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

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 7. § -ának alábbi módosítását javasoljuk:

7. A Vtv. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„27. (1) A miniszter a vasúti közszolgáltatás biztosítása érdekében - az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a belföldi vasúti személyszállítást
végző vasúti társasággal vasúti közszolgáltatási szerződést köt (vasúti közszolgáltatás i
szerződés). A vasúti közszolgáltatási szerződés legfeljebb 15 évre köthető . Ha e törvény
vagy külön jogszabály másként nem rendelkezik, akkor a vasúti közszolgáltatási
szerződésre a Ptk . szerződésekre vonatkozó általános szabályai az irányadók . Az állam
a vasúti közszolgáltatási szerződésen keresztül el ősegíti a vonatkozó állampolgári jogo k
érvényesülését .

(2) A vasúti közszolgáltatási szerz ődés tartalmazza:

a) a vállalkozó vasúti társaság vasúti közszolgáltatás keretében ellátandó feladatait, a
vasúti közszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat ,

b) az előírt feladatok ellátását biztosító személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket, az
alvállalkozó bevonására vonatkozó kikötéseket ,

c) a vasúti közszolgáltatás folyamatos nyújtását biztosító feltételeket, így különösen a
vasúti személyszállítás akadályoztatása esetén a személyszállítási közszolgáltatá s
biztosításával kapcsolatos feladatokat,

d) a vasúti közszolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlen, lényeges vagyoni eszközök
tulajdonviszonyait, a vállalkozó vasúti társaság birtokába adott vagy más módo n
rendelkezésére bocsátott eszközök használatára, karbantartására és visszaszolgáltatásár a
vonatkozó szabályokat,

e) a vállalkozó vasúti társaság vasúti közszolgáltatási tevékenységgel összefügg ő jogait
és kötelezettségeit, a vállalkozó vasúti társaság számára biztosított, a vasúti



közszolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatos kizárólagos jogokra, valamint e
jogok korlátozására vonatkozó feltételeket,

f) vasúti közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó adatok szolgáltatására és az ellen őrzésre
vonatkozó szabályokat, mellékletként a vasúti társaság közszolgáltatási tevékenységér e
vonatkozó önköltségszámítási szabályzatát, amennyiben a társaságra vonatkoz ó
önköltségszámítási szabályzat elkészítése a számvitelr ől szóló törvény szerint a vasút i
társaságra nézve kötelező ,

g) a jegyrendszerre vonatkozó elő írásokat, valamint a vasúti közszolgáltatás keretébe n
végzett feladatok ellátásáért járó állami pénzügyi ellentételezés módját és mértékét ,
teljesítésének szabályait ,

h) a vasúti közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételeit ,

i) a vasúti közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése
esetére vonatkozó jogkövetkezményeket, a vasúti közszolgáltatási szerz ődés
teljesítésével kapcsolatos esetleges jogviták rendezésének módját ,

j) a vasúti közszolgáltatás megkezdésének id őpontját és a vasúti közszolgáltatás i
szerződés érvényességének idő tartamát .

(3) A vállalkozó vasúti társaság tájékoztatja a minisztert, ha más vasúti közszolgáltatás i
szerződés alapján is végez szolgáltatást vagy nemzetközi vasúti személyszállítást i s
ellát .

(4) A vasúti társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgáltatási területét érint ő
utazási igények alakulását, és — indokolt esetben — kezdeményezi a közszolgáltatási
menetrend módosítását szolgáltatásainak az igények változásához való igazítás a
érdekében.

(5) A közszolgáltatási menetrend a vasúti közszolgáltatási szerz ődés elválaszthatatlan
részét képezi, módosítását szerz ődésmódosításként kell kezelni . A menetrendi éven
belül	 történő 	 közszolgáltatási	 menetrend	 módosításhoz	 nem	 szükséges	 az
államháztartásért felelős miniszter egyetértése .

(6) A vasúti közszolgáltatási szerződés csak az abban foglalt esetekben és feltételekkel
mondható fel . A vasúti közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási
tevékenység gyakorlásának joga más szervezetre — kivételesen indokolt esetben — a
miniszter hozzájárulásával ruházható át .

(7) A vállalkozó vasúti társaság a minisztertől kérheti, hogy egyes vonalakon a
közszolgáltatási menetrendben meghatározott teljesítményt vonatok helyett közúti
jármű (autóbusz) alkalmazásával teljesíthesse abban az esetben, ha a megoldás a
vállalkozó vasúti társaság számára megtakarítást eredményez, és a szolgáltatást igényb e
vevők számára nem jár kedvez ő tlenebb feltételekkel . Az ilyen szolgáltatást a vállalkoz ó
vasúti társaság - ha megfelel az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi
személyszállításra vonatkozó külön jogszabályban el ő írt személyi és tárgyi feltételeknek
is - kizárólag a vasúti személyszállításra külön jogszabályban megállapított dí j
alkalmazása mellett és - az érintett települések önkormányzatával történ ő előzete s
egyeztetés alapján - a külön törvényben meghatározott járati engedéllyel végezheti .

(8) Ha a vállalkozó vasúti társaság által végzett közforgalmú személyszállítás műszaki
okból vasúti járművel nem látható el, a vállalkozó vasúti társaság a (7) bekezdésbe n
meghatározott feltételeket csak abban az esetben köteles teljesíteni, ha az autóbusszal
végzett tevékenység meghaladja a két hónapot (vonatpótló járat) .
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(9) Az önkormányzatok feladat- és hatáskörébe utalt közszolgáltatási kötelezettség
ellátásra vonatkozó tevékenység végzésére az önkormányzat az érintett hely i
közforgalmú vasúti társasággal köthet vasúti közszolgáltatási szerz ődést. A vasúti
közszolgáltatási szerződésre, illetve a vasúti társaság és az önkormányzat képvisel ő-
testületének a vasúti közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos feladataira az (1)-(8 )
bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni .

(10) Az önkormányzatok az érintett országos, térségi, el ővárosi vagy helyi vállalkoz ó
vasúti társasággal a közszolgáltatási menetrendben nem szerepl ő közszolgáltatási
tevékenység ellátására szerződést köthetnek. A szerződésre a (2)–(8) bekezdésekben
meghatározott rendelkezéseket kell megfelel ően alkalmazni ."

Indokolás

A tervezett 27 . § (1) bekezdése esetében az a cél kerül megfogalmazásra, amelyne k
értelmében az állam a közszolgáltatási tevékenységet ellátja . A feladat végzését az
állam más szervezet, vagy jogi személy útján is elláthatja, azonban ezáltal nem sz űnik
meg a kötelezettsége, nem kerül áthárításra az adott szervezetre . A javaslat a
jogalkalmazók számára egyértelművé teszi, hogy az állam kötelezettsége az
állampolgárok felé továbbra is fennmarad .
A közszolgáltatási menetrend évközi, technikai jelleg ű módosításához felesleges a
pénzügyminiszter egyetértése, mivel ezen módosításoknak pénzügyi, finanszírozási
vetülete nincsen . Technikai jellegű módosítás tipikus esete az, amikor egy vonat
menetidejét öt perccel előbbre, vagy későbbre hozzák, a vasúti technológiai előírások
betartása végett .
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