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Képviselői önálló indítvány

2007. évi . .. törvény

egyes, a kulturált vasúti személyszállítást szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról

1 .§

(1) A vasúti közlekedésről szóló 2005 . évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban : Vtv.) 20. §-a a
következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az on-line jegyrendelés szabályait a Kormány rendeletben határozza meg ."

(2) A Vtv . 20. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„A közforgalmú személyszállító szerelvények tisztántartására és karbantartására
vonatkozó részletes szabályokat a miniszter rendeletben határozza meg ."

(3) A Vtv. a következő 21/A. §-sal egészül ki :

„21/A. § A közforgalmú személyszállító vonat kimaradása és késedelme esetén a menet-,
pót- és helyjegy visszatérítésének szabályait e törvény melléklete határozza meg."

(4) A Vtv . 88. §-ának (1) bekezdése a következő (f) ponttal egészül ki :

/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/

„(f) az on-line jegyrendelés részletes szabályait és a bevezetéséhez szükséges internet
alapú informatikai háttérrendszer bevezetését,"

/rendeletben állapítsa meg ./

(5) A Vtv . 88 . §-ának (2) bekezdése a következő 25 . ponttal egészül ki :

/Felhatalmazást kap a miniszter, hogy/

„25. a közforgalmú személyszállító szerelvények tisztántartására és karbantartására
vonatkozó részletes szabályokat az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben,"



/rendeletben állapítsa meg/

2.§

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991 . évi XI . törvény 2 . §-ának (1)
bekezdése a következő e) ponttal egészül ki :

/Az egészségügyi államigazgatási szerv felügyeletet gyakorol az ország közegészségügyi-
járványügyi (a továbbiakban együtt: közegészségügyi) viszonyai felett . Ennek keretében/

„e) az ország egész területén a közforgalmú személyszállító vonatszerelvényeken
közegészségügyi ellenőrzést végez ."

3. §

(1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 30 . napon lép
hatályba .

(2) E törvény l . §-ának (1) és (4) bekezdése 2008 . január 1-jén lép hatályba .



Melléklet a 2007, évi. . .törvényhez

A Vtv. a következő 4 . számú melléklettel egészül ki :

„4. számú melléklet a 2005. évi CL=III. törvényhez

I. A hely- és pótjegy köteles személyszállítás (IC, ICR és IP) esetén, a vonat a
célállomásra 15 percet meghaladó késéssel történő megérkezésekor a hely- és
pótjegy visszatérítése mellett - a vasúttársaság felelősségének megállapítását
kizáró kimentési lehetöség nélkül - az alábbi szabály alapján, a menetjegy árának
arányos részét is, azaz :

- 15 percet meghaladó késés esetén a menetjegy árának 20%-át,
- 30 percet meghaladó késés esetén a menetjegy árának 50%-át,
- 60 percet meghaladó késés esetén a menetjegy árának 100%-át

a vasúttársaság köteles visszatéríteni .

II . A nem hely- és pótjegy köteles személyszállítás esetén, a személyszállító
vonatoknak a célállomásra 30 percet meghaladó késéssel történő megérkezésekor
a vasúttársaság felelősségének megállapítását szintén kizáró kimentési lehetőség
nélkül:

30 percet meghaladó késés esetén a menetjegy árának 50%-át,
60 percet meghaladó késés esetén a menetjegy árának 100%-át

a vasúttársaság köteles visszatéríteni .

III. Vonatkimaradás esetén az emelt szintű személyszállítás esetén, a hely- és pótjegy
visszatérítése mellett a menetjegy összegének 100%-át, a nem emelt szintű
szolgáltatás esetén pedig a menetjegy összegének 100%-át köteles a vasúttársaság
visszatéríteni."



INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A MÁV Zrt. köztudottan komoly pénzügyi és egyéb jellegű nehézségekkel küzd. Az Európai
Unióhoz való csatlakozásunk óta hazánknak továbbra sem sikerült egy európai szintű és
színvonalú vasúti közforgalmú személyszállítást létrehoznia .

Ennek több oka van, melyek közül elsőként és legnyomósabb indokként az anyagi források
hiánya említhető . A járművek nagy része elöregedett (25-30 éves), a régi dohányzó kocsikat nem
lehet megszabadítani a füstszagtól, a berendezések pedig általánosan elavultak . Gyakoriak a
késések, előfordulnak vonatkimaradások is . Kígyózó sorok állnak a pénztárak előtt, az utasok és a
túlterhelt személyzet is türelmetlen . Gyakran szégyenkezünk, amikor külföldiek veszik igénybe a
vasút szolgáltatásait és tapasztalataik alapján, otthon elszomorító képet festenek hazánkról .

