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Bizottsági módosító iavaslat
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló T/7416. számú
törvényjavaslathoz – az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994. (IX.30 .) OGY
határozat 102 . § (1) bekezdése alapján – a Gazdasági és informatikai bizottság az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat az alábbi új 51-52 . §-sal egészül ki, a további szakaszok számozás a
értelemszerűen módosul :

„51 .

A Vtv . 49. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A vasúti pályahálózat működtetője nem köteles a nyílt hozzáférést biztosítan i
a) a kizárólag vasúti személyszállítás céljára fenntartott - nem átjárható - helyi é s
térségi vasúti pályahálózathoz,
b) az integrált elővárosi személyszállítási közszolgáltatás céljára igénybe vet t
helyi vasúti pályahálózathoz ,
c) a kizárólag vasúti személyszállítás 	 céljára fenntartott elővárosi vasúti
pályahálózathoz.,
d) a kizárólag a vasúti pályahálózat tulajdonosa által vagy aző érdekében
áruszállításra használt saját célú vasúti pályahálózathoz,
e) a kizárólag honvédelmi célra használt vasúti pályahálózathoz .”

52.

A Vtv . 55. § (6) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki :

1(6) A hálózat-hozzáférési díjak tekintetében az egyenlő bánásmód követelményeinek
megtartásával általános és egyedi kedvezmények biztosíthatók, oly módon, hogy azok nem
torzíthatják a vasúti társaságok közötti versenyt, így különösen!

Az Országgyűlé s
Gazdasági és informatikai bizottsága
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„c) integrált elővárosi személyszállítási közszolgáltatás csak a pálya m űködtetésének az
elővárosi	 személyszállítás	 miatt	 jelentkező 	 külön	 fogszabályban meghatározott
többletköltségét kell megfizetni .'

2. A törvényjavaslat új 6 . alcímmel és új 67-72 . §-sal egészül ki, a további alcím és szakaszo k
számozása értelemszerűen változik :

„6. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

67.§

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012 . évi XLI. törvény (a továbbiakban :
Szem.száll . tv.) 2 . §-a az alábbi szöveggel lép hatályba :

„2 .	 E törvény alkalmazásában :
1 .alapellátás:az országos, a regionális és az elővárosi személyszállítási közszolgáltatások

ellátásért felelős által biztosítandó, az e törvény 27. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott
mértékű szolgáltatás, a főváros esetében és a megyei jogú városok közül azoknál, amelyek
helyi személyszállítási közszolgáltatást működtetnek, a Főváros Közgyűlésének vagya
megyei jogú város képviselő-testületének rendeletében meghatározott szolgáltatási szint ;

2. belföldi személyszállítási szolgáltatás:az a személyszállítási szolgáltatás, amelyben a z
utazás megkezdésének a helye és a célállomás helye egyaránt Magyarország területén van ;

3 . belső szolgáltató:olyan közlekedési szolgáltató, amel y
a) a települési (fővárosi) önkormányzat belső szervezeti egysége, vagy
b) a települési (fővárosi) önkormányzat többségi befolyása alatt álló olyan gazdaság i

társaság, amelynek a tevékenységét a települési (főváros)) önkormányzat irányítja, vag y
c) olyan egyéb gazdasági társaság, amelyben a települési (fővárosi) önkormányzat

meghatározó befolyással rendelkezik ;
4.egységes egyeztetési eljárás:e törvény keretében meghatározott járművel végzett

országos,	 regionális	 és	 elővárosi	 személyszállítási 	 közszolgáltatásokra	 vonatkozó
közszolgáltatási menetrendek elkészítésének folyamata, amelynek során a menetrendek
mennyiségi és minőségi követelményeinek egységes rendszerét országos, regionális és
elővárosi szinten a helyi közlekedési sajátosságokra is figyelemmel alakítják ki, és amelynek
célja a személyszállítási közszojgáltatás-nyújtás hatékony módjának megválasztása, valamin t
a csatlakozások összehangolása a közlekedésért 	 felelős	 miniszter	 által	 kidolgozott
közszolgáltatási menetrendi koncepcióval összhangban ;

5 . ellátásért felelős:a 4.	 (3)-(4) bekezdésében meghatározott, 1370/2007/EK rendelet 2 .
cikk b) pontja szerinti illetékes hatóság;

