
afogyasztói árkiegészítésről szóló 2003 . évi LXXXVII. törvény módosításáról
szóló T13028. számú törvényjavaslat

vitájához

(Együtt kezelendő a T/3028/7 . sz. ajánlással .)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban :

Költségvetési bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Gazdasági és informatikai

bizottsága (továbbiakban : Gazdasági bizottság), valamint Önkormányzati és területfejlesztési

bizottsága (továbbiakban : Önkormányzati bizottság) megvitatta a fogyasztói árkiegészítésről

szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló, T/3028. számon beterjesztett

törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T1302818-10. számú kapcsolódó és bizottsági

módosító iavaslatokat .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Fát. : a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003 . évi LXXXVII. törvény

T/3028/1 1 .szám

Az Országgyűlés

Költségvetési, pénzügyi

	

Gazdasági és informatikai
és számvevőszéki bizottságának

	

bizottságának

Önkormányzati és területfejlesztési
bizottságának

kiegészítő aj ánlása

I.
1. Varju László, Jauernik István, Farkas Imre, dr . Varga László, Kovács Tibor,

Nagy László és Kiss Ferenc képviselő - kapcsolódva Fogarasiné Deák Valéria képviselő
T/3028/6 . számú módosító indítványához (T/3028/7 . számú ajánlás 2 . pontja) - a
törvényjavaslat címének a következő módosítását javasolja :

"a fog asztói árkiegészítésről és a közforgalmú személ szállítási utazási kedvezmén ekről
szóló 2003 . évi LXXXVII. törvén módosításáról "
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Megjeg zés : A módosító javaslat tartalma alapján feltételezhető, hog az nem a törvén javaslat, hanem a
hatál os Fát. törvén címét kívánja módosítani. Ez hel esen a következő módon történhet:

A törvén javaslat az alábbi új 1 . §-sal egészül ki :

"1 . ~ A fog asztói árkiegészítésről szóló 2003 . évi LX=11 . törvén (a továbbiakban: Fát.) címe hel ébe a
következő cím lép :

„A fog asztói árkiegészítésről és a közforgalmú személ szállítási utazási kedvezmén ekről szóló 2003 . évi
LX=11. törvén ""

(A módosító javaslat elfogadása esetén a törvén javaslat 1 . §-ának (1) bekezdésében csak a rövidítés
szerepel .)

T/3028/9/1 . sz .
Megjeg zés : Ez a módosító indítván tartalmilag összefügg az ajánlás 3 ., 4 ., 7. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/3028/9/1 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Önkormán zati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért eg et

2. A Költségvetési biz. a törvén javaslat 1. § (1) bekezdésében a Fát . 7. § (1)
bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolja :

/1 . § (1) A fog asztói árkiegészítésről szóló 2003 . évi LX=11. törvén (a
továbbiakban: Fát.) 7. § (1) bekezdésének a) pontja hel ébe a következő rendelkezés lép :

/Az árkiegészítés mértéke//

"a) a vasúti személ szállítás, a [HÉV közlekedés] HÉV-közlekedés, az agglomerációs
és a távolsági autóbusz-közlekedés esetén a melléklet [1-4 .] 1-4 . pontjaiban meghatározott, a
menetjeg en, illetve a bérleten feltüntetett érvén es utazási távolságnak megfelelő forintban
kifejezett támogatási tétel szorozva az utazási távolság és az 5 km hán adosával,"[ .]

Indokolás: Lásd a T/3028/10/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője eg etért

3 . Varju László, Jauernik István, Farkas Imre, dr. Varga László, Kovács Tibor,
Nag László és Kiss Ferenc képviselő - kapcsolódva Fogarasiné Deák Valéria képviselő
T/3028/6 . számú módosító indítván ához (T/3028/7 . számú ajánlás 2 . pontja) - a
törvén javaslatot új 2 . §-sal - a Fát. II/A. fejezetét érintően - kiegészíteni javasolja:

"2. § A Fát. a következő11/A.fejezettel egészül ki :
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JUA.fejezet

Az utazási kedvezmén ek i,-én bevételével kapcsolatos általános rendelkezések

7/A. §(1) A belföldi menetrend szerinti közforgalmú közlekedésben utazót a 2.számú
mellékletben meghatározott közforgalmú személ szállítási utazási kedvezmén (a
továbbiakban: utazási kedvezmén ) illeti meg,

f2) A törvén ben meghatározott utazási kedvezmén ek kizárólag a Magvar
Köztársaság területén, belföldi forgalomban vehetők igén be. Nemzetközi utazásra, valamint
a nemzetközi utazás mag arországi szakaszára az utazási kedvezmén ek nem vehetők
igén be .

(3)Az e törvén szerinti utazási kedvezmén ek igén bevételére - a (4) bekezdésben
meghatározott kivétellel - kizárólag természetes személ ek jogosultak .

4 A nevelési-oktatási intézmén ek a sa'át tanulóik részére az intézmén által
kiállított, e törvén 4. §-ának (3)bekezdésében meghatározott feltételek meglétét igazoló
n ilatkozat alapján vásárolhatnak kedvezmén es bérletet.

(5) Az utazási kedvezmén csak eg fogcímen vehető igén be .

(6) A vasúti személ szállításban az utazási kedvezmén ek - az e törvén ben
meghatározott kivételekkel - 2 . kocsiosztál ra érvén esek. Az utazási kedvezmén a
hel jeg re, valamint pótjeg re nem vonatkozik, kivéve a3év alatti, külön ülőhel et nem
foglaló g ermeket, valamint a hadirokkant személ eket, igazolt esetben kísérőjét és a
hadiözveg eket .

(7) A hel közi közlekedésben az 2. mellékletben meghatározott utazási kedvezmén ek
valamenn i hel közi belföldi, menetrend szerinti személ szállítási szolgáltatás (vasúti,
hel közi autóbusz, HÉV, elővárosi autóbusz, komp és rév) során igén be vehetőek.

