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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 .* (1) bekezdése és a 102.* (1) bekezdése alapján a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló T/6044 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük el ő :

A törvényjavaslat 26. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

26. § (1) Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatáso k
biztosításának módját az ellátásért felel ősnek e törvény szerint — az Országgyűlés és a
Kormány közlekedéspolitikai célkitűzéseivel összhangban[, különös tekintettel a
kötöttpályás közlekedés lehetőség szerinti előnyben részesítésére] — kell kialakítania .
(2) Az egységes egyeztetési eljárás során az ellátásért felel ősök, valamint az országos ,
regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokkal érintett önkormányzato k
egymással együttműködve, az egységes egyezetési eljárásban való részvétellel biztosítják az
egységes hálózatot alkotó személyszállítási közszolgáltatásoknak az egyes közlekedési
módok közötti ésszerű munkamegosztás és a közpénzek lehető legtakarékosabb
felhasználása mellett történő kialakítását . A menetrend el őkészítésének folyamatát, az
egységes egyeztetési eljárás részletes szabályait, továbbá az ellátásért felel ősök, az érintett
önkormányzatok valamint a közlekedési szolgáltatók egységes egyeztetési eljárásban val ó
részvételének módját az egységes egyeztetési eljárás részletes szabályaira vonatkoz ó
jogszabály tartalmazza .
(3) Az egységes egyeztetési eljárásra tekintettel a menetrend szerinti közúti és vasút i
személyszállítási szolgáltatók együttműködésre kötelesek annak érdekében, hogy a
menetrendi felhívás alapján elkészített menetrendi tervezeteikben a szolgáltatás a legkiseb b
költség elve mentén a legmagasabb szolgáltatási színvonalon valósuljon meg .

Indokolás

A javasolt módosítás a törvényjavaslat önellentmondásának kijavítását célozza . A
menetrend előkészítésére vonatkozó rendelkezések szerint a személyszállítási
közszolgáltatások biztosítása során olyan szempontokat kell együttesen érvényre
juttatni, amelyek adott esetben egymásnak ellentmondó követelményeket fejeznek ki . A
közszolgáltatás megrendelője vagy a legkisebb költség elve és az ésszer ű
munkamegosztás elve mentén jár el, vagy el őnyben részesíti a kötöttpályás közlekedést .

Mindezek alapján az — egyéb közlekedési módokhoz képest fajlagosan lényegese n
költségesebb - kötöttpályás közlekedés el őnyben részesítése, mint követelmény



elhagyása indokolt, ugyanis a közösségi közlekedési szolgáltatásokat igénybevev ő
utasok és az adófizetők érdekeinek összességében sokkal inkább a költséghatékonysá g
szempontjainak egyértelm ű és kötelező jelleggel történő érvényesítése felel meg .

Budapest, 2012. március 13 .
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