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Kapcsolódó módosító javaslat !
Dr. Katona Béla úrnak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a Magya r
Köztársaság 2010 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/10679 .
számú törvényjavaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslato t

nyújtom be, a T/10679/87. sz. módosító javaslathoz kapcsolódva :

Megjegyzés: a javaslatok összefüggenek!

1 . A törvényjavaslat egészüljön ki a következő új 32.§-sal :

„32.§ (1) Az autóbusszal végzett menetrendszerű személyszállításról 2004 . évi XXXIII .
törvény (a továbbiakban : Busztv .) 2.$-a helyébe a következő rendelkezés lép :

,,2 .§ E törvény alkalmazásában
a) menetrend:a járat útvonalának kezdő és végpontját, a megállóhelyeket, mindezekre

vonatkozóan az indulási és érkezési id őpontokat, vagy a járat napi első és utolsó
indulási időpontját és a köztes járatgyakoriság ismertetését tartalmazó szolgáltatás i
elő írás ,

b) menetrend szerinti személyszállítás:közforgalmú, közszolgáltatásnak nem min ősülő
vagy különcélú menetrend alapján végzett szolgáltatás ,

c) közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás :menetrend alapján végzett, az utazás i
feltételek megtartásával bárki által igénybe vehető szolgáltatás ,

d) közszolgáltatásnak nem minősülő közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás :
olyan közforgalmú menetrend alapján a nyilvánosság számára megkülönbözteté s
nélkül és folyamatosan nyújtott szolgáltatás, amely nem min ősül általános érdekűnek
az 1370/2007/EK rendelet 1 . cikk (1) szerint.

e) különcélú menetrend szerinti személyszállítás :az utazás célja alapján meghatározott
utaskör menetrend alapján végzett szállítása más utasok kizárásával, az utazás t
szervező személyétő l függetlenül ,

f) közúti személyszállítási közszolgáltatás :közúton, közforgalmú menetrend alapján ,
közszolgáltatási szerződés keretein belül, a nyilvánosság számára megkülönböztetés
nélkül és folyamatosan nyújtott 	 helyi és helyközi személyszállítási szolgáltatá s
(1370/2007/EK rendelet 2 . cikk a) pont) ,

g) helyi személyszállítás : a településközigazgatási határán belül - helyi díjszabás alapjá n
- végzett menetrend szerinti személyszállítás, ideértve a település közigazgatási



határon	 kívül	 eső 	 vasútállomására	 (vasúti	 megállóhelyére),	 komp-	 vagy
révátkelőhelyére közbeeső megállóhely érintése nélkül történő személyszállítást is ,

h) helyközi (távolsági) személyszállítás :a települések között belföldön végzett menetrend
szerinti személyszállítás, ideértve az annak részeként egyes települések közigazgatás i
határán belül végzett személyszállítást is .,

i) belső szolgáltató :
1. a települési (fővárosi) önkormányzat belső szervezeti egysége, vagy
2. a települési (fővárosi) önkormányzat többségi befolyása alatt álló olyan gazdasági
társaság, amelynek tevékenységét a települési (fővárosi) önkormányzat irányítsa, vagy
3. olyan egyéb gazdasági társaság, amelyben a települési (fővárosi) önkormányzat
meghatározó befolyással rendelkezik."

(2) A Busztv. II . fejezet címe helyébe a következ ő cím lép :

„KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS ”

(3) A Busztv. 3 .§ (1)-(2) és (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Helyi közlekedésben a települési (fővárosi) önkormányzat, helyközi (távolsági)
közlekedésben az állam feladata a közforgalmú közlekedés részeként a lehet ő legmagasabb
színvonalú közúti személyszállítási közszolgáltatás biztosítása az utazási igények és a
rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével .

(2) Az állam - külön törvény alapján - a helyi közúti személyszállítási közszolgáltatá s
ellátásához az érintett önkormányzatoknak kiegészítő normatív támogatást, a helyközi
(távolsági) személyszállítás ellátásához pedig kizárólag e célra felhasználható, elkülönítet t

	

forrást biztosít a központi költségvetésből,	 és valamennyi közúti személyszállítási
közszolgáltatást ellátó szolgáltatónak ellentételezi az általa nyújtott utazási kedvezménye k
miatti bevételkiesést .

