Budapest és Sátoraljaújhely közöt t
közlekedő vonatok országos szegmensbe tartozó vonatok, amelyek közvetle n
eljutást biztosítanak a főváros felé . A kétórás Budapest-Sátoraljaújhely sebesvonat i
ütem mellett ugyancsak kétórás ütemben közlekednek a személyvonatok is
szerencsi átszállással Miskolc és Sátoraljaújhely között, amelyekre nem kel l
pótjegyet váltani . Az utasok eldönthetik, hogy az óránként közlekedő vonatok közül a
pótjeggyel vagy a pótjegy nélkül igénybe vehető járatot választják-e . A rendszeresen ,
hivatásforgalmi, iskolalátogatási céllal bérlettel utazók, a START Klub kártyáva l
rendelkezők és a vasutas munkavállalók mentesülnek a pótjegy megfizetése alól .

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény definíciói szerint nem az igényb e
vett viszonylat, hanem a közlekedő járat határozza meg a szegmensbe sorolást, íg y
az alkalmazott díjakat is .

A vasúttársaság üzletszabályzata szabályozási hiányosságot nem tartalmaz . Az
üzletszabályzat a menetrenddel együtt pontos információval szolgál arról, hogy kell- e
az adott vonatra pótjegyet váltani, és ha igen, milyen mértékben .

Az országos eljutást biztosító, pótjeggyel igénybe vehető sebesvonatok mellett töb b
vasútvonalon is közlekednek – a vonal egy szakaszán azonos megállási renddel –
pótjegy nélkül igénybe vehet ő személy- vagy interregionális vonatok, így a 100 .
számú, valamint a 40 . számú vasútvonalon is. Az említett két vonal esetében is a 80 c
vasútvonalnál ismertetett indokok határozzák meg a vonatok díjszabását .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni .

Budapest, 2013. december „ Ii "
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