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Dr. Szili Katalin
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . (1) bekezdése alapján a,, Vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLX)OűII. törvény módosításáról" szóló T/5723 számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslatoka t

terjesztjük elő :

1. A Vtv. 2 .* (4) bekezdés 1 . pontja a következ ő szövegrésszel egészül ki :

1 . vasúti pálya : a vasúti vágány, az alatta levő, valamint a - jogszabályban vag y
hatósági elő írásban megállapított - hozzátartozó védő (biztonsági) földterület, továbbá
a különleges vasút m űködéséhez szükséges szerkezet, illetve földterület, valamint a z
azt hordozó és mozgásirányát meghatározó tartószerkezet ; valamint minden olyan
dolog, amely a Polgári Törvénykönyv szerint alkotórésznek min ősül ."

A Vtv . 2.* (4) bekezdés 2. pontját teljes egészében törölni javasoljuk .

Indokolás : A Vtv. jelenleg nem foglalkozik a Ptk . szerinti alkotórész és tartozé k
megkülönböztetésével, illetve a 2 .* (4) bekezdés 2 . pontja tartozékként olyan dolgot
(pl . vasúti jelző- és biztosítóberendezés) sorol fel, amely a vasúti pály a
elválaszthatatlan részét képezi, nélküle a vasúti pálya nem működőképes. Ennek a
pontosításnak abban az esetben van jelentősége, ha a vasúti pálya üzemeltetését más
vasúttársaság veszi át .

2. A Vtv . 6.* (2) bekezdését az alábbiakban javasoljuk módosítani :

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységekre m űködési engedély külön-
külön is megszerezhető [ . Működési engedélyt az a szervezet kaphat, amely teljesíti
az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározott feltételeket .]a
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személyszállítási és árutovábbítási működési engedély birtokában más vasúti társaság
részére is nyújtható vontatási szolgáltatás ."

Indokolás : Az EU-s szabályozás is lehetővé teszi a vontatási szolgáltatás önálló
nyújtását, ezt mindenféleképpen javasoljuk a hazai szabályozásban is alkalmazni .

3. A Vtv . 7 .* (1) bekezdéséhez az alábbi módosítást javasoljuk :

(1) Az országos személyszállítási, árutovábbítási és vontatási [szolgáltatási] működési
engedély (a továbbiakban : országos működési engedély) a vasúttársaságok
engedélyezéséről szóló, 1995. június 19-ei 95/18/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban :
95/18/EK irányelv) szerinti működési engedélynek minősül. Az országos működési
engedély a Magyar Köztársaság területén valamennyi nyílt hozzáférés ű vasúti
pályahálózatra kiterjed. Az országos működési engedélyt a vasúti igazgatási szerv a
belföldön bejegyzett szervezet részére adja ki . Az országos működési engedél y
valamennyi EGT-államban érvényes .

Indokolás : Lásd a Vtv . 6.* (2) bekezdéséhez fűzött indokolást.

4. A Vtv . 8.§-át az alábbi (11) bekezdéssel javasoljuk kiegészíteni :

(11)	 A térségi és helyi vasutak esetében az (1) bekezdésben felsorolt feltételek
meglétének vizsgálata során figyelembe kell venni az érintett vasútüzem országos
vasúttól eltérő sajátosságait, műszaki adottságait ,

Indokolás : A Vtv. a működési engedély kiadásának négy elemű feltételrendszeré t
határozta meg, ugyanakkor nem tesz különbséget az országos, illetve a térségi és hely i
vasutak között a feltételrendszer tartalmát illetően. Tételesen ugyan nem lehet
meghatározni a térségi és helyi vasutakra vonatkozó sajátosságokat, ugyanakkor elv i
jelleggel elő kell írni, hogy a hatóság eljárása során vegye figyelembe az adott
vasútüzem sajátosságait, jellegét, műszaki színvonalát, és mindezek
figyelembevételével mérlegelje a feltételek meglétét . A törvényi szabályozás
nyilvánvaló, hogy kihat a miniszteri rendeletre is, a miniszternek is olyan módon kel l
meghatározni az engedélyezési eljárás részleteit és feltételeit, hogy igazodjon a térség i
és helyi vasutak sajátosságaihoz .

5. A Vtv . 15 .§ (2) bekezdés b) pontját törölni javasoljuk, a c) pont d) pontra változik .

Indokolás : A jelenlegi szabályozás szerint térségi vasúti pályahálózat abban a z
esetben jelölhető , ha a térség érintett önkormányzatai kötelezettséget vállalnak a vasút i
szolgáltatás fejlesztésére . Ismerve az önkormányzatok jelenlegi és közeljöv őbel i
helyzetét, nehezen képzelhető el, hogy jelentős kötelezettségeket tudnának vállalni ,
különösen úgy, hogy a vasútüzem működtetésében semmiféle tapasztalatuk nincsen .
Természetesen ez nem zárja ki, hogy adott esetben az önkormányzato k
hozzájáruljanak a vasútüzem működéséhez (pl. önkormányzati ingatlant bocsátanak
rendelkezésre, hozzájárulnak az állomások, megállók kialakításához, esetle g
részesedést vállalnak térségi vasút megalapításában, stb .). A kötelező jellegű
hozzájárulás előírása viszont akadálya a térségi vasúthálózat kialakulásának .



6. A Vtv . 24.§-ának jelenlegi szövegét javasoljuk megtartani, a módosítást törölni .

[„24. § A vasúti társaság kizárólag olyan tevékenység (vasúti személyszállítá s
vagy vasúti árutovábbítás) végzéséhez nyújthat vontatási szolgáltatást, amelyr e
működési engedéllyel rendelkezik."]