6. elővárosi személyszállítási szolgáltatás:a főváros vagy megyei jogú város és annak
legfeljebb 70 km-es vonzáskörzete között végzett személyszállítási szolgáltatás ;

7. határon átmenő személyszállítási szolgáltatás:az a személyszállítási szolgáltatás.,
amelyben az utazás megkezdésének a helye és a célállomás helye vagy legalább azok egyik e
Magyarország területén kívül van, de az útvonal részben Magyarország területén halad ;

8 . helyi személyszállítási szolgáltatás:a település közigazgatási határán belül - hely i
díjszabás alapján - végzett személyszállítási 	 szolgáltatás, a közúti járművei végzett
személyszállítási közszolgáltatások esetében ideértve a település közigazgatási határon kívü l
eső vasútállomására (vasúti megállóhelyére), komp- vagy révátkelőhelyére közbeeső
megállóhely érintése nélkül történő személyszállítási szolgáltatást is ;
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9. igényvezérelt személyszállítási szolgáltatás :	 az e törvényben e szolgáltatásokra
meghatározott engedéllyel rendelkez ő szolgáltató által közszolgáltatási szerz ődés vagy járati
engedély alapján végzett, információs technológiai eszközök alkalmazásával szervezett ,
változó útvonalon vagy változó időrendben, vagy változó útvonalon és változó időrendben
közlekedő személyszállítási szolgáltatás ;

10.integrált elővárosi személyszállítási közszolgáltatás:olyan meghatározott földrajzi
területen található, egyetlen információs rendszerreljegykiadó rendszerrel, menetrenddel é s
egységes díjrendszerrel rendelkez ő – egy vagy több ellátásért felelős által biztosított-
összekapcsolt el ővárosi személyszállítási szolgáltatás, ahol

a)	 a	 vasúti	 személyszállítási	 szolgáltatást	 a	 vasúti	 közlekedési	 rendszerek
összekapcsolásával, a különböz ő vasútpályák, pályahálózatok átjárhatóságának biztosításával ,
azonos vasúti járművel végzik, valamint

b) a személyszállítási közszolgáltatást helyi vagy az el ővárosi közlekedési rendszerbe n
integráltan működő menetrend szerinti vízi közlekedés összekapcsolásával látják el . Az
integrált elővárosi személyszállítási szolgáltatásra a törvényben meghatározott kivételekkel a z
elővárosi személyszállításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni .

11 .iskolabusszal végzett személyszállítás:kizárólag óvodások és kísérőik, valaminta
közoktatásban tanulók és kísérő ik szállítását szolgáló, nem közszolgáltatás keretében nyújtot t
sajátszámlás személyszállítás vagy személyszállítási szolgáltatás ;

12.járat:e törvény keretében meghatározott jármű a menetrendben meghatározott
útvonalon és id őrendben történ ő közlekedése;

13 .jármű:
a) vasúti jármű:a vasúti közlekedésről szóló 2005 . évi CLXXXIII . törvény (a

továbbiakban : Vtv.) szerinti vasúti jármű ,
b) trolibusz:a közszolgáltatási szerz ődések odaítélése szempontjából vasúti jármű ,
c) közúti jármű:az autóbusz, az iskolabusz, a közösségi busz, a személytaxi ésa

személygépkocsis személyszállító szolgáltatás eszköze ,
d vízi 'ármű: a Vkt.-ban me határozott vízen való személ szállításra szol áló é . i hatású

vízi jármű, valamint a komp;
14.kabotázs:a vasúti személyszállítás területén a közösségi vasutak fejlesztésér ől szóló

91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, tovább á
a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK irányel v
módosításáról szóló 2007/58/EK irányelv 1 .1 . cikk. 8. pontja, a közúti személyszállítás
területén a 1073/2009/EK rendelet 2 . cikk 7 . pontja szerinti tevékenység .,

15 .közforgalmú személyszállítási szolgáltatás :az a személyszállítási szolgáltatás, amelyet-
a közzétett feltételek alkalmazásával, d ellenében - bárki igénybe vehet ;

16.közlekedési szolgáltató:a Vtv.-ben meghatározott vasúti hatóság és vasúti igazgatási
szerv, az e törvényben meghatározott közlekedési hatóság vagy a hajózási hatóság álta l
kiadott,	 a tevékenység végzésére 	 jogosító engedély	 birtokában e törvény alapján
személyszállítási szolgáltatási tevékenységet végz ő gazdálkodó szervezet ;

