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VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV
Iktatószám: PIUF/15152-1/2022-ITM

Ügyintéző: Lukács Ádám Ferenc
Telefonszám: 06-1-815-9682
E-mail: ferenc.adam.lukacs@itm.gov.hu
HATÁROZAT

Az MVK Zrt. (székhely: 3527 Miskolc, Szondi György u. 1.) kérelme nyomán az Innovációs
és Technológiai Minisztérium Vasúti Igazgatási Szerv (székhely: 1011 Budapest, Fő utca 4450.; a továbbiakban: vasúti igazgatási szerv) előtt személyszállítási üzletszabályzat
jóváhagyása tárgyban indult közigazgatási hatósági eljárásban a következő döntést hoztam.
A vasúti igazgatási szerv részére az MVK Zrt. által EPAPIR-20220207-196 azonosítószámú
levele mellékleteként benyújtott személyszállítási üzletszabályzatot
jóváhagyom.
Jelen határozat ellen közigazgatási per indítható. A beadványt – a Fővárosi Törvényszék
címzetti megjelölésével – a vasúti igazgatási szervhez a felülvizsgálni kért döntés közlésétől
számított 30 (harminc) napon belül kell benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó
szervezet és az ügyfél jogi képviselője a közigazgatási perben elektronikus kapcsolattartásra
kötelezett. A közigazgatási perre vonatkozó részletes szabályokat a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kptv.) tartalmazza.
A
keresetlevél
elektronikus
úton
történő
benyújtására
a
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu
oldalon,
a
Dokumentumtár/Hatósági
Koordinációs
Főosztály
menüpontban
közzétett
(közvetlenül
a
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentumtar?site=66214 linken elérhető)
ITM-VASUTIG-01-1-0 megjelölésű űrlap kitöltésével kerülhet sor, az ÁNYK program
használatával. Az űrlapok benyújtásához Ügyfélkapu regisztráció szükséges.
Az eljárásban felmerült 204 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az MVK Zrt. megfizette.
Jelen határozat sommás eljárásban hozott döntés. A sommás eljárásban hozott döntés közlését
követő öt napon belül az ügyfél kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes
eljárásban bírálja el.
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Jelen határozat a közlés napjával végleges.
Jelen határozatról szóló közleményt a vasúti igazgatási szerv közhírré teszi.
Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az
eljárás során keletkezett iratba. A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja - az
eljárás befejezését követően is -, vagy azt végzésben elutasítja.
Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy –
kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a
hatóság kérelemre hitelesít.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény
szerint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre köteles.
A vasúti igazgatási szerv hivatali kapu azonosítója: ITMPUF.
A vasúti igazgatási szerv KRID azonosítója: 465048989.
E-Papír szolgáltatás igénybevétele esetén a címzett: Innovációs és Technológiai Minisztérium
(ITM) Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság.
INDOKOLÁS
Az MVK Zrt. 2022. február 7. napján EPAPIR-20220207-196 azonosítószámú levelében
kérelmet nyújtott be a vasúti igazgatási szerv felé a módosított személyszállítási
üzletszabályzat jóváhagyása iránt. Az MVK Zrt. kérelmében előadta, hogy a személyszállítási
üzletszabályzat tervezetét a honlapján 2022. január 18-án közzétette. A tervezetre nem
érkezett észrevétel.
A vasúti igazgatási szerv az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgálta, a vonatkozó
jogszabályi előírásokat áttekintette és a következőket állapította meg.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban. Sztv.)
19. § (5) bekezdése alapján „A vasúti társaság személyszállítási üzletszabályzatát, a
közlekedésszervezőnek a személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó, a 22. § (2) bekezdése
szerinti kijelölő jogszabály alapján végzett feladatai ellátására vonatkozó személyszállítási
üzletszabályzatot és annak módosítását a vasúti igazgatási szerv e törvényben, a Vtv.-ben, az
országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről
szóló kormányrendeletben és a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély
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alapján, valamint a kisvasút és múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes
feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint hagyja jóvá. A jóváhagyás
nem tagadható meg, ha a vasúti személyszállítási üzletszabályzat, vagy a közlekedésszervező
személyszállítási üzletszabályzata az e törvényben, a Vtv.-ben, az országos működési
engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló
kormányrendeletben és a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély
alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes
feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.”
A vasúti igazgatási szerv megállapította, hogy az MVK Zrt. által EPAPIR-20220207-196
azonosítószámú levele mellékleteként benyújtott személyszállítási üzletszabályzat tervezete
az Sztv. 19. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályoknak megfelel, így jóváhagyásának jogi
akadálya nem áll fenn.
A fenti indokok miatt az MVK Zrt. kérelme vonatkozásában a rendelkező részben foglaltak
szerint döntöttem.
Döntésemet jelen határozat indokolásában megjelölt és idézett jogszabályi rendelkezéseken
túl a Kptv. 12. § (1) bekezdése, 13. § (3) bekezdés ab) pontja, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1)
bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése, az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 2. § (4) bekezdés e) pontja, 9. § (1) bekezdés aa) és b) pontjai, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 5. §-a, 10. § (1) bekezdése, 17. §-a,
26. § (1) bekezdése, 27. § (1) és (2) bekezdése, 33. § (1) és (4) bekezdése, 34. § (3)
bekezdése, 41. § (1) bekezdése, 42. §-a, 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, 82. § (1)
bekezdése, 85. § (1) és (5) bekezdése, 112. §-a, 114. § (1) bekezdése, 124. §-a, a térségi, az
elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a
múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 195/2016. (VII.
13.) Korm. rendelet 2. §-a, az Sztv. 19. § (4) bekezdése, a vasúti igazgatási szerv által végzett
vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM
rendelet mellékletének 3. a) és b) pontja, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 78. § (3) bekezdése alapján a Vtv. 69. § 25.
pontjában és a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése által
biztosított hatáskörömben, a Vtv. 76. § (2) bekezdése alapján országos illetékességi
területemen eljárva hoztam meg.
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a Vasúti Igazgatási Szerv vezetője
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A határozatot kapják:
1. MVK Zrt.
2. Irattár
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