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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. § (4) bekezdése alapján „A közösségi
közlekedés  díjmentes  használatáról  a  14  év  alattiak  számára  Pest  megyében  ”  címmel  a
mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



 
 

...../2021. (.....) OGY határozat 

A közösségi közlekedés díjmentes használatáról a 14 év alattiak számára Pest megyében 

Az Országgyűlés a családok anyagi terheinek csökkentése és a közösségi közlekedés használatának
növelése érdekében a következőkről határoz:

1. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy biztosítsa a Pest megyei lakcímmel rendelkező
14.  évüket  be  nem  töltött  diákok  számára  Pest  megyében  az  ingyenes  közlekedést  a
Volánbusz, a MÁV-START és a BKK által üzemeltett járatokon az idei tanévben.

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a központi költségvetésből kompenzálja az 1.
pontban felsorolt közösségi közlekedési szolgáltatókat a díjbevétel-csökkenésük erejéig.

3. Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  vizsgálja  meg  az  1.  pontban  szerepelő
intézkedés országosra történő kiterjesztését. 

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat döntése értelmében 2021. szeptember 2-ától díjmentesen utazhatnak a
BKK  járatain,  a  14  éven  aluliak.  A  szociálpolitikai  menetdíj-támogatás  megállapításának  és
igénybevételének  szabályairól  szóló  121/2012.  (VI.  26.)  Korm.rendelet  módosítása  azért  vált
szükségessé, hogy ne csupán Budapesten, de egész Pest megyében ingyen utazhassanak a 14 év
alatti diákok.

A javaslattal összességében körülbelül 120 ezer fiatalnak válna ingyenessé az utazás Pest megyében
– az intézkedés így több tízezer családnak jelentene anyagi segítséget, megkönnyítené több millió
ember közlekedését, miközben javítaná a főváros és az agglomeráció levegőminőségét is, valamint
csökkenthetné a forgalmi torlódásokat.

Az ingyenes közösségi közlekedés használatára minden 14 éven alatti,  tanulói jogviszonnyal és
érvényes  magyar  diákigazolvánnyal  rendelkező  diák  jogosult  volna.  A kedvezményt  a  tanulói
jogviszonnyal rendelkező gyermekek, fiatalok annak a tanévnek az utolsó napjáig (augusztus 31.
napjáig) vehetik igénybe, amelyben a 14. életévüket betöltik. 

Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  arra,  hogy  a  szolgáltatók  terhei  az  intézkedések  által  ne
növekedjenek.  A Kormány  ennek  megfelelően  a  szociális  menetdíj-támogatást  emelje  meg  a
szolgáltatók  esetében  a  szükséges  mértékig,  a  bevételkiesés  mértékéig  pedig  kompenzálja  a
szolgáltatót,  ideértve  a  megvásárolt  bérletek  időarányos  visszaváltása  miatt  szükséges
kompenzációt.

A megyék között Pest megyében a legsűrűbb a közút- és vasúthálózat, a legkiépültebb a közösségi
közlekedés,  az  autózás  alternatívái  rendelkezésre  állnak.  Ennek ellenére  most  már  napi  szinten
alakulnak ki hosszú dugók az autópályákon és a főbb bevezető utakon, amikor százezrek indulnak
el Budapest felé, részben dolgozni, részben azért, hogy a gyerekeiket iskolába vigyék. Ha ennek a
forgalomnak csak  egy  részét  sikerül  a  közösségi  közlekedés  járműveire  átterelni,  három millió
ember  lélegezhetne  fel,  három  millió  embernek  javulna  érezhetően  az  életminősége.  Egy,  az
agglomerációra vonatkozó városfejlesztési tanulmány szerint „a 15 év alatti korosztályba tartozókat
jellemzően személygépkocsival viszik az úti céljukhoz, iskolába, óvodába, ők a távolság több mint
2/3‐át így teszik meg. 15–24 éves korban a közösségi közlekedés válik meghatározóvá.” Ugyanitt
olvasható: „A 0–14 év közötti gyermekek jellemzően 7–8 óra között indulnak el otthonról, és 16–17
óra között indulnak haza, nem függetlenül attól, hogy ez egybeesik a 25–44 évesek utazásának napi
ritmusával.  Ezeknek  az  utazásoknak  a  jelentős  része  a  bölcsödébe/óvodába/iskolába  járó
gyerekekhez,  valamint  az  őket  kísérő  szülőkhöz kötődik.”  Vagyis  az  említett  utazások éppen a
csúcsidőre esnek, nagymértékben hozzájárulva az agglomerációban kialakuló közúti  közlekedési
anomáliákhoz. 

Az a célunk,  hogy a 14 év alattiaknál  is  a  közösségi  közlekedés  legyen a meghatározó a  napi
utazásokban.  Ez  alapvetően  a  MÁV-ra  és  a  Volánbuszra  ró  feladatokat,  de  a  két,  integrálódó
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társaság kiemelt  forrásokat kapott  és kap az agglomerációs közlekedés fejlesztésére az államtól
(szemben a BKV-/BKK-val).
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