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Bizottsági módosító javaslat

Kövér László ú r
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX.30 .) OGY határozat 94 . §-ának (1 )
bekezdése alapján „Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról” szóló T/7416 .
számú törvényjavaslathoz a Gazdasági és informatikai bizottság az alább i

módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 48 . § (2)-(4) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„(2) A Vtv . 35 . §-a a következő (2a)-(2b) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában a tevékenység jellege tekintetében [jellegének] jelentő s
megváltozásnak [megváltozásának] minősül, ha a vasúti társaság által végzett [más]
vállalkozó vasúti tevékenységek köre megváltozik [tevékenységet is végez] .

(2b) A (2) bekezdés alkalmazásában a tevékenység mértéke tekintetében [mértékének]
jelentős megváltozásnak [megváltozásának] minősül, ha a változás mértéke egy üzleti éve n
belül meghaladj a
a) a társaság által üzemben tartott [üzemeltetésében lévő ] összes vasúti jármű darabszámának
10%-át, de legalább az 5 darabot [darabszámában] vagy
b) a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos munkakörökben foglalkoztatotta k
létszámának 10%-át, de legalább az 5 fő t .” [létszámába n
bekövetkezett változás mértéke egy üzleti éven belül a 10 %-ot meghaladja .]

(3) A Vtv. 35. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki :

„(4a) A vasúti társaság köteles a közlekedési hatóság részére bejelenteni, ha a (2b) bekezdé s
a)-b) pontjában meghatározottak tekintetében a [meghatározott] változások mértéke egy
üzleti éven belül a[z 5] 10%-ot,	 de járművek esetén legalább a 3 darabot, a munkavállaló k
esetén legalább a 3 főt meghaladja [meghaladta] .”



(4) A Vtv . 35 . § (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép és egyidej űleg a § a
következő (5a) bekezdéssel egészül ki :

„(5) A közlekedési hatóság évente – felügyeleti díj ellenében – ellen őrzi, hogy a
vasútbiztonsági tanúsítvány, valamint a vasútbiztonsági engedély kiadásának alapjául szolgál ó
feltételek fennállnak-e .
(5a) Az éves felügyeleti díj mértéke :
a) pályavasúti társaság, valamint [nem független vasúti-pályahálózat-m űködtető és ]
integrált vasúti társaság vasúti pályahálózatot működtető szervezeti egysége eseté n
aa) 200 km üzemeltetett vasúti hálózatig : 1 016 000 forint,
ab) 200 km feletti üzemeltetett vasúti hálózatnál : 1 845 000 forint,
b) vállalkozó vasúti társaság, valamint integrált vasúti társaság vállalkozó vasúti
tevékenységet végző szervezeti egysége esetén, 	 a vállalkozó vasúti tevékenységenként külön -
külön
ba) 1-50 darab vasúti járművet üzembentartó [járművel rendelkező] vasúti társaság esetén
601 000 forint ,
bb) 51-100 darab vasúti járművet üzembentartó [járművel rendelkező ] vasúti társaság esetén
782 000 forint ,
bc) 100 darab feletti vasúti járművet üzembentartó [járművel rendelkező ] vasúti társasá g
esetén 1 024 000 forint ;
c) saját célú [vasúti közlekedési tevékenységet végz ő vasúti társaság] vasutak
vasútbiztonsági tanúsítványa, valamint vasútbiztonsági engedélye esetén [- amennyiben
azzal rendelkezik - ] külön-külön 421 000 forint,
d) kiegészítő biztonsági tanúsítvány esetén a b) pont alatt felsorolt díjak,
da) 1-50 darab vasúti járművet üzembentartó [járművel rendelkező ] vasúti társaság esetén
601 000 forint,
db) 51-100 darab vasúti járművet üzembentartó [járművel rendelkező ] vasúti társaság esetén
782 000 forint,
dc) 100 darab feletti vasúti járművet üzembentartó [járművei rendelkez ő ] vasúti társaság
esetén 1 024 000 forint ;
e) keskeny nyomtávú [vasúti pályahálózaton vállalkozó vasúti tevékenységet végző vasúti
társaság] vasutak vasútbiztonsági tanúsítványa, valamint [keskeny nyomtávú vasúti
pályahálózatot működtető vasúti társaság] vasútbiztonsági engedélye esetén az a)-d)
pontokban meghatározott díjtételek 30%-a ;
fi a kizárólag történelmi és muzeális vasúti járműveket üzemben tartó [üzemeltető] vasút i
társaságok vasútbiztonsági tanúsítványa esetén a[z a)-d)] b)-? pontokban meghatározot t
díjtételek 30%-a . ”

2 . A törvényjavaslat 50 . §-a a következők szerint módosul :

„A Vtv . 36/I. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki :

„(4) A közlekedési hatóság évente – felügyeleti díj ellenében – ellen őrzi, hogy
a) a vasúti járművek gyártását, javítását végz ő személyek és szervezetek,
b) a vasúti tartályok megfelelőségértékelését, az időszakos és soron kívüli vizsgálatát,
valamint az üzemi vizsgálóhely felügyeletét ellátó vizsgáló szervezetek ,
c) a vasúti járművek időszakos vizsgálatát végző vizsgahelyek, valamint
d) a vasúti alrendszerek, rendszerelemek karbantartásáért felelős szervezetek
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műszaki hatósági engedélye kiadásának alapjául szolgáló feltételek fennállnak-e .

