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A bejelentés tartalmi kivonata
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Vizsgálat eredménye

Bejelentő sérelmezi, hogy információi
szerint településükön a közforgalmi
mneterend szerinti járatok változtatásait
rendszeresen
nem
egyeztetik
az
önkormányzattal
és
ennek
negatív
következménye az érintettek és a lakosság
kései tájékoztatása. Kéri, hogy a
közszolgáltató
előzetes
egyeztetési
kötelezettségének tegyen eleget.

lezárt

A 24-es sz. főút felújításából fakadó autóbusz-menetrendi módosításokkal
kapcsolatos közérdekű bejelentésre az Innovációs és Technológiai Minisztérium
(a továbbiakban: ITM) a következő választ adta. A közúti forgalmi lezárások miatt
több esetben szükség volt számos járat esetében terelő útirány kijelölésére, mely
többlet menetidőt és forgalmi zavarokat is okozott, azonban ennek tárgyában a
szolgáltatásfajták megrendelőinek, valamint a szolgáltató Volánbusz Zrt.-nek nem
volt mozgástere az intézkedésekkel kapcsolatosan, az építési munkákból fakadó
kényszerű módosításokat kellett alkalmazni, ezért egyeztetési kötelezettség sem
merülhetett fel. A helyi szolgáltatást továbbra is Gyöngyös Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) rendeli meg, melyben az ITM-nek hatásköre nincs.
Az Önkormányzat és az ITM szerződést kötött helyközivel végzett helyi
személyszállítás megvalósítására, azonban ez csak a szerződésben nevesített járatok
csoportjára terjed ki, ezen szerződés hatályától tehát az Önkormányzat nem válik
illetékessé a várost érintő helyközi járatok közlekedésében általánosságban. A
helyközivel végzett helyi szállításban az Önkormányzat felé a helyközi szolgáltató,
ill. az ITM által kezdeményezett menetrendi módosítások esetében csak abban az
esetben esedékes egyeztetési kötelezettség, ha a változás volumene a szerződésben
foglalt teljesítmény 10%-át meghaladja. A szerződés életbe lépése óta ilyen
módosulás nem történt, az egyetlen e szerződés hatálya alá tartozó menetrendi
változás 2021. december 12-én lépett életbe, és egyetlen járat módosítására
vonatkozott. A helyközi megrendelő ITM a teljes helyközi közlekedési szolgáltatási
hálózat tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.
törvény értelmében közreműködő szervezetén, a Közlekedéstudományi Intézeten
keresztül éves rendszerességgel tart egyeztetést, mely jellemzően a tavaszi
hónapokban történik, és a decembertől egy éven át érvényes alapmenetrendre irányul.
Az ITM egyeztetési kötelezettségét ennek megfelelően teszi meg, melyre konkrét
állampolgári észrevételeket az egyeztetésre meghívottakon (települési
önkormányzatok, tanintézmények fenntartói, valamint kiemelt térségi
foglalkoztatók) keresztül lehet benyújtani.