17. közösségi busszal veszett személyszállítás :hazai vagy európai uniós forrásból vásárolt
közúti járművel, saját számlás személyszállítás keretében végzett személyszállítás ;

18 .közszolgáltatási kötelezettség:minden, az 1370/2007/EK rendelet 2 . cikk e) pontjában
meghatározott kötelezettség;

19.közforgalmú menetrend:a belföldi vasúti, közúti, valamint vízi járművel végzett
személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó - az útvonal, a megállóhelyek, az érkezési és a z
indulási időpontok, vagy a gyakoriság és a szolgáltatás minőségének meghatározását
tartalmazó - közzétett szolgáltatási el ő írás ;

20. közszolgáltatási menetrend:a közforgalmú menetrend része, a személyszállítás i
közszolgáltatási szerződésben meghatározott _járatok útvonalai, megállóhelyei, indulási é s
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érkezési időpontjai meghatározásának összességét és azok min őségi követelményeit
tartalmazó szolgáltatási elő írás ;

21. különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás :az utazás célja alapján
meghatározott utaskör menetrend alapján végzett szállítása más utasok kizárásával, az utazás t
szervező személyétő l függetlenül ;

22. különjárati személyszállítás :	 a	 szállítás megrendel ője vagy a szállítást végz ő
közlekedési szolgáltató kezdeményezésére személyek előzetesen összeállított csoportjának
szállítása alkalmi jelleggel közlekedő olyan járattal, amely nem felel meg sem a menetren d
szerinti személyszállítás, sem a különcélú menetrend szerinti személyszállítás ismérveinek ;

23. meghatározó befolyás:a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
továbbiakban : Ptk .) 685/B . §-ában meghatározott meghatározó befolyás :

24. menetrend:a járat útvonalának kezd ő- és végpontját, a megállóhelyeket, mindezekre
vonatkozóan az indulási és érkezési időpontokat, vagy a járat napi els ő és utolsó indulás i
időpontját és a köztes járatgyakoriság ismertetését tartalmazó szolgáltatási előírás ;

25. menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás :személyek szállítására meghatározot t
rendszerességgel, meghatározott útvonalon,	 a	 fel-	 és	 leszállásra	 előzetesen kijelölt
megállóhelyek között, vagy azok érintésével közleked ő , díj ellenében bárki által igényb e
vehető járattal végzett vasúti, vízi vagy közúti személyszállítási szolgáltatás :,

26. nemzetközi személyszállítási szolgáltatás :olyan személyszállítási szolgáltatás, amelyne k
során a járat valamely, az Európai Gazdasági Térségr ől szóló megállapodásban részes állam
(a továbbiakban: EGT-állam) legalább egy határán áthalad, és amelynek fő célja a különböző
EGT-államok állomásai vagy megállóhelyei közötti személyszállítás ; vasúti járművel végzett
személyszállítás esetén a vonatot egyesíthetik és szétválaszthatják, továbbá a különböz ő
vasúti szerelvények különböző kiindulási és célállomással rendelkezhetnek, feltéve hogy
valamennyi vasúti kocsi legalább egy államhatáron áthalad ;

27.	 országos	 személyszállítási 	 szolgáltatás:	 regionális,	 elővárosi	 vagy	 hely i
személyszállítási szojgáltatásnak nem minősülő személyszállítási szolgáltatás ;

28. regionális személyszállítási szolgáltatás:a megye határán belül vagy a megyehatár
átlépése esetén 100 km-t meg nem haladó, el ővárosi személyszállítási szolgáltatásnak ne m
minősülő belföldi személyszállítási szolgáltatás ;

29. saját számlás személyszállítás:a Tármű üzemeltetőiével munkavégzésre irányuló
fogviszonyban álló személyek haszonszerzési cél nélkül, nem üzletszer űen és az üzemeltető
által nem fő tevékenységként végzett szállítása, amennyiben

a) az a személyszállítást végző üzemeltető tulajdonában lévő, tartósan bérelt vagy lízingel t
járművel történik, és

b) a járművet a személyszállítást végző üzemeltető , annak tagja, a vele munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogyiszonyban álló személy vezeti ;

