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PIACFELÜGYELETI ÉS UTASJOGI FŐOSZTÁLY
VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV
KÖZLEMÉNY
a PIUF/97033-1/2020-ITM iktatószámú döntésről
Eljáró hatóság megnevezése:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály
Vasúti Igazgatási Szerv

Az ügy száma:

PIUF/97033/2020-ITM

Az ügy tárgya:

Utastájékoztatási kötelezettség elmulasztása

Az ügyfél neve:

BKK Zrt.

Az ügyfél székhelye:

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

A Vasúti Igazgatási Szerv 2020. október 29. napján az 1-es számú villamosjárat Kelenföld
vasútállomás M, Bártfai utca, Bikás park M, Etele út / Fehérvári út, Hengermalom út /
Szerémi út, Hauszmann Alajos utca / Szerémi út, Budafoki út / Dombóvári út, Infopark,
Közvágóhíd H, Mester utca / Könyves Kálmán körút megállóhelyei tekintetében folytatott le
hivatalból hatósági ellenőrzést.
A Vasúti Igazgatási Szerv PIUF/97033-1/2020-ITM iktatószámú határozatában
megállapította, hogy a BKK Zrt. Mester utca / Könyves Kálmán körút villamos megállóhely
tekintetében a Személyszállítási Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) IV. 1.
pontjában meghatározott, a jegy- és bérletrendszer felépítésével, a jegyek és bérletek
felhasználási feltételeivel, áraival összefüggő tájékoztatási kötelezettség teljesítését
elmulasztotta, ezért felhívta a figyelmét, hogy mulasztásban megvalósuló jogszabálysértést
valósít meg.
Fentiekre tekintettel a Vasúti Igazgatási Szerv kötelezte a BKK Zrt.-t, hogy a
jogszabálysértést az Üzletszabályzat IV. 1. pontjában előírt, a jegy- és bérletrendszer
felépítésével, a jegyek és bérletek felhasználási feltételeivel, áraival összefüggő tájékoztatási
kötelezettség Mester utca / Könyves Kálmán körút villamos megállóhelyen történő
teljesítésével a határozat közlését követő naptól számított 5 (öt) napon belül szüntesse meg.
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A Vasúti Igazgatási Szerv PIUF/97033-1/2020-ITM iktatószámú határozata 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 tartalmazza.
A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtására a https://2015-2019.kormany.hu/hu
oldalon, a Dokumentumok/Innovációs és Technológiai Minisztérium/Felülvizsgálat
menüpontban
közzétett
(közvetlenül
a
https://20152019.kormany.hu/hu/dok?source=11&type=412#!DocumentBrowse linken elérhető) űrlap
kitöltésével kerülhet sor, az ÁNYK program használatával. Az űrlapok benyújtásához
Ügyfélkapu regisztráció szükséges.
Az eljárásban eljárási költség nem merült fel.
A PIUF/97033-1/2020-ITM iktatószámú határozat a Vasúti Igazgatási Szervnél (1066
Budapest, Teréz körút 38.) megtekinthető.
A közzététel napja: 2020. október 29.
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