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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

A bejelentő kifogásolja a BKK vonalain
– kiemelten a metrónál és az első ajtós
felszállású járműveken – a 65. életévet
betöltött
személyek
„életkorának
ellenőrzését”.
Javasolja,
hogy
a
kecskeméti
közösségi
közlekedés
gyakorlatát vezessék be Budapesten is,
ahol a szolgáltató a bérletekkel egyező
igazolványt és szelvényt állít ki 65+
megjelöléssel.

lezárt

Vizsgálat eredménye
Budapest Főváros Főjegyzője az alábbi tájékoztatást adta a bejelentő részére. A 65 éven
felüliek díjmentes utazását a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről
szóló 85/2007. (IV. 25.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) határozza meg
úgy, hogy a jogosultság igazolását az utas személyi igazolványához vagy bármely más
személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásához köti. (A Kr. 2. § (3) bekezdése
szerint a 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, a letelepedett jogállású
személy, a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy),
valamint nemzetközi szerződés rendelkezése esetén a szerződés hatálya alá tartozó
külföldi állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa vagy bármely más személyi
azonosításra alkalmas okmány felmutatásával.)
A fentiek értelmében csak akkor vehető igénybe a kedvezmény, amennyiben az utas
jogszerűen, személyazonosság igazolására alkalmas okmány felmutatásával igazolja annak
jogosságát. A BKK Zrt. hatályos Üzletszabályzatának V. 3. Jegyellenőrzés pontja az
alábbiak szerint rendelkezik: ,,a díjmentes utazásra jogosító okmányt a jegyellenőrzésre
jogosult személy részére fel kell mutatni, kérésre át kell adni. (. ..) Amennyiben az utazási
igazolványhoz vagy az utazási kedvezmény jogszerű igénybevételének megállapításához,
illetve az az ellenőrzési eljárás lefolytatásához szükséges, az utas köteles
személyazonosságát igazolni, ellenkező esetben a jegyellenőrzésre jogosult személy a
jogszabály alapján igazoltatásra jogosult hivatalos személy segítséget veheti igénybe.”
A 65. életévüket betöltött személyek díjmentes utazásra való jogosultságának a
személyazonosító igazolvánnyal történő igazolása az esetek többségében az elmúlt évek
során nem okozott problémát. A Kr. nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 65. életévük
betöltésétől kezdve díjmentes utazásra jogosult személyek számára külön igazolványt
vezessenek be, azonban a BKK Zrt. ilyen külön igazolvány kiállítását a gyakorlatban nem
látja indokoltnak. Mindezek alapján a 65. életévüket betöltött, a meghatározott
feltételeknek megfelelő utasok valóban élhetnek a díjmentes utazással, a kedvezmény
azonban csak akkor érvényesíthető, ha az igénybevétel jogosságát a hivatkozott
kormányrendeletben leirt módon igazolják. Hasonló esetben javasoljuk ügyfeleinknek,
hogy utazásaik alkalmával elkülönítve tárolják a személyes értékeitől az életkort igazoló,
személyazonosság igazolására alkalmas okmányt, ezáltal is csökkentve a kialakuló
kellemetlenségek kockázatát, továbbá gördülékennyé téve a jegyellenőrzési folyamatot. A
fentiek alapján a BKK Zrt. nem tervezi a bejelentő által javasolt igazolás kiállítását.