30.személyszállítási közszolgáltatás:az 1370/2007/EK rendelet 2 . cikka)pontja szerint ,
közszolgáltatási szerz ődés alapján végzett személyszállítási szolgáltatás ;

31 .személyszállítási szolgáltatás:az e törvényben meghatározott járművel szerződés
alapján, díj ellenében végzett személyszállítás, valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészít ő
szolgáltatások:,

32 . személytaxi:olyan gépjárm ű , amellyel	 a közlekedési hatóság személyszállító
tevékenység végzését engedélyezte és amellyel a végzett szolgáltatást bárki azonos feltétele k
mellett igénybe veheti ;

33 .szerződéses személyszállítás:a szállítás megrendel ője és a szállítást végző gazdálkod ó
szervezet	 között	 létrejött	 szerződés	 alapján végzett	 különcélú menetrend	 szerinti
személyszállítás ;
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34. szociálpolitikai menetdfj-támogatás:személyszállítási közszolgáltatások keretében
megvalósuló utazásokhoz az állam által jogszabályban biztosított utazási kedvezmények
ellentételezéséhez nyújtott támogatás ;

35. többségi befolyás:Ptk. 6858 . §-a szerinti többségi befolyás ;
36. vonal:a vasúti közlekedésben a vonatok, a közúti járművel végzett személyszállítási

szolgáltatás esetén a közúti járművek indulási és végállomása között az egymás után
elhelyezkedő megállási helyek, a hajózásban a kikötési helyeket rögzít ő szolgáltatási előírás ,
függetlenül attól, hogy egy-egy járat megáll-e az adott helyen . "

68.§

A Szem. száll . tv. 4 . § (3) bekezdés c)-d)ponta az alábbi szöveggel lép hatályba_

/(3) Aközlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata :/

„c) az 1370/2007/EK rendelet szerinti illetékes hatóságként az országos, - az integrál t
elővárosi személyszállítás közszolgáltatás esetében a 21 . § (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel - az elővárosi személyszállítási közszolgáltatások megszervezésével kapcsolato s
intézményi és szabályozási keretek kialakítása, a személyszállítási közszolgáltatáso k
megszervezése, a közlekedési szolgáltató kiválasztása,

d) az országos, regionális és - az integrált elővárosi személyszállítás közszolgáltatás esetébe n
a	 21 .	 §	 (2)	 bekezdésben meghatározott	 kivétellel	 -	 elővárosi	 személyszállítási
közszolgáltatások - személyszállítási közszolgáltatási szerz ődések megkötésével történ ő -
megrendelése, valamint a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése,”

69.

A Szem. száll . tv . 5 §-a az alábbi szöveggel lép hatályba:

„5. § (1) A miniszter, a F ővárosi Önkormányzat, vagy a 4 . § (4) bekezdésébe n
meghatározott,	 a	 helyi közlekedést önként vállalt 	 feladatként	 ellátó önkormányzat
feladatkörébe tartozik :

a)a közszolgáltatási feladatok és az azokkal összefüggő követelmények meghatározás a
adott területre (területrészre, hálózatra, egy vagy több vonalra vagy járatra) és eze k
érvényesítése a szolgáltatóval szemben,

a helyi, valamint az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatáso k
összehangolása,

c) a személyszállítási közszolgáltatásokat végz ő közlekedési szolgáltatók működésének
folyamatos	 nyomon	 követése,	 a	 szolgáltatók	 személyszállítási 	 közszolgáltatás i
tevékenységének,	 fejlesztéseinek,	 valamint	 fejlesztésnek nem min ősülő 	 beruházás i
tevékenységeinek összehangolása, koordinálása,

d) a közszolgáltatási feladatok ellátására leginkább megfelel ő , a legszínvonalasabb ésa
lakosság számára legkevésbé költséges szolgáltatást kínáló, az energetikai és környezeti ,
hatások figyelembevételével a legalkalmasabb szolgáltató kiválasztása és megbízása,a
szolgáltató tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése és ellen őrzése, valamint