Indoklás : A vontatási üzletszabályzat kidolgozásának és közzétételének
kötelezettsége minden szempontból indokolt akár önálló vontatási szolgáltatá s
nyújtásával, akár személy- és/vagy áruszállítási tevékenység mellett végzett vontatás i
szolgáltatásról van szó .

7. A Vtv . 29.* (1) bekezdést új c) ponttal kiegészíteni javasoljuk :

c) RoLa közlekedés támogatására nyújtott költségvetési juttatás .

Indokolás : EU-s gyakorlat a RoLa közlekedés támogatása, de emellett Magyarorszá g
szempontjából környezet- és balesetvédelmi okok miatt is indokolt e szállítási mó d
fejlesztése, ezért szükséges külön kiemelni a támogatási célokon belül .

8. A Vtv . 44.§ (3) bekezdést az alábbiak szerint javasoljuk kiegészíteni :

(3) Az (1) bekezdés alapján létesül ő felszín alatti vasúti pályának és tartozékaina k
tulajdonjoga önálló ingatlanként a 38 . (1)-(2) bekezdéseiben, illetve a 40 . §-ban
meghatározott személyt illeti meg . [A felszín alatti vasúti pálya és tartozéka i
létesítése egyebekben nem érinti a felszín alatti vasút-létesítési joggal terhel t
ingatlan tulajdonjogát.] Amennyiben az országos vasúti pálya, annak alkotórésze ,
va _ tartozéka a felszín alatti vasúti ál ához is tartozik illetve annak alkotórészév é
vagy tartozékává válik, az érintett felek a tulajdonjog és használati joR kérdésében a
létesítést megelőzően kötelezőek megállapodni ."

Indokolás : Az országos vasúti pálya és a felszín alatti önkormányzati tulajdonú pály a
érdekei adott esetben ütközhet egymással, ezért indokolt, hogy az érintett tulajdonosok
megállapodjanak a tulajdonjog, illetve használati jog kérdésében. Ez a kiegészítés a
jövőbeni fejlesztéseket is szolgálja, mint pl . az M3 Metró és a Budapest-Vá c
vasútvonal bevezető szakaszának továbbfejlesztése . Megjegyezzük, hogy ugyan nem a
vasúti pálya vonatkozásában, de az állami és az önkormányzati tulajdon ütközése
eddig is problémákat vetett fel, pl . a Budapest Nyugati pu. aluljáró jogi helyzeténe k
rendezésében. Ez esetben is hiányzik a tulajdonosok közötti megállapodás immár 3 0
éve.

9. A Vtv . 68 .* (2) bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk kiegészíteni :

(2) A közforgalmú személyszállítási tevékenységet végző , valamint az országos vasúti
pályahálózatot működtető vasúti társaság munkavállalóját, nyugdíjasát é s
igényjogosult hozzátartozóikat, továbbá a külön jogszabályban meghatározot t
személyeket utazási és fuvarozási kedvezmény illeti meg, 	 amely adómentes
természetbeni juttatásnak minősül .
Az egyes vasúti társaságok munkavállalóit megillet ő utazási és fuvarozás i
kedvezmények kölcsönös elismerésére, elszámolásának módjára és a megtérítésére a z
érintett közforgalmú vasúti társaságok megállapodása irányadó .



Indokolás : Visszatérően fölmerül, hogy az utazási és fuvarozási kedvezmény utá n
kell-e jövedelemadót és járulékokat fizetni . Figyelembe véve az érintett személyi kört ,
indokolt egyértelműen rendelkezni arról, hogy ez a juttatás adómentes természetben i
juttatásnak minősül, kizárva ezzel az adózással kapcsolatos kételyeket .

10. A módosító T/5723 törvényjavaslat 25 .* helyébe az alábbi módosítást javasoljuk :

A Vtv . 68. §-a (1) bekezdésének helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) [Vasúti jármű csak vasúti társasággal fennálló munkaviszony keretében
vezethető .] Vasúti jármű csak vasúti társasággal létesített, munkavégzésre irányuló
jogviszony keretében vezethető .

Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése alábbi módosítását javasoljuk :

(3) [A vasúti járművezető köteles a munkáltatójával fennálló munkaviszonyán
kívüli munkaviszonyban töltend ő vezetési idejét a munkáltatóval a munkáltató
által előírt gyakorisággal, ennek hiányában havonta írásban közölni. A
munkáltató a vasúti járművezető nyilatkozata figyelembevételével állapítja meg a
vasúti járművezető vezetési idejét .] A vasúti járművezető köteles valamennyi, vasúti
iárművezetéssel összefüggő munkavégzésre irányuló jogviszonyában töltendő vezetési
idejét az összes érintett vasúti vállalatnak a szerződésében előírt gyakorisággal, de
nem ritkábban, mint havonta közölni . A vasúti vállalatok e közlés alapján állapítják
meg a vasúti járművezető vezetési idejét .

Indokolás : A módosításra irányuló javaslat csak munkaviszony keretében tenn é
lehetővé a járművezetést, ezzel gyakorlatilag a jelenleg alapítványi, egyesület i
formában üzemeltetett vasúti tevékenység megsz űnne. Nyilvánvaló, hogy bizonyos
üzemméret alatt, illetve speciális üzemvitel (pld. szezonális hétvégi) esetében a
mozdonyvezető munkaviszony keretében történő foglalkoztatása aránytalan terhet
jelent a vasúti vállalat számára, beleértve a munkaviszonnyal együtt jár ó
nyilvántartási, bejelentési kötelezettséget is . Az a körülmény, hogy a munkaviszony
mellett egyéb jogviszony keretében végezhető járművezetői tevékenység, nem sérti a
mozdonyvezetők érdekét, sőt kifejezetten többletlehetőséget biztosít számukra.

Budapest, 2008 . szeptember 16.
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