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Tárgy: tájékoztatás kérése a 181/2011/EU rendelet végrehajtása vonatkozásában 

 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége képviseletében, a 

mozgáskorlátozott személyek érdekében az alábbi ügyben fordulunk Önhöz. 

 

A Szövetséget 36 éve a mozgáskorlátozott emberek önszerveződésével létrejött egyesületek 

alapították, annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott emberek érdekeit hatékonyan 

megjelenítsék, képviseljék az országos szakpolitikákban. Szövetségünk jelenleg 95 

tagszervezetet, közel 160.000 embert tömörít magába, és ezzel Magyarország egyik 

legnagyobb civil szervezete, a fogyatékosságügy megkerülhetetlen szereplője. 

 

Ezen felhatalmazás alapján kérjük szíves tájékoztatását az autóbusszal közlekedő utasok 

jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlament és a tanács 

181/2011/EU rendeletében (a továbbiakban: EU rendelet) foglalt kötelezettségek 

megvalósulása tekintetében. 

 

Az EU rendelet kötelezettséget írja elő a tagállamok részére, azonban lehetőséget biztosít 

bizonyos meghatározott kötelezettségek alóli mentesülésre, mellyel Magyarország immár 

második alkalommal élt is (meghosszabbította a mentesség időtartamát). 

 

Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott 

részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási 

szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó 

szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 

nem kell alkalmazni az EU rendelet következő pontjait: 

a) 5-6. és 8. cikkét, 

b) 10. cikk (2)-(5) bekezdését, 

c) 11-15. cikkét, 

d) 16. cikk (1) bekezdés a) pontját, 

e) 17. cikk (3) bekezdését, 

f) 19-23. cikkét 

 

Ezen intézkedéssel Magyarország azonban csak a számonkérhetőség határidejét tolta ki 

(2021. március 21.), de ettől kötelezettségeit még teljesítenie kell. 
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Szövetségünk tájékoztatást kér, hogy a minisztérium, mint ezen terület felelőse, a 

hátralévő négy évben milyen stratégia, milyen intézkedési terv mentén, és milyen 

határidőkkel kíván eleget tenni az EU rendeletben foglalt kötelezettségének. 

 

A hivatkozott kormányrendelet azonban azt is előírja, hogy az EU-rendelet rendelkezéseinek 

megfelelő szintű szolgáltatást biztosítania kell a szolgáltatónak abban az esetben, ha a 

szolgáltatás nyújtásának műszaki feltételei az adott autóbusz-állomáson vagy megállóhelyen, 

illetve az autóbuszon rendelkezésre állnak. 

 

Ennek kapcsán érdeklődnénk, hogy a minisztériumnak van-e olyan nyilvántartása, amely 

alapján a tárca mellett akár az érintettek is tudomást szerezhetnek arról, hogy melyek azok a 

szolgáltatók, akiknek az EU rendelet rendelkezéseinek megfelelő szintű szolgáltatást 

biztosítaniuk kell. 
 

A kötelezettségek minél gyorsabb teljesülése, és így a mozgáskorlátozott személyek 

helyzetének javítása érdekében Szövetségünk a tájékoztatás kérése mellett felajánlja szakmai 

segítségét a minisztérium számára (pl. a járművezetők képzése vonatkozásában). 

 

 

Várjuk megtisztelő válaszát! 

 

 

 

Budapest, 2017. június 19. 
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