e) az utasok számára elektronikus formában egységesen megismerhet ő közszolgáltatás i
menetrend	 és elektronikus utazásszervező működtetésére	 és	 fejlesztésére vonatkozó
koncepció készítése .
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátása során az ellátásért felelősök kötelesek
egymással is együttműködve biztosítani, hogy a helyi, az elővárosi, a regionális és az
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országos közforgalmú személyszállítási szolgáltatások, továbbá ezen szolgáltatások e törvén y
hatálya alá tartozó vízi személyszállítási szolgáltatások együtt integrált közlekedési rendszer t
alkossanak az egyes közlekedési módok közötti ésszerű munkamegosztással, és a közpénze k
lehető legtakarékosabb felhasználásával . Erre tekintettel az ellátásért felel ősök kötelesek az
alapellátási közlekedési közszolgáltatás t
a)	 a költségek tekintetében leghatékonyabb, társadalmi szempontból	 legelőnyösebb
közszolgáltatás kiválasztásával ,
b) a párhuzamos szolgáltatások megszüntetésével, különös tekintettel a kötöttpályá s
közlekedés lehetőség szerinti el őnyben részesítésére és
c) lehetőség szerint az integrált közlekedési rendszerek kialakításával biztosítani .
(3) A miniszter az önkormányzatokka l
a) a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális vagy el ővárosi személyszállítási
szolgáltatásokkal történő ellátása,
b) a helyi személyszállítási közszolgáltatásnak az önkormányzat közigazgatási határán kívülr e
történő kiterjesztése, valamint
c) a regionális, el ővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatás összehangolt biztosítás a
érdekében — írásban — együttműködési megállapodást köthet .
(4) A (3) bekezdés szerinti megállapodásban meg kell határozni a helyi személyszállítás i
közszolgáltatásra, így különösen a közszolgáltatási menetrendre, annak módosítására,a
díjrendszerre és a közszolgáltatási kötelezettség körébe eső személyszállítási szolgáltatást
végző közlekedési	 szolgáltató	 kiválasztására, valamint annak esetleges 	 veszteségei
ellentételezésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá az integrált elővárosi személyszállítás
esetében a közös információs rendszerre, jegykiadó rendszerre és menetrendre vonatkoz ó
rendelkezéseket .
(5)	 A	 (2)	 bekezdésben meghatározott, 	 az	 integrált	 elővárosi	 személyszállítási
közszolgáltatásra vonatkozó együttműködés végrehajtására, illetve a közszolgáltatási felada t
ellátására vonatkozóan együttműködő felek a törvény 21 . & (2bekezdésében meghatározottak
szerint közlekedésszervezőre vonatkozó szabályokat is alkalmazhatják,
(6) Az 1370/2007/EK rendelet 7 . cikk (1) bekezdésében meghatározott összevont jelentést az
ellátásért felelős a felelőssomi körébe tartozó közszolgáltatási tevékenységről a tárgyévet
követő év május 31 . napjáig készíti el . A jelentést az önkormányzat a honlapján, a miniszter a
Kormány honlapján teszi közzé ."

70.$

A Szem. száll . tv. 21 . §-a az alábbi szöveggel lép hatályba :

„21. § (1) Az önkormányzat a 4 . & 14) bekezdés c-e) pontjában, az 5 . §-ában, 12. § (7)
bekezdésében, 23-31 . §-ában, valamint a 35 . §-ában szabályozott feladatokat, valaminta
külön jogszabályban jVtv .) a vasúti pályahálózat m űködtetésével kapcsolatban meghatározott
feladatait a feladat ellátásához szükséges forrásokkal együt t
a) az állam vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában, vagy kizárólag az állam és a z
önkormányzat közös tulajdonában álló korlátolt felel ősségű társaság vagy részvénytársaság
formájában működő, vagy
b) az állam vagy az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv formájában működő
közlekedésszervez őnek adhatja át.
(2) A miniszter az integrált elővárosi személyszállítási közszolgáltatás tekintetében aze
törvényben meghatározott feladatait, a feladat ellátásához szükséges forrásokkal együtt
a) az integrált elővárosi személyszállítással érintett valamelyik önkormányzatnak, vagy az
érintett önkormányzatoknak együttesen, vagy
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b) az állam vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában, vagy kizárólag az állam és a z
önkormányzat közös tulajdonában álló korlátolt felelősségű társaság, vagy részvénytársaság
formájában működő , vagy
c) az állam vagy az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv formájában működő
közlekedésszervez őnek adhatja át .
(3) A gazdasági társasági formában működő közlekedésszervez ő működése alatt az álla m
vagy az önkormányzat kizárólagos tulaidonLogának, vagy az állam és az önkormányzat közö s
kizárólagos tulajdonjogának fennállását folyamatosan biztosítani szükséges .
(4) A miniszter,	 illetve az önkormányzat az átadott feladatok tekintetében szakmai
felügyeletet gyakorol a közlekedésszervez ő felett, ennek során az ellátásért felel ősa
közlekedésszervez ő által az (1)-(2) bekezdésben meghatározott rendelkezések alapján ellátot t
feladatok tekintetében hozott döntéseit megváltoztathatja vagy megsemmisítheti . A szakmai
felügyelet körében az önkormányzat évente egy alkalommal értékeli a közlekedésszervez ő
tevékenységét és a következő időszakra tervezett stratégiai intézkedéseit .
(5) Amennyiben a közlekedésszervező valamely közszolgáltatási tevékenysége gazdasági
tevékenységnek minősül akkor azt kizárólag az Európai Unió által az Európai Uni ó
működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének alkalmazása érdekében kiadott
kötelező jogi aktusnak és az 1370/2007/EK rendeletnek megfelelő közszolgáltatási szerz ődés
alapján végezheti ."

