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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonyna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 .* (1) bekezdése és a 102 .* (1) bekezdése alapján a vasúti
közlekedésró7 szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról szóló T/S723. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 25. §-ának az alábbi új (2) bekezdéssel történő kiegészítését
javasoljuk (a módosító javaslat elfogadása esetén a 9 eredeti rendelkezésének
számozása értelemszerűen változik) :

„(2) A Vtv . 68. §-a (2) bekezdésének helyébe a következ ő rendelkezés lép : ,

„(2) Az országos, térségi vagy elővárosi vasúti közszolgáltatást végző, valamint a z
orszá os vasúti • ál ahálózatot működtető vasúti társasá munkavállaló' át n dí' asá t
és igényjogosult hozzátartozóikat, továbbá a külön jogszabályban meghatározott
személyeket utazási kedvezmény illeti mim . Az egyes vasúti társaságok munkavállalóit
megillető utazási kedvezmények kölcsönös elismerésére, elszámolásának módjára é s
megtérítésére az érintett vasúti társaságok megállapodása irányadó .” "

2. A törvényjavaslat 26. §-át követően a következő' új 27. §-sal történő kiegészítését
javasoljuk (a módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-aina k
számozása értelemszerűen változik) :

„27 . § A Vtv. XIII. fejezete a 68/G. §-t követően a következő 68/H . §-sal egészül ki :

„26 .§

68/H.	 § (1) A vasúti társaság,	 illetve a külön jogszabályban meghatározott
kedvezményre jogosultak munkáltatója	 (e	 alkalmazásában a továbbiakban:
munkáltató) jogosult a 68 . § (2) bekezdése szerinti utazási kedvezményre (a
továbbiakban: utazási kedvezmény) külön jogszabály alapján jogosult munkavállalója ,
köztisztviselője, közalkalmazottja igényjogosult hozzátartozójának (4) bekezdésbe n
meghatározott adatait kezelni .
(2) A munkáltató az utazási kedvezményre jogosult (4) bekezdésben meghatározot t
adatait az országos, térségi vagy elővárosi vasúti közszolgáltatást végz ő vasúti társaság
részére továbbítja.



(3) Az utazási kedvezményt biztosító országos, térségi vagy el ővárosi vasúti
közszolgáltatást végz ő vasúti társaság jogosult az utazási kedvezményre jogosul t
munkavállaló, köztisztviselő , közalkalmazott, nyugdíjas, valamint ezek igényjogosul t
hozzátartozója (4) bekezdésben meghatározott adatainak a kezelésére .
(4) Az adatkezelés a következő adatokra terjed ki :
a) a jogosult személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely és id ő ) ,
b) a jogosult lakhelye vagy tartózkodási helye, valamint levelezési címe ,
c) a munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, szakmai gyakorlat
kezdete, illetve vége,
d) nyugdíjas esetén a saiát jogú, illetve hozzátartozói nyugellátás, valamint egyé b
nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátás ténye és megállapításának kezd ő időpontja.,
illetve megszűnésének időpontja .
(5) Az adatkezelésre e § alapján jogosult (a továbbiakban : adatkezelő) a (4)
bekezdésben meghatározott adatokat az utazási kedvezmény biztosítása, a kedvezmény
igénybevételére jogosító igazolvány kiállítása, az igazolványokról vezetett nyilvántartás
vezetése érdekében kezeli .
(6) Az adatkezelő a (4) bekezdésben meghatározott adatokat addig az id őpontig tartja
nyilván, amíg az utazási kedvezményre jogosultság fennáll .
(7)	 Az	 adatkezelő 	 biztosítja	 az	 adatok	 védelmét	 vétlen	 vagy szándéko s
megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, nyilvánosságra kerüléssel
szemben, továbbá azt, hogy azokhoz jogosulatlan személy ne férjen hozzá .
(8) Az adatkezelő a kezelt adatokat személyazonosító adatok nélkül statisztikai célokr a
felhasználhatja, azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat ." "

3. A törvényjavaslat 37. §-a (4) bekezdésének a következő' módosítását javasoljuk:

(4) E törvény hatálybalépésével egyidej űleg hatályát veszti a Vtv. 46. §-ának (5)
bekezdése, 87. §-ának (3) bekezdésében és 88 . §-a (2) bekezdésének 18 . pontjában az
„és fuvarozási” szövegrész, valamint 88 . §-a (2) bekezdésének 5 . pontjában a
„pályavasúti társaság és az integrált vasúti társaság” szövegrész .

Indokolás

Az utazási kedvezményekre jogosultak pontosabb definícióját szolgálja a korábbi ,
'közforgalmú személyszállítási tevékenységet végz ő vasúti társaság' meghatározá s
helyett 'az országos, térségi vagy el ővárosi vasúti közszolgáltatást végz ő vasúti
társaság' kifejezés használata . Továbbá tekintettel a MÁV Cargo folyamatban lévő
privatizációjára, valamint a vasúti munkavállalók által vasúton történő fuvaroztatás
csekély mértékére, a fuvarozási kedvezmények köre kiürült, ezért indokolt azok
megszüntetése.

A Vtv. felhatalmazása alapján az utazási kedvezmények mértékét, és igénybevételéne k
feltételeit a miniszter rendeletben állapítja meg. Az utazási kedvezményrendszer
átlátható, mérhet ő működése, későbbi felülvizsgálata érdekében szükséges az utazás i
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kedvezményekről, a jogosultakról, az igazolványokról nyilvántartás vezetése, adato k
kezelése a szolgáltató vasúti társaság részéről .
Továbbá tekintettel az egyes vasúti társaságok között az utazási kedvezmények
elszámolására, annak adójogi következményeire, szükséges hogy a vasúti társaságon ,
illetve a közigazgatási szerven keresztül történjék a kedvezmény kérelmezése, és ezálta l
a vasúti társaság, illetve a közigazgatási szerv az igényjogosult hozzátartozók adataina k
kezelésére jogosult legyen .
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 . év i
LXIII . törvény 3 . § (1) b) pontja értelmében az adatkezeléshez törvényi szintű
felhatalmazás szükséges . Az utazási kedvezményekről szóló miniszteri rendeletben
megfogalmazott adatkezelési rendelkezések törvényi szintű hátterét, felhatalmazását a
Vtv. fent tervezett módosítása teremti meg .

Tekintettel a MÁV Cargo folyamatban lévő privatizációjára, valamint a vasúti
munkavállalók által vasúton történő fuvaroztatás csekély mértékére, a fuvarozás i
kedvezmények köre kiürült, ezért indokolt azok megszüntetése.

Budapest, 2008 . szeptemberi 9 .

Dr.
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