(8) A hel i közlekedésben az 2. mellékletben meghatározott utazási kedvezmén ek
valamenn i ol an település hel i közlekedési hálózatán, utazási viszon latban és járaton
igén be vehetőek, amel ekre a hel i önkormán zat által a közforgalmú menetrend szerinti
hel i személ szállításra megállapított legmagasabb ár kiterjed .

Azutazási kedvezmén ek igén bevételére io2osultak

7B. $Az életkora alapján a 2 . számú mellékletben meghatározott utazási
kedvezmén re jogosult :

a) a felnőtt kíséretében utazó g ermek a 6. életéve betöltéséig, a vasúti
személ szállításban bármel kocsiosztálvonti

Na g ermek 6 éves korától 14 . életéve betöltéséigi

c) 65 . életéve betöltése napjától a mag ar állampolgár, a letelepedett jogállású
személ , a külön törvén szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személ
a továbbiakban: a szabad moz as és tartózkodás o aval rendelkező szeméi valamint
nemzetközi szerződés rendelkezése esetén a szerződés hatál a alá tartozó külföldi állampolgár
a 2. kocsiosztál on, személ i igazolván a vag bármel más személvi azonosításra alkalmas
okmán felmutatásával ;



d) akülönjogszabál ok alapján an ugdíjfol ósító szerv által megállapított
n ugellátásbanrészesülő65éven felülikülföldiállampolgár,a n ugdíjfol ósító szerv
igazolása és bármel , a személ i azonosításra alkalmas okmán felmutatásával ;

e) a szomszédos államokban élő mag arokról szóló 2001 . évi LXII . törvén (a
továbbiakban: Szátv.) hatál a alá tartozó 65 . életévét betöltött külföldi állampolgár és a 65 .
életévét betöltött hozzátartozója a nevére kiállított „Mag ar igazolván ", illetve „Mag ar
hozzátartozói igazolván " felmutatásával ;

fiévente 4 alkalommal menettérti utazásra

a Szát . 8 . § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 6 . és 65. életév
közötti külföldi állampolgár a nevére kiállított „Mag ar igazolván ", illetve „Mag ar
hozzátartozói igazolván " felmutatásával ;

fb)a 6. és 65. életév közötti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személ személ i igazolván a vag bármel más személ i azonosításra alkalmas okmán
felmutatásával ;

R) a 65 éven felüli menekült .

7/C. $ (1) Tanulói íogviszon a alapján az 2 . mellékletben meghatározott
kedvezmén re jogosult :

a) a 6 éven felüli óvodás a szolgáltató által- az óvoda igazolása alapján -a részére
kiállított igazolván felmutatásával ;

b)ha érvén es állandó vag ideiglenes diákigazolvánn al (a továbbiakban eg ütt :
diákigazolván ) rendelkezik,

4

ba az oktatási intézmén ek na ali oktatás munkarendje és esti oktatás
munkarendje szerint fol ó oktatásában részt vevő tanulója 18 éves korig, vag a közé iskolai
tanulói jogviszon t igazoló diákigazolván érvén ességének lejártáig :

l . bármel viszon latban korlátlan számú kedvezmén es menetjegg el,

2. a lakóhel (tartózkodási hel ) és az oktatási intézmén között kedvezmén es
bérlettel

3. bármel viszon latban megváltható, viszon lati kötöttségű kedvezmén es bérlettel,

bb)az oktatási intézmén ek levelező oktatás munkarendje szerint fol ó
oktatásában részt vevő tanulója a lakóhel és az oktatási intézmén között megváltható
kedvezmén es menetjegg el,

bc) a felsőoktatási intézmén ek nappali és esti tanrendben részt vevő
hallgatója:

1 . bármel viszon latban korlátlan számú kedvezmén es menetjegg el,

2 . a lakóhel (tartózkodási hel ) és az oktatási intézmén között, kedvezmén es
bérlettel ;
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c) a Szát . 10. ~-ának (1) bekezdésében meghatározott oktatási intézmén ek nappali
oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendié szerint fol ó oktatásban részt vevő tanulója,
hallgatója, ha a jogosultságát a „Mag ar igazolván ", illetve „Mag ar hozzátartozói
igazolván " e célra rendszeresített mellékletével igazolja ;

d) a sajátos nevelési igén ű g ermek, tanuló a közoktatási szolgáltatást n újtó
közoktatási intézmén , korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést n újtó intézmén
székhel e (telephel e) és a lakóhel (tartózkodási hel ) között a közoktatási szolgáltatást
n újtó közoktatási intézmén , a korai fejlesztést, illetve fejlesztő felkészítést n újtó
intézmén _igazolása alapján . A kedvezmén attól függetlenül megilleti a sajátos nevelési
igén ű g ermeket, tanulót, hog a közoktatási szolgáltatást bentlakással, rendszeres vag
alkalmi bejárással, a többségi közoktatási szolgáltatást n újtó intézmén ben vag a
fog atékosság típusa szerint létrehozott intézmén ben veszi igén be;

e)a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 . éviIII.törvén ben
meghatározott napdali, illetve szakosított ellátást n ujtó intézmén bentlakója, vag oda
rendszeresen, illetve esetenként bejáró gondozottja a gondozott lakóhel e (tartózkodási hel e)
és az ellátást n újtó, illetve a bentlakásos intézmén székhel e (telephel e) között, az ellátást
n újtó, illetve a bentlakásos intézmén igazolása alapján ;

j)aze)pont szerinti bentlakó gondozott látogatója a lakóhel e (tartózkodási hel e) és
az ellátást n újtó, illetve a bentlakásos intézmén székhel e (telephel e) között ;

g) a 18 . életéve betöltéséig az az álláskereső, aki a Munkaerőpiaca Alapból vag
Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt, a területileg illetékes munkaüg i
központ igazolása alapján, a képzésben részt vevő lakóhel e (tartózkodási hel e és a képzés
hel e közötti utazásra;

h) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személ , aki ol an alap-,
közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmén nappali oktatás munkarendje vag esti oktatás
munkarendje szerint fol ó oktatásban részt vevő tanulóig, illetve hallgatója-amel az Európai
Unió tagállamában vag az Európai Gazdasága Térségről szóló megállapodásban részes más
államban, illetve ol an államban működik, amel nek állampolgára az Európai Közösség és
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes
állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga
tekintetében az Európai Gazdasága Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez .

(2) Az (1) bekezdés d) ése)pontjában meghatározott személ ek legfeljebb két
kísérője (szülő vag megbízottja) azonos mértékű kedvezmén re jogosult az intézmén
székhel e és a g ermek (óvodás, diák, gondozott) lakóhel e (tartózkodási hel e) közötti
utazás során az intézmén által kiállított igazoláson feltüntetett kísérői létszámnak
megfelelően .

(3) A hel közi közlekedésben az (1) bekezdésba)2. pont,bb)pont, valamintabc)2 .
pont szerinti, az óvodás, tanuló, hallgató lakóhel e (tartózkodási hel e) és az oktatási
intézmén vag a g akorlati foglalkozás, illetve az óvoda székhel e közötti utazásra
vonatkozó bérletkedvezmén a vasúton és autóbuszon végzett személ szállításban
kombináltan is igén be vehető. Az utazási viszon lat megállapítására a diákigazolván ,
illetve a szolgáltató által kiállított igazolván szolgál. A személ szállítási szolgáltató az
utazási viszon lat bejeg zésére-a diák kérésére, illetve ha ez az utazási kedvezmén
megállapításához szükséges -külön igazolást ad ki, amel nek érvén ességét a diákigazolván
érvén ességének megfelelően tanévre/tanulmán a félévre hosszabbítja meg. Ha a jogosultság
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viszon lata az oktatás hel énekideiglenes változásamiatta diákigazolván bólnem
álla ítható me azt a tanuló hall ató az oktatási intézmén által kiadott az idei lenes
változás időtartamára érvén es külön igazolással pótolhatja .

(4) A kedvezmén ek a diákigazolván érvén ességi ideie alatt, de legkésőbb

a) a tanévre, illetve a tanév 11 . félévére érvén esített diákigazolván nál a tár - év
októberi,

b) a tanév I. félévére érvén esített diákigazolván nál a tárg év márciusi

havüeg érvén ességi ideiének lejártáig vehetők igén be.

7/D.& (1) A „N ugdíjasok utazási utalván a" alapión évente 16 alkalommal az 2 .
számú mellékletben meghatározott kedvezmén es menetjeg igén bevételére jogosult a 65 .
életévét be nem töltött :

a) saját jogú n ugellátásban, illetve azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő
személ [1997. évi LXXX. törvén 4. &-ónakfl pontjai, munkaképtelenségi járadékban,
növelt összegű öregségi járadékban, növelt összegű munkaképtelenségi járadékban részesülő
személv (a továbbiakban eg ütt : saját jogú n ugdíjas), valamint a hozzátartozói
n ugellátásban[1997.évi LXXXI. törvén 6. § (2) bekezdései, özveg i járadékban, növelt
összegű özveg i járadékban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban,
rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti hel tállási pótlékban részesülő
személ ,

b) külföldről hazatelepült mag ar állampolgár, aki külföldről részesül n ugellátásban,

c) n ugdíjsegél ben részesülő eg házi személ t

d) g ám és g ámolt személv, gondnok és gondnokolt személ .

_(2) A kedvezmén re jogosult választása szerint két 50%-os kedvezmén es utazási
lehetőség összevonásával 90%-os magasabb kedvezmén t is igén be vehet .

(3) A „N ugdíjasok utazási utalván a" 16 kedvezmén ének felhasználását követően
az (1) bekezdésben meghatározott személv még két alkalommal jogosult 90%-os
kedvezménn el utazni .

(4) Az (1) bekezdésa)-c)pontban meghatározott, kedvezmén re jogosult személ az
őt megillető kedvezmén t házastársával (élettársával) megoszthatja, ha házastársa (élettársa)
az öregségi nvugdí*korhatárt 1997. évi LXXXI. törvén 11. fejezetei már elérte .

_(5) A házastárs (élettárs) az igén jogosulttal eg ütt történő vag önálló utazása esetén
is igén be veheti a kedvezmén t.

(6) A,GY",„G ám", illetve„GO"megjelölésű utalván okat a g ám és a g ámolt,
valamint a gondnok és gondnokolt személv - életkortól függetlenül - megosztva használhatja .

(7) A „N ugdíjasok utazási utalván é"-t a n ugdíjfol ósító szerv állítja ki, és minden
év március 31 . napjáig megküldi azon jogosultaknak, akik az utalván kiküldése évének
április 1 . napját megelőzően még nem töltötték be a 65 . életévűket. A külföldről hazatelepült
ma ar állam ol ár utazási utalván át a hazatele ülés valamint a n ellátás tén ének hitelt
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érdemlő igazolása mellett a n ugdíjfol ósító szerv adia ki . Az utazási utalván a rajta
feltüntetett érvén ességi idő kezdete előtt is felhasználható .

(8) A „N ugdíjasok utazási utalván é"-ra az utazás megkezdésének hel ét és idejét a
jeg váltáskor szükséges bejeg ezni .

(9) Eg utazási alkalomnak tekintendő a kiindulási és a célállomás közötti e - irán ú-
közvetlen vag átszállásos- utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik . A
kedvezmén kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén az utazás megkezdését
követő nap 24 . órájáig igén elhető .