(4) Az önkormányzatok vagy társulásaik és a miniszter
a) helyi közúti személyszállítási közszolgáltatás helyközi (távolsági) járattal történ ő

lebonyolítására ,
b)	 helyi	 járattal	 közigazgatási	 határon	 kívül	 végzett	 közúti	 személyszállítási

közszolgáltatásra,
c) helyközi (távolsági) közúti személyszállítási közszolgáltató járat közös üzemeltetésér e

írásban megállapodhatnak . ”

(4) A Busztv . 6.* (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Közúti személyszállítási közszolgáltatással a szolgáltató kizárólag közszolgáltatás i
szerződés keretében bízható meg . A közszolgáltatási 	 szerződést, amennyiben aza
közbeszerzésekről szóló törvény alapján szolgáltatási koncessziónak min ősül, e törvény
pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni . A pályázat nyilvánosan, a verseny
tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik . Külföldi székhelyű
szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetren d
szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára .”
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(5) A Busztv . 12.§ (1) bekezdése a következ ő új b) ponttal egészül ki, egyben a jelenlegi b)-d )
pont számozása c)-e) pontra változik :

„(1)/A szolgáltató/

b)	 közszolgáltatásnak nem minősülő 	 közforgalmú	 menetrend	 szerinti	 belföldi
személyszállítást,

áratiengedéllyel végezheti”

(6) A Busztv . a 13.§-t követően a következ ő alcímmel és 13/A .§-sal egészül ki :

„Közszolgáltatásnak nem minősülő közforgalmú menetrend szerint i
belfőldi személyszállítás

13/A. § (1) Közszolgáltatásnak nem minősülő közforgalmú menetrend szerinti belföldi
személyszállításra jogosító járati engedély kiadására helyi személyszállítás esetén a települési
(fővárosi) önkormányzat jegyzője, helyközi (távolsági) személyszállítás esetén a közlekedés i
hatóság jogosult.

(2) Közszolgáltatásnak nem minősülő közforgalmú menetrend szerinti személyszállításra
járati engedély kizárólag nyilvános ajánlattételi eljárás keretében adható .

(3) A közszolgáltatásnak nem minősülő közforgalmú menetrend szerinti belföld i
személyszállítás nem járhat a közúti és vasúti közszolgáltatás indokolatlan sérelmével ,
működőké p ességének veszél eztetésével . A 'árati en_edél odaítélése során kiemelten kell
mérlegelni a nyújtani tervezett szolgáltatás hatását a közúti és vasúti közszolgáltatást nyújtó
gazdasági társaságok közvetlen és közvetett gazdálkodási eredményére . A járati engedély
abban az esetben adható ki, ha a járat üzemeltetése nem jár más szolgáltató közszolgáltatás i
szerződésben foglalt jogainak sérelmével, továbbá működőképességének veszélyeztetésével .

(4) A közszolgáltatásnak nem minősülő közforgalmú menetrend szerint járat szolgáltatój a
számára a (3) bekezdés	 szerinti,	 közfinanszírozási	 szempontból	 negatív	 hatások
ellentételezésére szolgáltatási díj írható el ő . A helyközi személyszállításra kiadott járati
engedély	 bevétele	 fejezeti	 kezelésű 	 elő irányzatként	 a	 „helyközi	 személyszállítás i
közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése” sor bevételét
képezi és a fej ezeti sor általános szabályai szerint használható fel .

(5) A (2) bekezdés szerinti nyilvános ajánlattételi eljárás részletes szabályait valamint a (4 )
bekezdés alapján fizetendő szolgáltatási	 díj	 számításának módszertanát a miniszter
rendeletben határozza meg .”

