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A Házszabály 94 .

	

(1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a személyszállítás i
szolgáltatásokról szóló T/6044 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 3 . §-a és az azt megelőző 3. cím az alábbiak szerint módosul :

„3 . Együttműködési kötelezettség,	 a szolgáltatások egységes rendszere

3 . § (1) A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző közlekedési szolgáltatók,
valamint a személyszállítási szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges állomások ,
megállóhelyek, valamint egyéb utasforgalmi létesítmények üzemeltetői kötelesek a
személyszállítási szolgáltatási tevékenységek hatékony ellátása érdekében egymássa l
együttműködni . Ennek keretében az üzemeltető – amennyiben jogszabály másként nem
rendelkezik – legfeljebb a fenntartás és az üzemeltetés költségeit, az értékcsökkenést és a
tőkemegtérülés alapján számított nyereséget magában foglaló önköltség fejében az egyenl ő
elbánás elve mellett, erre irányuló szerződés alapján, a biztonságos közlekedés feltételeinek
figyelembevételével köteles hozzáférést biztosítani
a) a közforgalmú személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasok kiszolgálásához
közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokhoz, így az utasok fel- és leszállásához, utazási okmány
vásárlásához, az utastájékoztatási rendszerhez, a várakozást szolgáló és a szociáli s
létesítményekhez és

b) a közforgalmú közlekedési szolgáltatások nyújtásához szükséges állomásokhoz,
megállóhelyekhez, valamint egyéb utasforgalmi létesítményekhe z
más személyszállítási szolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára .

(2) A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végz ő közlekedési szolgáltatók az integrál t
menetrendi szerkezetben kötelesek egymás utasai számára a menetrendben meghatározot t
csatlakozási, átszállási lehetőségeket biztosítani, az utasokat a csatlakozások, és átszállási



lehetőségek indokolt esetben történő elmulasztásáról,	 illetőleg az alternatív eljutási
lehetőségekről előzetesen tájékoztatni. A csatlakozás mulasztás miatti utazásról való
lemondás eseteiben az utas számára a menetdíjat maradéktalanul visszatéríteni .	 A
csatlakozási, átszállási lehetőségek indokolatlan elmulasztása a közszolgáltatási szerz ődés
súlyos megsértésének minősül .

(3) A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást egységes rendszerben kell m űködtetni . Az
egységes rendszernek meg kell valósulnia a szolgáltatótól független, távolságalapú vag y
övezeti viteldíjak alkalmazásában, mértékében, a megállóhelyeknek a járm űvek közötti
közvetlen átszállást lehet ővé tevő kialakításában, a megállóhelyeknek az utas és az ésszer ű
gazdálkodás érdekeit szolgáló kiselölésében . A megállóhelyek kijelölésekor a közösségi

közlekedés utasának érdeke megelőzi az egyéni közlekedők szempontjait."

Indokolá s

A módosító indítvány a közforgalmú személyszállítási szolgáltatók együttm űködési
kötelezettsége mellett meghatározza ezeknek a szolgáltatások egységes rendszerét ,
díjszabását, annak számítási módját, valamint az integrált szolgáltatási rendszerben szüksége s
csatlakozások biztosításának kötelezettségét .

Budapest, 2012 . március 13 .
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