7/E. § A 2. számú mellékletben meghatározott utazási kedvezmén igén bevételére
jogosult :

a az az álláskereső aki a Munkaero iaci Ala ból va Euro ai Uniós forrásból
támogatott képzésben vesz részt, a képzésben részt vevő lakóhel e (tartózkodási hel e) és a
képzés hel e közötti utazásra a területile- illetékes munkau * köz ont által kiadott i azolás
alapión ;

b) az a személ a hel i személ szállításban, aki a hel i önkormán zat által fol ósított
rendszeres szociális segél ben részesül, ha munkaviszon ban nem áll, az illetékes jeg ző
igazolása szerint.

7/F. § A 2. számú mellékletben meghatározott utazási kedvezmén igén bevételére
jogosult :

a) a menekültkénti elismerését kérő személ korlátlan számban és bármel
viszon latban a kérelmező külföldi számára rendszeresített tartózkodási engedél
bemutatásával-,

b)a menekültkénti elismerését kérő személ eg alkalommal, a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolás alapján az igazolásban meghatározott
viszon latra .

7/G. & (1) „Utazási utalván " alapján évente 12 alkalommal, a 2 . számú mellékletben
meghatározott kedvezmén ű menettérti utazásra jogosult :

a) a költségvetési szervek és intézmén ek - beleértve az önkormán zati
költségvetésből gazdálkodó szerveket is - közalkalmazotti vag közszolgálati jogviszon ,
ideértve a bírói, az igazságüg i és az üg észségi szolgálati viszon t is, keretében
foglalkoztatott, valamint a közigazgatási szerveknél üg kezelőként, illetve fizikai
alkalmazottként foglalkoztatott (továbbfoglalkoztatott) dolgozója,

b)az eg házi intézmén ek, a társadalmi szervezetek, továbbá az alapítván ok azon
dolgozója, aki az a) pontban hivatkozott személl el azonos munkakört tölt be kórházakban,
szociális szolgáltatókban, alsó-, közép- és felsőfokú nevelési, oktatási intézmén ekben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságot a munkahel útján igén elhető, a 3 . számú
melléklet szerinti utalván alapján lehet megszerezni, ha a jogosult legalább eg éves -
bármel munkáltatónál eltöltött -munkaviszonn al rendelkezik. Az igén jogosultság alapjául
szolgáló munkaviszon számításához a részidőket össze kell adni .
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(3) A 3 . számú melléklet szerinti „Utazási utalván "-t a munkáltató minden év
március 31 . napjáig az (1)-(2)bekezdés szerint jogosultak rendelkezésére bocsátja. Az utazási
utalván a rajta feltüntetett érvén ességi idő kezdete előtt is felhasználható .

(4) Az „Utazási utalván "-ra az utazás megkezdésének hel ét és ideiét a jeg váltáskor
a személ szállítási szolgáltató bejeg zi .

(5) Eg utazási alkalomnak tekintendő a kiindulási és a célállomás közötti eg irán ú-
közvetlen vag átszállásos - utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik . A
kedvezmén kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén az utazás megkezdését
követő nap 24. órájáig vehető igén be .

7/H . § (1) Az 2 .számú mellékletben meghatározott utazási kedvezmén
igén bevételére jogosult :

a) korlátlan számban megváltható kedvezmén es menetjegg el, vag bármel
viszon latban megváltható, viszon lathoz kötött kedvezmén es bérlettel az a vak személ ,
aki vakok személ i járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, vag a Mag ar
Vakok és G engénlátók Országos Szövetségének érvén es arcképes igazolván ával
rendelkezik ;

b) korlátlan számban megváltható kedvezmén es menetjegg el, vag bármel
viszon latban megváltható, viszon lathoz kötött kedvezmén es bérlettel a Siketek és
Nag othallók Országos Szövetségének érvén es arcképes igazolván ával utazó hallássérült
személ ;

c) korlátlan számban megváltható kedvezmén es menetjegg el, vag bármel
viszon latban megváltható, viszon lathoz kötött kedvezmén es bérlettel az a személ , akí
vag aki után szülője vag eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, a külön
jogszabál ban meghatározott okmán alapján ;

d) korlátlan számban megváltható kedvezmén es menetjegg el, vag bármel
viszon latban megváltható, viszon lathoz kötött kedvezmén es bérlettel a fog atékos
személ ek jogairól és esél eg enlőségük biztosításáról szóló 1998 . évi XXVI. törvén
alapján fog atékossági támogatásban részesülő személ , a külön jogszabál ban
meghatározott okmán alapján ;

e) korlátlan számban megváltható kedvezmén es menetjegg el az a)-d) pontban
meghatározott személl el eg ütt utazó személv ;

f) a hadirokkant, hadiözveg a hadigondozási igazolván a és személ i igazolván a
felmutatásával, a vasúti közlekedésben bármel kocsiosztál on ;

g) a hadirokkant kísérője, ha a hadirokkant az Országos Orvosszakértői Intézet
szakvélemén e alapján kísérőre szorul, és azt a hadigondozási igazolván tartalmazza, a
vasúti közlekedésben bármel kocsiosztál on,

h) a 75%-os vag annál nag obb mértékben rokkant hadirokkant családtagja ;

i) a rokkantsági járadékos, ha ezt a lakóhel e szerint illetékes jeg ző igazolja (a hel i
közlekedésben) .
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak tekintetében igén iogosult családtagnak
minősül a kedvezmén ezettel közös háztartásban eg ütt élő házastárs (élettárs) és g ermek. A
családtag igén jogosultságát személ i igazolvánn al és a jogosultságot megalapozó
okmánn al kell igazolni .