A járműpark teljes körű lecserélése természetesen rendkívül pénz és időigényes, azonban a
pontosságra, a menetrend betartására, a tisztaságra és higiéniára történő odafigyelés már nem
feltétlenül anyagi fedezet függvénye . A jegyvásárlás on-line lehetővé tétele is hosszú távon
kifizetődő a vasút számára .

A Javaslat célja, hogy három területen mozdítsa elő a vasúti közlekedés kulturáltabbá tételét, a
személyszállítás nyugat-európai színvonalhoz történő közelítését . Ennek keretében írja elő az on-
line jegyvásárlás biztosítását az utazóközönség számára, kötelezi a minisztert a tisztasági
szabályok rendeleti szabályozására, illetve biztosít hatáskört a közegészségügyi hatósági
ellenőrzésre az ÁNTSZ számára. Európai példa (Bajorország) alapján a Javaslat szigorú
kártérítési szabályokat állapít meg a vonatkimaradások és késések megakadályozása érdekében .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1 . §-hoz

A jegypénztáraknál a sorban állás forgalmasabb hétvégi napokon akár órákig is eltarthat. Az on-
line menetjegyvásárlás bevezetése jelentős könnyebbséget jelentene mind a vasúttársaság, mind a
közlekedési szolgáltatást igénybevevő utazóközönség számára. A Javaslat a Kormányt
hatalmazza fel a szabályok megalkotására, és az informatikai feltételek biztosítására 2008 . január
1-jéig biztosít határidőt .

A vasúti személykocsik tisztaságára vonatkozó előírásokat és szabályozást a MÁV Zrt . belső
használatában lévő Tisztítási Utasítás tartalmazza . A MÁV Zrtft által a tisztítás elvégzésére
igénybe vett takarító cégek munkálatait azonban maga a MÁV Zrt . sem ellenőrzi és ÁNTSZ
ellenőrzés sem fordul elő a szerelvényeken . A Tisztítási Utasításban felsorolt, részletes tisztítási
munkákra (időszakos tisztítás, napi tisztítási feladatok és soron kívüli tisztítás) vonatkozó



előírások tényleges betartása esetén nem kellene jelen higiéniás körülmények között utazni az
utazóközönségnek. A szabályozás valóban részletes és széleskörű, de garanciát csak az jelentene
a betartására, ha jogszabályban (miniszteri rendeletben) kerülne sor a rögzítésre .

A Javaslat hatáskört biztosít az ÁNTSZ számára, hogy közegészségügyi ellenőrzést végezzen a
személyszállító vonatokon .

A Melléklethez

A vonatok késése miatt a MÁV Zrtl kártérítési felelősségét csak szűk körben engedi a jelenlegi
szabályozás megállapítani (csak helybiztosítással illetve pótjeggyel közlekedő szerelvények
esetében, a 10/1997. (1. 28 .) Korm. rend. rendelkezései alapján, illetve a Gazdasági és
Közlekedési Miniszter jóváhagyásával készült Üzletszabályzat szerint) . Nem rendelkezik viszont
semmilyen szabályozás a pót- és helyjegybiztosítás nélkül, a menetjeggyel igénybe vehető vasúti
szerelvények késéséről .

A vasúti közlekedésről szóló 2005 . évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: Vtv.) 20. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a Korm . rend. 20. §-ában rendelkezik a
vasúttársaság felelősségéről a közforgalmú személyszállító vonat kimaradása és késedelme
esetén. Ezen szabályok a Ptk . vonatkozó kártérítési felelősségi szabályaival összhangban, szűk
körben biztosítanak lehetőséget a vasúttársaság felelősségének megállapítására, ezzel
kiszolgáltatott helyzetbe hozva az utazóközönséget. A jelenlegi, visszás helyzet felszámolása és a
vasúttársaságnak az általa nyújtott szolgáltatás minőségének javítása érdekében indokolt, hogy a
vasúttársaságok a vonatkésések és kimaradások esetén - az utas emiatt bekövetkezett kárának
megtérítése mellett - a hely- és pótjegy visszatérítésével párhuzamosan a menetjegy arányos
részét is visszatérítsék . Így nem csak az emelt szintű IP, ICR és IP járatokon, hanem a
hagyományos személyszállításban is érvényesíthető lesz a vasúttársaság visszatérítési
kőtelezettsége .

Budapest, 2007 . május 15 .

Rogán Antal

A 2 . §-hoz
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