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

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 24. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

24 . § [(1) Az 1370/2007/EK rendelet 5 . cikk (4) bekezdésében meghatározott
feltételekkel összhangban pályázat kiírásának mellőzésével, nyilvános
ajánlatkérésen alapuló eljárás keretében bízható meg a közlekedési szolgáltató, h a
az ellátásért felelős által igényelt közszolgáltatás egyetlen járatra vagy vonalra
korlátozódik és a szolgáltató pénzügyi ellentételezésre — ide nem értve a
szociálpolitikai menetdíj támogatást — nem válik jogosulttá . Az ajánlatkérésen
alapuló eljárásra egyebekben a 23. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni .
(2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés szerinti eljárás a hálózat, vagy a
közszolgáltatási feladatok részekre bontásával a pályázati eljárás megkerülés e
céljából .
(3) Az ellátásért felelős pályázat nélkül, közvetlenül bízhat meg közlekedési
szolgáltatót a közlekedési szolgáltató által kezdeményezett, korábban ne m
biztosított közszolgáltatásra, ha az nem haladja meg az 1370/2007/EK rendelet 5 .
cikk (4) bekezdésében szereplő értéket, vagy teljesítményt, valamint ha valós
utazási igények ésszer ű kielégítését szolgálja, és nem jár együtt más közlekedés i
szolgáltató közszolgáltatási szerz ődésben rögzített jogainak sérelmével vag y
működőképességének veszélyeztetésével .
(4) Az ellátásért felelős az 1370/2007/EK rendelet 5 . cikk (5) bekezdésével
összhangban közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással az általa kiválasztott és a
feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, h a
a) a pályázati vagy ajánlatkérésen alapuló eljárás megfelel ő pályázat, illetve
ajánlat hiányában eredménytelenül zárult, vagy

b) a szolgáltatás megkezdése a pályázati vagy ajánlatkérésen alapuló eljárá s
keretében kiválasztott közlekedési szolgáltatóval ellehetetlenült, vagy

c) a korábbi közlekedési szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerz ődés
azonnali vagy idő előtti felmondásának van helye, vagy

d) egyéb okból veszélybe kerül a közszolgáltatás folyamatossága .



(5) A (4) bekezdés szerinti esetekben a megbízás a közszolgáltatási szerz ődés
megkötésére vagy annak közös megegyezésen alapuló módosítására irányuló ú j
eljárás lebonyolításához elegendő időtartamra, de legfeljebb 2 évre szólhat. A
közvetlen megbízásra vonatkozó döntésről a 23. § (8) bekezdésében foglalta k
megfelelő alkalmazásával emlékeztetőt kell készíteni.
(6) A (3){4) bekezdésben foglalt eseteken túl a belső szolgáltató pályáztatás nélkü l
is megbízható a szolgáltatás elvégzésével (a továbbiakban : közvetlen odaítélés). A
közvetlen odaítélés alapján szolgáltatást nyújtó bels ő szolgáltató a közszolgáltatás i
tevékenységét az 1370/2007/EK rendelet 5 . cikk (2) bekezdés a)–c) és e) pontjába n
meghatározott szabályok alapján, kizárólag az ellátásért felelős illetékességi
területén végzi.
(7)]W Az akinek érdekében állt vagy áll a közszolgáltatási szerz ődés elnyerése, és a 23 .
§-ban[, valamint jelen §-ban] foglalt szabályok megszegésével kötött közszolgáltatás i
szerződés folytán sérelmet szenvedett, vagy a sérelem bekövetkezésének reális veszély e
fennáll, a pályázat eredményének kihirdetésétől, egyéb esetben a közszolgáltatási
szerződés megkötésétől számított 30 napos jogveszt ő határidőn belül a szolgáltatás
végzésének helye szerinti bíróságtól kérheti a jogszabálysértés tényének megállapítását .
[(8)]j Az 1370/2007/EK rendelet 8 . cikk (2) bekezdésében előírt jelentéstétel i
kötelezettséget a helyi személyszállítási közszolgáltatás tekintetében a miniszter és a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttesen, az országos, regionális és a z
elővárosi személyszállítási közszolgáltatás tekintetében a miniszter teljesíti .

Indokolás

Az elhagyni javasolt rendelkezések versenyeztetési eljárás mell őzésével is lehetővé
tennék a közlekedési szolgáltatókkal történő, közszolgáltatás végzésére irányuló
szerződéskötést, így magukban hordozzák a visszaélés lehetőségét . Versenyeztetés
nélküli szolgáltató-kiválasztás esetén lehet ővé válna az egyes nyereséges vonalak
átláthatatlan módon történő „átjátszása” más piaci szereplő részére, indokolt ezért
minden olyan rendelkezés kizárása, amely a pályáztatás mellőzését lehetővé teszi .

Budapest, 2012 . március 13 .
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