7/I. & (1) Utaslétszám alapján utazási kedvezmén igén bevételére jogosult :

a)a legalább 10 főből álló óvodás csoport tagja és 10 g ermekenként 3 fő kísérő az
óvoda által az utazás napjára kiállított és igazolt utaslista alapján ;

b) a 10 éven aluli g ermekek-legalább 6 g ermekből álló-csoportja eg üttes utazása
esetén a velük utazó 2 kísérő a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján . 10-
nél több g ermek eg üttes utazása esetén 10 g ermekenként további 2 kísérő ;

c) a nappali oktatás munkarendje szerint fol ó oktatásában részt vevő diákok
csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb eg fő kísérő ;

d) a g ermekotthonban nevelt g ermekek le alább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2
nevelő a g ermekközpont által az utazás napjára kiállított utaslista alapján. 10-nél több
g ermek eg üttes utazása esetén 10 g ermekenként további 2 fő kísérő jogosult a
kedvezmén re ;

e)évente eg alkalommal menettérti utazásra
ea)a Szát . 8 . § (3) bekezdésb)pontjában meghatározott 18 éven aluli

személ ek legalább tíz főből álló csoportja és a velük utazó két 18 . életévét betöltött kísérője,
eb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 18 éven aluli

személ ek legalább tíz főből álló csoportja és a velük utazó két 18 . életévét betöltött kísérője
a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján-,

a szülő szülök és a vele velük

ha valamel ermekre tekintettel - életkortól fii
családi pótlék jár, és ezt a kifizetőhel igazolja.

(2) Az (1) bekezdés f) pontja tekintetében, amenn iben a család valamel tagja eg éb
kedvezmén re való jogosultsággal rendelkezik, annak igén bevételével utazhat, és az nem
érinti a többi családtag kedvezmén re való jogosultságát .

A hel i közlekedésben izénvbe vehető utazási kedvezmén ek különös szabál ai

7/J. § A 7/A-7/1. §-okban meghatározott jogosultak a hel i közlekedésben a 2. számú
mellékletben foglaltak szerint jogosultak a települési önkormán zat árrendeletében
rendszeresített kedvezmén es bérlet igén bevételére."

tt utazó le alább 3

	

ermeküke
személ azonosság és a feltételek igazolására alkalmas okmán (ok) felmutatásával,

fa)ha a g ermekek 18 éven aluliak, vag

fb)ha a g ermekek 26 éven aluliak és a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő tanulók, hallgatók érvén es diákigazolván ával rendelkeznek, vag ,

etlenül asabb összec ma

T/3028/9/1 . sz.
Megjeg zés : Ez a módosító indítván tartalmilag összefügg az ajánlás 1 ., 4., 7 . pontjában

ismertetett javaslattal .

u
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Indokolás : Lásd a T/3028/9/2. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Önkormán zati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért eg et

4. Varju László, Jauernik István, Farkas Imre, dr . Varga László, Kovács Tibor,
Nag László és Kiss Ferenc képviselő - kapcsolódva Fogarasiné Deák Valéria képviselő
T/3028/6 . számú módosító indítván ához (T/3028/7 . számú ajánlás 2. pontja) - a
törvén javaslat 4 . § (2) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja :

/(2) E törvén hatál balépésével eg idejűleg :/

"b) a Fát. 7 . § (1) bekezdésének b) pontja, a Fát. 9 . (4) bekezdése, valamint az
Európai Parlament mag arországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004 . évi LVII. törvén
15. §-ának (7) bekezdése hatál át veszti ."

T/3028/9/1 . sz .
Megjeg zés: Ez a módosító indítván tartalmilag összefügg az ajánlás L, 3 ., 7. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/3028/9/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Önkormán zati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért eg et

S. A Költségvetési bizottság a törvén javaslat Melléklete 1-4 . pontja kategóriája
címének a következő módosítását javasolja :

/ Melléklet a 2007. évi . . . törvén hez

„Melléklet a 2003. évi LXXXVII. törvén hez

Az eg es kategóriák szerint igén be vehető fog asztói árkiegészítés tételek/

"1 . utazási kedvezmén , vasúti és távolsági autóbusz menetjeg (SZJ 60.21 .10.9 és
60.10.1, beleértve [HÉV közlekedés] HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a
60.10.12 .0-ból, SZJ 60 .21 .41 .0, SZJ 60.21 .31 .3)

Ft/5 km/db
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2. utazási kedvezmén , vasúti és távolsági autóbusz menetjeg (SZJ 60.21 .10.9 és
60.10.1, beleértve [HÉV közlekedés] HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a
60.10.12.0-ból, SZJ 60.21 .41 .0, SZJ 60 .21 .31 .3)

Ft/5 km/db

3 . utazási kedvezmén , vasúti és távolsági autóbusz bérlet (SZJ 60.21 .10.9 és
60.10.1, beleértve HÉV-közlekedés t kivéve járműszállítás a 60.10.12 .0-ból, SZJ
60.21 .41 .0)

Ft/5 km/hó/db

4. utazási kedvezmén , vasúti és távolsági autóbusz bérlet (SZJ 60.21 .10.9 és
60.10.1, beleértve HÉV-közlekedés, kivéve járműszállítás a 60.10.12.0-ból, SZJ
60.21 .41 .0)

Ft/5 km/hó/db"

Indokolás : Lásd a T/3028/10/2. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Előterjesztő képviselője eg etért

6 . Kiss Ferenc képviselő - kapcsolódva Fogarasiné Deák Valéria képviselő T/3028/6 .
számú módosító indítván ához (T/3028/7 . számú ajánlás 2 . pontja) - a törvén javaslat
Melléklete 1-4 pontjának a következő módosítását javasolja:

/Melléklet a 2007 . évi . . . törvén hez

„Melléklet a 2003 . évi LXXXVII. törvén hez

Az eg es kategóriák szerint igén be vehető fog asztói árkiegészítés tételek/

"1 . utazási kedvezmén , vasúti és távolsági autóbusz menetjeg (SZJ 60.21 .10.9 és
60.10.1, beleértve HÉV közlekedés, kivéve járműszállítás a 60 .10 .12. 0-ból, SZJ
60.21 .41 .0, SZJ 60.21 .31 .3)