2. A törvényjavaslat 44 .§-a egészüljön ki a következő új (22) bekezdéssel :

„44.§ (22) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Busztv.	 1 .§ (1) bekezdésébena
„nemzetközi	 személyszállításra, 	 valamint”	 kifejezés	 helyébe	 a	 „nemzetközi
személyszállításra, a közúti személyszállítási közszolgáltatásra, valamint” szövegrész, a (4 )
bekezdésében az „autóbusszal, közforgalmú közlekedés keretében végzett menetrend szerint i
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belföldi és nemzetközi személyszállítás tekintetében" kifejezés helyébe a „autóbussza l
végzett, közforgalmú menetrend szerinti belföldi és nemzetközi személyszállítás és a közút i
személyszállítási közszolgáltatás tekintetében” szövegrész ; a 14.* (1), a 15 .§ (1) valaminta
16.§ (1) bekezdésében a „miniszter” kifejezés helyébe a „közlekedési hatóság” szövegrés z
lép."

Indokolá s

A magyarországi közösségi közlekedés hatékony közfinanszírozás melletti megújítása
a 2010. évi költségvetés egyik legfontosabb kihívása . A közösségi közlekedés részaránya
Magyarországon évről évre csökkenő tendenciát mutat, ami költségvetési és környezet i
szempontból egyaránt kedvezőtlen. Az elöregedő járműpark, a romló minőségű szolgáltatáso k
miatt egyre többen fordulnak el a közösségi közlekedéstő l . A helyzet javítására kizárólag a
szolgáltatás minőségének fejlesztése lehet a válasz . A szolgáltatások minőségi jellemzői
javításának azonban gátat szab a költségvetés általános helyzete . A jelenlegi törvényi hátté r
ugyanis még állami források igénybevétele nélkül sem teszi lehet ővé minőségi szolgáltatások
nyújtását, mivel belföldi menetrend szerinti személyszállítást a hatályos szabályok alapján
csak közszolgáltatási szerződés alapján, és ehhez kapcsolódó finanszírozási rendszerben lehet
végezni .

Abból a célból, hogy Magyarországon is lehetőség legyen a költségvetési forrásokat
kímélő, állami finanszírozás nélküli, de egyben magas színvonalú autóbuszos menetren d
szerinti személyszállítás elterjedésére, létre kell hozni egy új jogi kategóriát, a
„közszolgáltatásnak nem minősülő közforgalmú menetrend szerinti belföld i
személyszállítás” intézményét. A módosító javaslat elkülöníti egymástól a közforgalmú
menetrend alapján végzett személyszállítást és a közúti személyszállítási közszolgáltatást .
Az első kategória tágabb és ezáltal teret enged az állami finanszírozás nélkül végzett közút i
közösségi közlekedési szolgáltatások térnyerésének, míg a második az 1370/2007/E K
rendelet szerinti közszolgáltatási tevékenységre utal .

A módosító javaslat szerint a közszolgáltatásnak nem minősülő személyszállítás nem
járhat az állami közszolgáltatás sérelmével . Az alacsony utasforgalmú viszonylatok közösség i
közlekedési közszolgáltatásának stabil finanszírozási háttere védelmében a javaslat új
szolgáltatási díjat vezet be . A közszolgáltatáson kívüli helyközi személyszállításra kiadott
járati engedély költségvetési többletbevételt generál, ami fejezeti kezelésű előirányzatként a
„helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének
költségtérítése” sor bevételét képezi és a fej ezeti sor általános szabályai szerint használhat ó
fel, így hozzájárul az alacsony utasforgalmú járatok működőképességének biztosításához .

A javaslat alapján az állami közfinanszírozás csökkentése mellett is javítható a
közösségi közlekedési szolgáltatások min ősége. A javaslat a 2010. évi költségvetési források
hatékonyabb felhasználásán túl hozzájárul Magyarország közlekedési, klíma- é s
energiapolitikai céljainak eléréséhez . A módosító javaslat a fentiek megvalósítására irányul ,
szoros összefüggésben a 2010 . évi költségvetés vonatkozó célú támogat : kiadásaival .

Budapest, 2009 . október 19.
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