71.§

(1) A Szem . száll . tv . 22. § (1) bekezdése az alábbi szöveggel lép hatályba :

„(1) A miniszter,	 illetve az önkormányzat a közlekedésszervez őt az e törvényben
meghatározott feladatok átadására jogszabályban (a továbbiakban: kijelölő jogszabály) jelöl i
ki . ”

(2) A Szem. száll. tv. 22. § (2) bekezdés a) pontfa az alábbi szöveggel lép hatályba :

/(2) Akijelölő jogszabályban meg kell határozni/

„a) a közlekedésszervez ő tevékenységet biztosító szervezetet, ”

72 .

A Szem. száll . tv. 27. § (2) bekezdése az alábbi szöveggel lép hatályba:

„(2) Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkoz ó
alapellátásnak - az államháztartás teherbíró-képességének keretein és az infrastrukturáli s
adottságon belül, az integrált elővárosi személyszállítási közszolgáltatás kialakításának
lehetőségét is figyelembe véve - biztosítani kell :

a) adott település és a gyakorlatban kialakult vonzásközpont közötti közvetle n
eljutási lehetőséget,
b) adott település és annak megyeszékhelye közötti, legfeljebb egy átszállássa l
történő elérési lehetőséget,
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c)

	

az adott település és a főváros közötti legfeljebb két átszállással történő eljutási
lehetőséget ,
d)

	

a szomszédos megyeszékhelyek közötti közvetlen elfutási lehetőséget, valamint
e)

	

a főváros és a megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget.'

Indokolá s

Az új személyszállítási törvény megteremti a szervezeti racionalizálás, a hatékony m űködés
és eszközfelhasználásnak, a menetrendek összehangolásának, a fejlesztések
összehangolásának szabályozási kereteit, hogy különös hangsúlyt fektet a városi é s
agglomerációs térségekre, ahol magas a forgaloms űrűség. A törvény kötelez ően előírja, hogy
a legnagyobb mobilitási igényt jelent ő területeken, azaz Budapest és a megyei jogú városok ,
valamint elővárosuk tekintetében egységes ár-, jegy- és bérletrendszer kerüljön kialakításra .
A törvény a személyszállítási szolgáltatások szervezeti és m űködési kereteire vonatkozó
szabályozást úgy módosítja, hogy az biztosítsa a közlekedési közszolgáltatások szervezéséve l
kapcsolatos egységes intézményi és vagyonkezelési modell kialakítását, ezzel a
személyszállítási szolgáltatásokat végző közlekedési szolgáltatókra vonatkozó állami
vagyonpolitikai törekvések megvalósítását .
A törvény a közlekedési közszolgáltatások összehangolásának módszertani szabályai mellet t
rögzíti az alágazatok közötti együttműködés szabályát, ennek keretében - ahol ez a rendelkez ő
infrastruktúrára tekintettel lehetséges - a kötöttpályás közlekedés els őbbségét írva el ő .
Kifejezetten a menetrendek egységes eljárás mentén történő előkészítését, összehangolását ,

	

valamint

	

a

	

közlekedési

	

szolgáltatók

	

együttműködését .