Ft/5 km/db
km
0-5 [45] 50
5,1-10 [37] 40
10,1-50 [28] 32
50,1-100 [27] 30
100,1-200 [26] 28
200,1-300 [24] 26
300,1-500 [21] 24
500,1- [20] 22
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3 . utazási kedvezmén , vasúti és távolsági autóbusz bérlet (SZJ 60 .10.1, kivéve
járműszállítás a 60 .10.12.0-ból, SZJ 60.21 .41 .0)

Ft/5 km/hó/db
km
0-5 [2 599] 2700
5,1-10 [2 079] 2200
10,1-15 [1733] 2000
15,1-20 [1588] 1800
20,1-25 [1582] 1750
25,1-30 [1579] 1700
30,1-35 [1576] 1680
35,1-40 [1574] 1670
40,1-45 [1572] 1660
45,1-50 [1571] 1650
50,1-60 [1569] 1640
60,1-70 [1576] 1630
70,1-80 [1574] 1620
80,1-90 [1572] 1610
90,1-100 [1571] 1600
100,1-120 [1550] 1580
120,1-140 [1530] 1553
140,1-160 [1502] 1500
160,1-180 1 484
180,1-200 1 458
200,1-220 1 431
220,1-240 1 420
240,1-260 1 388
260,1-280 1 372
280,1-300 1 348
300,1-350 1 295
350,1-400 1 234
400,1-450 1 181
450,1-500 1 126
500,1-550 1 071

2. utazási kedvezmén , vasúti és távolsági autóbusz menetjeg (SZJ 60.21 .10.9 és
60.10.1, beleértve HÉV közlekedés, kivéve járműszállítás a 60 .10.12 .0-ból, SZJ
60.21 .41 .0, SZJ 60 .21 .31 .3)

Ft/5 km/db
km
0-5 [83] 90
5,1-10 [68] 70
10,1-50 [52] 60
50,1-100 [51] 55
100,1-200 [50] 54
200,1-300 [46] 50
300,1-500 [40] 45
500,1- [35] 40
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Indokolás : Lásd a T/3028/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . nem támogatja
- a Gazdasági biz . eg harmada sem támogatia
- az Önkormán zati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért eg et

7 . Varju László, Jauernik István, Farkas Imre, dr . Varga László, Kovács Tibor,
Nag László és Kiss Ferenc képviselő - kapcsolódva Fogarasiné Deák Valéria képviselő
T/3028/6 . számú módosító indítván ához (T/3028/7 . számú ajánlás 2. pontja) - a
törvén javaslat 1 . számú mellékletének a következő módosítását, valamint új 2. és 3 . számú
melléklettel történő kiegészítését javasolja :

4. utazási kedvezmén , vasúti és távolsági autóbusz bérlet (SZJ 60 .10.1, kivéve
járműszállítás a 60 .10.12.0-ból, SZJ 60.21 .41 .0)

Ft/5 km/hó/db
km
0-5 [3 465] 3500
5,1-10 [2 772] 2750
10,1-15 [2 310] 2500
15,1-20 [2118] 2450
20,1-25 [2110] 2400
25,1-30 [2105] 2350
30,1-35 [2101] 2300
35,1-40 [2 098] 2250
40,1-45 [2 096] 2200
45,1-50 [2 094] 2150
50,1-60 [2 092] 2130
60,1-70 [2101] 2120
70,1-80 [2 098] 2100
80,1-90 2096
90,1-100 2094
100,1-120 2066
120,1-140 2041
140,1-160 2002
160,1-180 1 978
180,1-200 1944
200,1-220 1 908
220,1-240 1 893
240,1-260 1 851
260,1-280 1 829
280,1-300 1 797
300,1-350 1 727
350,1-400 1 646
400,1-450 1 574
450,1-500 1 502
500,1-550 1428"
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/Melléklet a 2007 . évi . . . törvén hez/

"1 . számú m[M] elléklet a 2003 . évi LXXXVII. törvén hez
Az eg es kategóriák szerint igén be vehető fog asztói árkiegészítés tételek

[3. utazási kedvezmén , vasúti és távolsági autóbusz bérlet (SZJ 60 .10.1, kivéve járműszállítás
a 60.10.12.0-ból, SZJ 60.21.41.0)

Ft/5 km/hó/db
km
0-5 2 599
5,1-10 2079
10,1-15 1 733
15,1-20 1 588
20,1-25 1 582
25,1-30 1 579
30,1-35 1576
35,1-40 1574
40,1-45 1 572
45,1-50 1571
50,1-60 1 569
60,1-70 1576
70,1-80 1574

2. utazási kedvezmén , vasúti és távolsági autóbusz menetjeg (SZJ 60.21 .10.9 és 60.10.1,
beleértve HÉV közlekedés, kivéve járműszállítás a 60 .10.12.0-ból, SZJ 60.21 .41 .0, SZJ 60 .21 .31 .3)

Ft/5 km/db
km
0-5 83
5,1-10 68
10,1-50 52
50,1-100 51
100,1-200 50
200,1-300 46
300,1-500 40
500,1- 35

1 . utazási kedvezmén , vasúti és távolsági autóbusz menetjeg (SZJ 60.21 .10.9 és 60.10.1,
beleértve HÉV közlekedés, kivéve járműszállítás a 60 .10.12.0-ból, SZJ 60.21 .41 .0, SZJ 60 .21 .31 .3)

Ft/5 km/db
km
0-5 45
5,1-10 37
10,1-50 28
50,1-100 27
100,1-200 26
200,1-300 24
300,1-500 21
500,1- 20
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[4 .] 3 . utazási kedvezmén , vasúti és távolsági autóbusz bérlet (SZJ 60 .10.1, kivéve járműszállítás
a 60.10.12.0-ból, SZJ 60.21 .41 .0)

