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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő kifogásolja, hogy a MÁV-START
járatainak Budapest közigazgatási határán belül –
helyi közlekedésként történő igénybevétele során – a
helyközi közlekedés kedvezménye illeti meg csupán
az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan
fogyatékos
személyeket.
Javasolja
új
kedvezményrendszer kidolgozását, a súlyos
fogyatékkal élő személyek számára a MÁV-START
Zrt. jegyvásárlási gyakorlatának megváltoztatását.

lezárt

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatta a bejelentőt, hogy a
közszolgáltatási utazási kedvezmények átfogó felülvizsgálata továbbra sem
szerepel a Kormány napirendjén.
A MÁV-START Zrt. nem végez helyi személyszállítási tevékenységet, így
szabályszerűen nem alkalmaz a helyi személyszállításban alkalmazandó
utazási kedvezményeket; továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a
továbbiakban: NFM) és Budapest Főváros Önkormányzata között a
tarifaközösség kialakítása érdekében kötött megállapodás nem vonatkozik a
közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.
25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti helyi utazási
kedvezmények helyközi járatok fővárosi szakaszára való kiterjesztésére,
csupán a teljes és kedvezményes árú Budapest-bérletek és Budapestbérletjegyek elfogadására.
A MÁV-START Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata és annak Vasúti
menetdíjtáblázata a hatályos jogi szabályozással összhangban áll.
A Főváros 2019. április 26-i tájékoztatása alapján az M3-as metró pótlása
során szükséges kapacitást a 45 másodpercenként közlekedő M3-as pótló
autóbuszok és további alternatív autóbuszjáratok biztosítják. A fogyatékos
személyek, valamint kísérőik ezen járatok mindegyikén igénybe vehetik a
Korm. rendelet 8. § (1) a)-e) pontja és 1. mellékletének 40-44. sora alapján
biztosított helyi díjmentes utazási lehetőséget.
Az igénybevételi jogosultság igazolására az alábbi igazolványok szolgálnak:
- a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes
igazolványa,
- a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes
igazolványa,
- a központi nyugdíjbiztosítási szerv által kiadott sorszámozott
hatósági igazolvány.
A BKK Zrt. megrendelésű pótló- és ráhordó, valamint alternatív útirányban
közlekedő autóbuszokon kívül a Budapest-bérlettel rendelkező utasoknak a
vonatok budapesti használata a kényelmesebb eljutást segítő, kiegészítő
utazási lehetőség, vagyis nem a metrópótlás része. Ez a lehetőség a
Budapest-bérlettel rendelkező utasok számára - a 2010-ben a Budapest
Főváros Önkormányzata és az NFM között létrejött megállapodás alapján korábban is biztosított volt, ami révén igénybe vehetik Budapest
közigazgatási határain belül a MAV-START Zrt. meghatározott vonatait.

Megrendelői jóváhagyás alapján a MÁV-START Zrt. esetében az M3 metró
lezárásának ideje alatt a Ferihegy megállóhely, a Kőbánya-Kispest
vasútállomás és a Nyugati pályaudvar között közlekedő vonatokon, a szabad
kapacitásra való tekintettel, az egyébként pótdíj fizetése mellett igénybe
vehető vonatokon is pótdíj váltása nélkül utazhatnak a Budapest-bérlettel
rendelkező utasok.

