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Tárgy: javaslat a piacfelügyeleti díj megszüntetésérére
Tisztelt Miniszter Úr!
Szakmai szervezeteink megelégedéssel fogadták, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre és annak
gazdasági következményeire tekintettel – többszöri kezdeményezésünkre és több lépcsőben –
döntések születtek a 2020. évi autóbuszos piacfelügyeleti díj megfizetésével, a befizetési határidő
átmeneti halasztásával, majd végső kormányzati döntésként a 2020. évi díjak teljes szektort érintő
elengedésével, illetve a 2020-ban megfizetett díj 2021. évi beszámíthatóságával kapcsolatosan.
Mint az Ön előtt is ismert, a turisztikai célú különjárati autóbuszos személyszállítás teljesítménye
2020-ban nem mérhető szintre zuhant vissza, és bizonytalan az újraindulás ideje. A szolgáltatói kör
veszteségei rendkívüliek, melyeket a tevékenységet érintő kormányzati támogatások csak
minimális mértékben kompenzálnak. A még piacon lévő autóbuszos személyszállító vállalkozások
tartalékaikat élik fel, és abban bíznak, hogy tevékenységüket 2021 nyaráig újra tudják indítani.
Ilyen körülmények között nem lehet eltekinteni attól, hogy a liberalizált nemzetközi piacon
dolgozó különjárati autóbuszos személyszállítási szektor versenyképességét és jövőbeni piaci
perspektíváit a kormányzat minden lehetséges és rendelkezésre álló eszközzel támogassa.
Szervezeteink szakmai érvekkel alátámasztva, annak bevezetése óta fenntartással kezelik és
következetesen ellenzik a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 15/A §.
(1) bekezdésében meghatározott piacfelügyeleti tevékenység létjogosultságát a különjárati
személyszállítási szolgáltatások tekintetében. Ellenőrzési hatáskört nélkülöző jogszabálynak tartjuk
a 43/2019. (III. 12.) Korm. rendeletet, és változatlanul ellenezzük az autóbuszos hatóság által
beszedett piacfelügyeleti díj átterhelését az ellenőrzés hatálya alá tartozó szolgáltatói körre.
Álláspontunk szerint a piacvédelmi ellenőrzések intézménye nincs megtöltve tartalommal. Nem
egyértelmű, hogy milyen hatáskörök mentén, és más ellenőrző hatóságok által már egyébként
is ellenőrizhető tényállások tekintetében végez a törvényben meghatározott autóbuszos
hatóság „piacvédelmi” jellegű ellenőrzéseket. A rendelet alapján ugyanis az autóbuszos
piacfelügyeleti hatóság csak az autóbusszal személyszállítási engedély nélkül végzett közúti
személyszállítási tevékenység, mint piactorzító magatartás bizonyítása esetében élhet a
piacfelügyeleti bírság eszközével, de ilyen hatáskörrel más ellenőrző hatóságok is rendelkeznek.
A nemrég közzétett 2021. évi – tartalmában a 2019. és 2020. évi tervvel azonos – ellenőrzési terv
is alátámasztja és erősíti azt a meggyőződésünket, hogy a részletszabályokat rögzítő 43/2019. (III.
12.) Korm. rendelet a különjárati szolgáltatást nyújtók vonatkozásában releváns hatáskört nélkülöző
jogszabály.
Tisztelt Miniszter Úr!
A járványhelyzet levonulását követő időszakban a piacfelügyeleti díj évenkénti fizetésére
kötelezett szolgáltatók nemzetközi versenyképességének biztosítása érdekében – külön
kihangsúlyozva annak időszerűségét és fontosságát – ismét indítványozzuk a különjárati

autóbuszos személyszállítási szolgáltatás esetében a megfogalmazott indokok alapján annak
teljes kivezetését a jogszabályi környezetből.
Meggyőződésünk, hogy a különjárati szolgáltatói piac tisztasága, az engedély nélkül végzett
szolgáltatói tevékenység kiszűrése és szankcionálása az autóbuszos hatóság fenntartása nélkül, a
meglévő hatósági ellenőrzési keretek optimális működtetésével is biztosítható.
Bízva javaslatunk támogatásában, kérjük szíves intézkedését és tagsági körünk tájékoztatása
érdekében a javaslattal kapcsolatos válaszát.
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