Ft/5 km/hó/db
km
0-5 3 465
5,1-10 2 772
10,1-15 2 310
15,1-20 2 118
20,1-25 2 110
25,1-30 2 105
30,1-35 2 101
35,1-40 2098
40,1-45 2096
45,1-50 2094
50,1-60 2092
60,1-70 2 101
70,1-80 2098
80,1-90 2096
90,1-100 2094
100,1-120 2066
120,1-140 2041
140,1-160 2002
160,1-180 1978
180,1-200 1944
200,1-220 1 908
220,1-240 1 893
240,1-260 1 851
260,1-280 1 829
280,1-300 1 797
300,1-350 1 727
350,1-400 1 646
400,1-450 1 574

80,1-90 1572
90,1-100 1571
100,1-120 1550
120,1-140 1530
140,1-160 1502
160,1-180 1 484
180,1-200 1 458
200,1-220 1 431
220,1-240 1 420
240,1-260 1388
260,1-280 1372
280,1-300 1348
300,1-350 1295
350,1-400 1234
400,1-450 1 181
450,1-500 1 126
500,1-550 10711
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450,1-500
	500,1-550

1 502
1 428

2. számú melléklet a 2003 . évi IXXXUIII törvén hez

Kedvezmén ek a Kedvezmén ek a hel i
közlekedésbenhel -

közi közlekedésben
ieg - bérlet-

bérletkedvezménkedvez- kedvez-
mént' mént/
(vasúti személ -

(hel i közúti és kötöttpál ásszállítás, HÉV,
hel közi autóbusz- közlekedési
közlekedés, komp-
és révközlekedés)

Életkor alapión járó utazási kdvezménXek
1 . felnőtt kíséretében utazó 2 . § a) 100 = 100

g ermek 6 éves korig
2 . Q ermek 6-14 éves kor között 2 . b) 50 = Az 1 . számú mellékletben

meghatározott mértékű
kedvezmén

3 . 65 évnél idősebb magvar 2 . $ c) 100 = 100
állampolgár

4 . 65 évnél idősebb EU tagállam 2 . ~ c) 100 = 100

[6.) 5. utazási
kedvezmén , ezen belül :
Komp- (SZJ 61 .20.11-ből) és a révközlekedési (SZJ 61 .20.12-ből)
menetjeg 65 Ft/db
Komp- (SZJ 61 .20.11-ből) és a révközlekedési (SZJ 61 .20.12-ből)
bérlet 620 Ft/hó/db"

[5.) 4. utazási kedvezmén , hel i bérlet (SZJ 60.21 .31-ből és 60.21 .10-ből)

Ft/hó/db
Budapest (a Hel iérdekű
Vasúttal, az országos
közforgalmi vasúttal és a
hel közi
autóbuszjáratokkal
eg ütt a közigazgatási
határon belül) 3580

Meg ei jogú városokra :
kizárólag autóbuszra 2030
kizárólag villamosra 1330
kizárólag trolibuszra 1330
villamosra és trolibuszra 1380
autóbuszra, villamosra és
trolibuszra (kombinált) 2520
Eg éb településekre
(autóbuszra) 1710
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polgára
5 . 65 évnél idősebb mag ar 2. & d) 100 = 100

n ugellátású külföldi
6 . a Szát . hatál a alá tartozó 65 2. § e) 100 = 100

évnél idősebb külföldi
állampolgár

7 . 65 évnél idősebb külföldi 2. § c) 100 = 100
nemzetközi szerződés alapján

8 . a Szát . hatál a alá tartozó, 2 . 90
valamint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező 6-
65 év közőtti külföldi állampolgár
(évente 4 alkalommal menettérti
utazásra)

9 . A 65 évnél idősebb menekült 2. § Q) 100 100

Tanulói lozviszon alapión iQénvbe vehető kedvezmén ek
10 . 6 éven felüli óvodás 3 . § (1) a) - 90 Az 1 . számú mellékletben

meghatározott mértékű
kedvezmén

11 . nappali oktatás munkarendje és 3. & (1) ba) 50 90 Az 1 . számú mellékletben
esti oktatás munkarendje szerint meghatározott mértékű1-2 .
fol ó oktatásban részt vevő tanuló kedvezmén
középiskola végéig iskola-lakhel
közötti utazásra

12 . nappali oktatás munkarendje és 3. ~ (1) ba) 50 90 Az 1, számú mellékletben
meghatározott mértékűesti oktatás munkarendje szerint 1-3 .
kedvezménfol ó oktatásban részt vevő tanuló

középiskola végéig bármel
viszon latú utazásra

13 . és esti tagozatos,nappali 3. ~ (1) bc) 50 90 Az 1 . számú mellékletben
meghatározott mértékűfelsőoktatásban tanuló iskola- 12 .

lakhel közötti utazásra kedvezmén
14 . nappali és esti tagozatos 3. & (1) bc) 50 - Az 1 . számú mellékletben

felsőoktatásban tanuló bármel meghatározott mértékű2 .
kedvezménviszon latban

15 . levelező oktatás munkarendje 3. ~ (1) bb) 50
szerint fol ó oktatásban a
kőzépiskola végéig és a
felsőoktatásban tanuló az iskola
és lakóhel közötti viszon latban

16 . a Szát . hatál a alá tartozó, 3. § (1) c) és 50 - Az 1 . számú mellékletben
valamint a szabad mozgás és N meghatározott mértékű

kedvezméntartózkodás jogával rendelkező
nappali oktatás munkarendje és
esti oktatás munkarendje szerint
fol ó oktatásában részt vevő
tanuló, hallgató

17 . sajátos nevelési igén ű 3. § (1) d) 90
g ermekek, tanulók intézmén
tanulója és legfeljebb 2 kísérője

18 . szociális intézmén ben bentlakó 3 . & (1) e) 90
vag bejáró gondozott

19 . az előző pontban megjelölt 3. ~ (1) 0 90
személ ek legfeljebb két kísérője

20 . szociális intézmén ben bentlakó 3. & (2) 90
gondozott látogatója

21 . 18. éves kori a ké zésben részt 3. ~ (1) Q) 90
vevő álláskereső a lakóhel és a
képzés hel e között

