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Az Országgyűlésről  szóló 2012.  évi  XXXVI. törvény 28.  §-ának (4) bekezdése alapján „A 18.
életévüket betöltött fiatalok részére ingyenes nyári közlekedési bérlet bevezetéséről” címmel a
mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

A 18. életévüket betöltött fiatalok részére ingyenes nyári közlekedési bérlet bevezetéséről

Az Országgyűlés
-  figyelemmel  az  Európai  Bizottság  által  bevezetett,  mintegy  15.000  18  éves  fiatal  számára
biztosított ingyenes InterRail-program sikerére,
- támogatva a fiatalokat abban, hogy Magyarországot, a magyar hagyományokat, kulturális és más
programokat megismerhessenek, életreszóló élményekkel gazdagodhassanak,
- felismerve, hogy évente akár 100.000 fiatal számára nyílna korábban elérhetetlen lehetőség saját
hazája megismerésében
a következő határozatot hozza:

1.  A  Kormány  2018.  október  31-ig  előkészíti  és  az  Országgyűlés  részére  bemutatja  azon
jogszabályok  tervezeteit,  amelyekkel  biztosítja,  hogy az  adott  évben  18.  életévét  betöltő  fiatal
számára ingyenesen elérhető közösségi közlekedésben felhasználható bérletet vezet be, amellyel:

a) a nyári szünet ideje alatt,

b) a - többségében állami - tulajdonban álló közlekedési vállalatok járatain,

c) korlátlan számú utazást biztosít,

d) magában foglalva a kizárólag kiegészítő- vagy pótjegyekkel igénybe vehető járatokat is.

2. A Kormány gondoskodik arról, hogy az 1. pont szerinti tervezetek - amennyiben az Országgyűlés
módosítást  javasol  -  módosításainak átvezetését  követően a  jogszabályok 2018. december 31-ig
hatályba lépjenek.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az Európai Bizottság által  bevezetett,  a 18 éves fiataloknak járó ingyenes InterRail-program
rendkívüli sikerrel indult: a megpályázható 15.000 bérletre több, mint 100.000 pályázat érkezett.
Magyarországról - a közép-európai régió országaiból érkező érdeklődést magasan felülmúlva -
tizenegyszeres túljelentkezés érkezett a rendelkezésre álló 287 bérletre. Mindez nem csupán azt
biztonyítja, hogy a magyar fiatalok elkötelezettek az Európai Unió iránt,  hanem azt is,  hogy
kiemelkedő igény mutatkozik részükről a támogatott utazásokra.

Az MSZP szerint az adatok önmagukért beszélnek, ezért mihamarabb lehetővé kell tenni az EU-
s  InterRail-program  mintájára  bevezetett,  a  18.  születésnapjukat  betöltő  fiatalok  számára
ingyenes busz- illetve vonatbérlet elérhetőségét.

Ezzel minden évben mintegy 100.000 magyar fiatal a nyári szünet ideje alatt korlátlan számmal
utazhatna a MÁV, a GYSEV vagy a volántársaságok járatain, sőt az InterCity, vagy éjszakai
járatokat is pótjegy nélkül vehetnék igénybe.

Minden  fiatal  számára  lehetőség  nyílna  ezzel,  hogy  Magyarország  általa  még  nem  ismert
városait, hagyományait megismerje, túrázzon, kiránduljon, szórakozzon. Figyelemmel arra, hogy
sokuk számára eddig az anyagi lehetőségek erős akadályát képezték a belföldi utazásnak, ezért
ez a program korábban elérhetetlennek tűnő lehetőséget nyitna meg részükre.

A költségvetés  számára  mindez  alig  9  milliárdos  kiadást  jelentene,  mely  töredéke  egy-egy
stadion vagy Várba költöző minisztérium építési költségeihez képest.
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