	

A

	

személyszállítás i
közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés kulcsa az utasok egységes tájékoztatása, informálása
az igénybe vehető szolgáltatásokról, az egységes ár- és áralkalmazási feltételrendszer ,
amelynek feltételei immáron törvényi szinten kerülnek szabályozásra . Ennek a gyakorlatban
legnyilvánvalóbb az elővárosi közlekedésben jelenhet meg .
Annak ellenére, hogy a szabályozás szándék egyértelműen a komplex és hatékony, az
alapellátásra kötelezettek együttműködésén alapuló közlekedési rendszerek kialakítás a
irányába mutat, a preferáltan megjelenő elővárosi közlekedés tekintetében nem rendelkezet t
az olyan, a modern személyszállítási közlekedésben megjelen ő műszakilag és
közlekedésszervezési szempontból összetett, integrált rendszerekr ő l— mint például az S-Balul,
illetve Tram-Train rendszerek -„ amelyek a különböző elővárosi és helyi közlekedés i
rendszereket egységes és átjárható egésszé teszik .
Ugyanakkor ezen a területen az integrált közlekedési rendszerek gyakorlati kialakításá t
megnehezíti, illetve ellehetetleníti, hogy a közlekedési közszolgáltatások megrendelésére a
közlekedési közszolgáltatási szerződés aláírására eltérő szervezetek a feljogosítottak és az
integrált közlekedési rendszerek tekintetében a törvény nem biztosítja az együttm űködés
megfelelő jogi kereteit .
A módosító indítvány célja elsődlegesen ezen hatásköri ütközések feloldása és az ilye n
rendszerek kialakításának el ősegítése .

Meghatározásra kerül az integrált előváros személyszállítási közszolgáltatás fogalma, mint az
elővárosi személyszállítás szolgáltatás speciális formája . Az integrált elővárosi
személyszállítási szolgáltatásra a törvényben meghatározott kivételekkel az el ővárosi
személyszállításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni .

Feloldásra kerül a hatásköri ütközést, az országos, elővárosi, regionális közlekedés ellátási
felelőseként az állam képviseletében eljáró közlekedésért felelős minisztert, míg a helyi
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közlekedés ellátási felel őseként a települési (fővárosi) önkormányzatot jelöli ki . A módosítás
az integrált előváros személyszállítási közszolgáltatás tekintetében lehet ővé teszi, hogy a
szolgáltatás megrendelése illetve a vonatkozó közszolgáltatási szerződés aláírása a közlekedé s
szervezőre vonatkozó szabályozás keretén belül a közszolgáltatások megszervezését közö s
szervezet igénybevételével oldják meg .

A módosító javaslat az ellátásért felelősök együttműködéséhez határoz meg egyértelmű
szempontrendszert összhangban a törvény általános indokolásában meghatározot t
preferenciákkal :

a) a költségek tekintetében leghatékonyabb, társadalmi szempontból legelőnyösebb
közszolgáltatás kiválasztásával ,

b) a párhuzamos szolgáltatások megszüntetésével ,
c) különös tekintettel a kötöttpályás közlekedés lehetőség szerinti el őnyben részesítésére és
d) lehetőség szerint az integrált közlekedési rendszerek kialakításával biztosítani .

Az együttműködési megállapodás végrehajtására, illetve a közszolgáltatási feladat ellátására
vonatkozóan pedig lehetővé teszi az együttműködésnek egységes szervezeti kereteket
biztosító közlekedésszervezőre vonatkozó szabályok alkalmazását.

A módosító javaslat a közlekedésszervező jogintézményének alkalmazását kiterjeszti integrál t
előváros személyszállítási közszolgáltatás kialakításra megszervezésére, valamint a
személyszállítási közszolgáltatás és a pályam űködtetésre vonatkozó közszolgáltatás
megrendelésének összehangolására .

A módosító javaslat az alapellátás szempontrendszerét hozza összhangba az integrált el őváros
személyszállítási közszolgáltatás szabályaival

A módosító javaslat utolsó része az integrált előváros személyszállítási közszolgáltatásra
vonatkozó szabályozásnak a Vtv. vonatkozó pontjaival történő összehangolását szolgálja .

Budapest, 2012 . június 18 .

Ro Antal
elnök
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