(5) Az éves felügyeleti díj mértéke
a) a vasúti járművek gyártását, javítását végző személyek és szervezete k
aa) járműgyártása, főjavítás végzése esetén : 967 000 forint,
ab)fővizsgák végzése esetén : 725 000 forint,
ac) közlekedés biztonságával összefüggő részegységek gyártása, javítása esetén : 484 000
forint ,
b) a (4) bekezdés b) – d) pontban meghatározott szervezetek esetén : 727 000 forint[ .],
c) a nem átjárható, keskeny nyomtávú vasúti pályán közleked ő vasúti járművekre
vonatkozóan, valamint a kizárólag történelmi és muzeális vasúti járm űveket üzemben tartó
vasúti társaságok számára a felügyeleti díj mértéke a jelen bekezdésben meghatározott
díjtételek 20%-a."

INDOKOLÁS

A javaslat részben egyes kifejezéseket pontosít arra tekintettel, hogy a törvény ponto s
értelmezését elősegítse, másrészt a felügyeleti díjak mértékének megállapítása kapcsán a
kisebb vasúti társaságok számára aránytalan terhet jelentő díjtételeket javasolja csökkenteni .

Az 1 . ponthoz: A törvényjavaslat alapján a tevékenység mértékének jelent ős megváltozása
esetén a vasúti közlekedésrő l szóló 2005 . évi CLXXXIII . tv. (továbbiakban: Vtv.) új 35 . §
(2b) bekezdése a vasútbiztonsági tanúsítvány módosítását kell kérelmezni . Azonban ez
azoknak a kisebb társaságoknak, amely kevés számú járművet üzemeltet, mint üzembentartó ,
vagy alacsony a munkavállalói létszáma, a 10%-os törvényi korlátozás azt eredményezné ,
hogy a vasútbiztonsági tanúsítványát rendszeresen - akár egy járm ű, vagy egy-két fős
munkavállalói létszámváltozásnál is - módosítania kellene, amely indokolatlan költségeket
jelentene számukra. A javaslat szerint ennek a minimális mértékét szabja meg, garanciáli s
elemként .

A tevékenység mértékének bizonyos mértékű megváltozása esetén a Vtv . új 35 . § (4a)
bekezdése bejelentési kötelezettséget ír el ő , amely a kisebb, kevés járművet üzemeltető , vagy
alacsony munkavállalói létszámmal rendelkező társaságok számára rendszeres adminisztratí v
terhet jelentene . A javaslat ennek elkerülése érdekében minimum korlátot épít be a szövegbe .

A törvényjavaslat eredeti szövegében a „vasúti járművel rendelkező” kifejezés nem pontos ,
mivel nem egyértelmű, hogy csak a társaság tulajdonában lévő, vagy a más társaság
tulajdonában álló, de adott vasúti társaság által üzemeltetett – például bérelt - vasúti járművek
is alapját képezik-e a számításnak . A jogértelmezési tárgyú viták, közigazgatási és pere s
eljárások elkerülése érdekében fontos a pontos meghatározás .

A 2 . ponthoz: A törvényjavaslat 48 . § (4) bekezdésében foglalt szabályozás, amely a Vtv . 35 .
§át új (5a) bekezdéssel egészíti ki, tartalmazza az e) és f) pontjában azt a javaslatot, amel y
szerint a keskeny nyomtávú és a történelmi és muzeális vasúti járműveket üzembentartó
társaságok számára a vasútbiztonsági tanúsítvány kedvezőbb, figyelemmel azok kisebb számú
járműállományára és alacsony pénzügyi kereteire . Azonban a törvényjavaslat eredeti szöveg e
ezt a vasúti járművek ellenőrzésére vonatkozó felügyeleti díjak megállapítása körében ne m
tartalmazza, ezért indokolt ezt a kedvezményt kiterjeszteni erre az esetre is, hiszen az önálló ,
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más pályahálózathoz nem kapcsolódó, azaz nem átjárható keskeny nyomtávú pályá n
közlekedő vasúti járművek csak helyben javítható, karbantartása is csak ott történhet, ezért az t
jellemzően az üzembentartó vasúti társaság fogja végezni . A turistavasutak és erdei vasutak
számára ugyanakkor a megállapított díjak magasak és nem állnak arányban az országos vasúti
társaságok pénzügyi lehetőségeivel, ezért célszer ű az egyébként a javaslatban fellelhető
kedvezmény kiterjesztése erre az esetre is .

Budapest, 2012 . június 26 .

Ron Antal
elnök
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