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. ../2007. (.. .) OGY határozat
afiatalok oktatási intézménybe történő utazásának támogatásáról

A 2007. május 1-jével a közforgalmú személyszállításban bekövetkezett menetjegy és bérlet
áremelések különösen súlyosan érintették a felsőoktatásban tanuló fiatalokat . Nemcsak a
mindenkit sújtó fogyasztói árnövekedést kellett elviselniük, de az eddig élvezett
kedvezményeiket is jelentősen megnyirbálták . Az oktatáshoz való jog egyenlőségének
biztosítása, a felsőoktatásban tanuló fiatalok terheinek könnyítése érdekében az Országgyűlés
a következő határozatot hozza :

1 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2007 . szeptember 1-jéig vizsgálja felül a
nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló fiatalokat terhelő vasúti, illetve autóbusz-
közlekedésben fizetendő menetjegyek, bérletek árait, valamint az ezekhez kapcsolódó
kedvezményeket .

2. A felülvizsgálat során - annak érdekében, hogy az utazás költségei ne jelenthessék
akadályát felsőoktatási tanulmányok folytatásának - állapítson meg olyan árakat, illetve
kedvezményeket, amelyek - legalább a 2007 . május 1-jét megelőző árak, illetve
kedvezmények szerinti mértékben - támogatják, nem pedig gátolják a fiatalok
közlekedését a lakóhely és az oktatási intézmény között .

3. A Kormány vállaljon kötelezettséget, hogy a felsőoktatásban tanuló fiatalok által
fizetendő vasúti, illetve autóbusz menetjegyek, bérletek éves áremelésének mértéke ne
haladja meg az adott évre vonatkozó hatályos költségvetési törvényben tervezett éves
átlagos fogyasztás árváltozás mértékét.

4 Ez a határozat közzététele napján lép hatályba
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Erdős Norbert

Indokolás

Május elsejével drasztikusan nőttek a közforgalmú közlekedés jegyárai Ezzel a lépéssel olyan
mértékben emelkedtek a hallgatókra nehezedő terhek, hogy sokan nem képesek kifizetni az
utazási költségeiket

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium tárgyalásokat folytatott a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciájával (a továbbiakban : HÖOK) a diákokat megillető
kedvezmények csökkentéserőt A hallgatók érdekképviseleti szervezete akkor igyekezett a
lehető legkisebb fájdalommal járó megszorítást kialkudni Ennek eredményeképpen azonban
a nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló fiatalokat terhelő vasúti, illetve autóbusz
közlekedésben fizetendő bérletek támogatása 90% r61 67,5% ra csökkent, míg a menetjegyek
kedvezménye 67,5% ról 50% ra csökkent a lakóhely és az iskola között A
kedvezménycsökkentés melletti áremelésről ekkor még szó sem esett Ennek ellenére a
Kormány, mindenféle kőtőn egyeztetés nélkül, még áremelést is terhelt a hallgatókra, akik így
duplán szenvedik el a felelőtlen árpolitika következményeit

Ezen intézkedések a menetjegyárak mintegy 80 100% os emelkedését eredményezték, míg a
bérletek árai többszörösükre emelkedtek Különösen súlyosan érinti a bérletek árának emelése
az agglomerációban élő hallgatókat Esetükben nem ritka a több mint 400 százalékos áremelés
sem!

A határozati javaslat felhívja a Kormányt a nappali és esti tagozatos felsőoktatásban tanuló
fiatalokat terhelő vasúti, illetve autóbusz közlekedésben fizetendő menetjegyek, bérletek
árainak, valamint az ezekhez kapcsolódó kedvezményeknek a felülvizsgálatára Ennek során a
2007 május 1 je előtti árak és kedvezmények tekinthetők kiindulópontnak Mivel a HÖOK
kal kötött megállapodás során a szervezet képviselőit nem tájékoztatták a várható
áremelkedésről, így a jelenlegi helyzetben már a kedvezmények mértéke is felülvizsgálatra
szorul

A hasonló esetek elkerülése végett a javaslat arra kötelezi a Kormányt, hogy vállaljon
kötelezettséget a hallgatókat terhelő menetjegy, illetve bérletárak legfeljebb inflációkövető
emelésére
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