N ugdüasok utazási utalván ával igén be vehető utazási kedvezmén ek
22 . a M dvas utalván alapján 4. § (1)

	

50
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(évente 16 alkalommal), vag
az a) pont szerinti 2 4. ~ (2) 90 = Az 1 . számú mellékletben
kedvezmén es utazási lehetőség meghatározott mértékű
összevonásával kedvezmén

23 . nvugdíias utalván alapján 4. ~ (3) 90
évente további 2 alkalommal

Állást kereső személ ek utazási kedvezmén e
24 . álláskereső támogatott képzés 5. & a) 90

hel e és lakhel e között
25 . az a személ , aki a hel i 5 . ~ b) - Az 1 . számú mellékletben

önkormán zat által rendszeresen meghatározott mértékű
fol ósított szociális segél ben kedvezmén
részesül, ha munkaviszon ban
nem áll

Menekültkénű elismerését kérő személvek utazási kedvezmén ei
26 . tartózkodási engedéll el 6 . a) 100

rendelkező menekültkénű
elismerést kérő személ

27 . menekültkénű elismerést kérő 6 . b) 100 - -
személ eg alkalommal

Alkalmazásban állók utazási kedvezmén ei
28 . költségvetési szerv 7. & (1) a) 50

foglalkoztatottja (évente 12
alkalommal menettérti utazásra)

29 . eg házi intézmén ek, a 7. ~ (1) b) 50
társadalmi szervezetek, továbbá
az alapítván ok dolgozója (évente
12 alkalommal menettérti
utazásra)

Fog atékos személvek utazási kedvezmén
30 . vak személ 8 . ~ a) 90 90 100
31 . hallássérült személ 8 . $ b) 90 90 100
32 . a magasabb összegű családi 8. ~ c)-d) 90 90 100

pótlékban részesülő g ermek,
valamint az 1998 . évi XXVI .
törvén szerint súl osan
fog atékos személ

33 . a magasabb ősszegű családi 8 . ~ e) 90 = 100
pótlékban részesülő g ermek,
valamint az 1998 . évi XXVI .
tőrvén szerinti súl osan
fog atékos személv, a vak
személv és hallássérült személ 1
fő kísérője

34 . hadirokkant és hadiözveg 8 . & o 100 = 100
35 . hadirokkant kísérők' 8 . § g) 100 = 100
36 . legalább 75%-os rokkant 8 . ~ h) 50 = 100

hadirokkant családtagfa
37 . rokkantsági járadékos 8 . ~ i) _ - Az 1 . számú mellékletben

meghatározott mértékű
kedvezmén

Csoportos utazási kedvezmén ek
38 . a legalább 10 főből álló óvodás 9 . $ a) 90

csoport tagig és 10
g ermekenként 3 fó kísérő

39 . a 10 éven aluli g ermekek - 9 . & b) 50
legalább 6 g ermekből álló -
csovortia eg üttes utazása esetén
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3. számú melléklet a 2003 . évi LXXXVIL
törvén hez

Utazási utalván
7/G. ,$ (1) bekezdésében mechatározott utazási kedvezmén igén bevételéhez

Az utazási kedvezmén t igén be vevő :	
Az utalván kiállítójának (foglalkoztató) neve, címe :	
Az utalván kiállításának időpontja :	
Az utalván érvén ességi ideje :	
(Az utalván t évente érvén esíteni kell.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a kiállító cégszerű aláírása"

T/3028/9/1 . sz .
Megjeg zés : Ez a módosító indítván tartalmilag összefügg az ajánlás 1 ., 3 ., 4. pontjában

ismertetett javaslattal .

Indokolás : Lásd a T/3028/9/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Költségvetési biz . támogatja
- a Gazdasági biz . nem támogatja
- az Önkormán zati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért eg et

a velük utazó 2 kísérő
40 . a nappali oktatás munkarendié _9 . ~ c) 50

szerint fol ó oktatásban részt
vevő diákok csoportos utazása
esetén 10 fő diákonként legfeljebb
eg fő kísérő

41 . a g ermekotthonban nevelt 9. § d) 90
g ermekek legalább 3 fős
csoportja és az őket kísérő 2
nevelő

42 . a Szát . 8 . ~-a (3) bekezdésének 9. $ e) 90
b) pontjábanmeghatározott,
valamint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező 18
éven aluli személvek legalább tíz
főből álló csoportig és a velük
utazó két 18 . életévét betöltött
kísérőié (évente 1 alkalommal
menettérti utazásra)

43 . a szülő (szülők) és a vele (velük) 9 . ~ 0 90
eg ütt utazó legalább 3
g ermekük
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li.

A T/3028/7 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Gazdasági bizottság,
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Pont

	

Bizottság

	

Előterjesztő
1 .

	

eg harmada sem támogatja

	

nem ért eg et
2 .

	

eg harmada sem támogatja

	

nem ért eg et
3 .

	

eg harmada sem támogatja

	

nem ért eg et

A T/3028/7 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Önkormán zati
bizottság, illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Pont

	

Bizottság

	

Előter esztő
1 .

	

eg harmada sem támogatja

	

nem ért eg et
2 .

	

nem támogatja

	

nem ért eg et
3 .

	

eg harmada sem támogatja

	

nem ért eg et

Összeállította: az Országg űlés Hivatalának Jogifőosztál a

Budapest, 2007 . június 14 .

Varga Mihál s.k.,

	

Puch László s.k.,
a Költségvetési, pénzüg i

	

a Gazdasági és informatikai
és számvevőszéki bizottság elnöke

	

bizottság elnöke

Jauernik István s.k.,
az Önkormán zati és területfejlesztési

bizottság elnöke
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