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HATÁROZAT
A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8500 Pápa, Téglagyári
út3. a továbbiakban: Ügyfel) kérelme nyomán az Innovációs és Technológiai Minisztérium
Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztálya. mint autóbuszos piacfelüg.veleti és utasjogi

hatóság (a továbbiakban: autóbuszos hatóság) előtt panaszkezelési szabályzat jőváhagyása
tárgyában 2021. november I3-án indult sommás közigazgatási hatósági eljárásban a
következő döntést hoztam.

Ügyfel panaszkezelési szabályzattetvezete jőváhagyására irányuló kérelmének
helyt adok.

A

panaszkezelési szabá|yzatot az Űgyfélnek jelen döntés kézhezvételétkövető nyolc
napon belül az utasok számárahozzáíérhetővé kell tennie.

Döntésem a közléssel végleges.

A

döntés ellen közigazgatási per indíthatő. Aközigazgatási per iránti keresetlevelet 3 (három)
példányban az első fokon eljáró Innovációs és Technológiai Minisztemél, alperesként történő
megjelölésével - de a Fővárosi Törvényszé|<hez cimzetten - lehet benyújtani a vitatott döntés
közlésétől számított harminc napon belül. Az ügyfélként eljáró gazdétlkodó szervezet és az
ügyfel jogi képviselője a közigazgatási perben elektronikus kapcsolattartásta kötelezett.

Tájékoztatom, hogy ha egyik fel sem kéri tátgyalás tartásáú,, és azt a bíróság sem tartja
szükségesnek, a bíróság az úgy érdemébentárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tarkísa a
keresetlevélben kérhető. A bírósági eljárás illetékköteles, az illetéket a bíróság döntése szerint
kell megfizetni.

Tájékoztaásul rögzítem, hogy a kőzigazgatási penendtartásról szőló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 29. § (l) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény 608. § (1) bekezdése és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXil. törvény 2. § (4) bekezdés e) pontja és a 9. §
(1) bekezdés aa) és b) pontjai a|apján aközigazgatási perben eljfuó gazdálkodó szervezet és a
fe l j o gi képvi selőj e elektronikus kapcso latt artásr a köteles.

A

keresetlevél elektronikus
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történő benyújtására a
oldalon, a Dokumentumtárlflatósági

úton

lrttns://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu

Budapest, Fő utca 44-50., e-mail: kkeí,'íi?itm.gor,.hu ,tel.: +36-|-795- 1700.

Koordinációs F'őosztály menüpontban van lehetöség, vagy az űrlapok közvetlenül a
következő linken érhetőek e|, á hozzájuk tartoző tájékoztatőval és kitöltési útmutatóval:
gyfélkapu r egisztr áció szüksé ges.

benyújtásához

Az ügyfél az
elj árás

Az
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e|játás bármely szakaszában és annak befejezésétkövetően is betekinthet az

során keletk ezett

ir

atba.

iratbetekintés során

az

arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vag}

kormányrendeletben meghatátozott költségtérítésellenében
hatóság kérelemre hitelesít.

-

másolatot kérhet, amelYet a

INDOKOLÁS
autóbuszos hatósághoz 202I. november I2,én hivatali kapun keresztül
megtüiáött és 202I. november 16-án e-mailben kiegészitett kérelmében panaszkezelési

Az ügyfél az
szab á|y zatának

j

óváha gyását kérte.

hatóság az igyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgá|ta, a vonatkozó
jogszabályi előírásokat áttekintette és a következőket állapította meg.

Az autóbuszos

panaszkezelési szabályzat az autóbuszos személyszá||Ítási
szolgal-átasnak a tsI/2)Il/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban
rogláttat< alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre,
vúmint aközűti szemé|yszá|lítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló ZI3|20I2.
(VII. 30.) Korm. rendelet 2614. §_ban meghatározottaknak megfelel.

Az ügyfel által

megküldött,

A fenti indokok miatt Ügyfél kérelme vonatkozásában a rendelkező

részben foglaltak

szerint döntöttem.

Döntésem

t"a;t"kil

általános kőzigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tÖrvénY (a
aÜj gz. § (1) b'ekJzdése szerint a közléssel véglegesséválik, és az Ákr-ben

az

meghatátozottkivételekkelnemváltoztathatómeg.

döntés e||enazÁt<r. t16. § (4) bekezdés a) pontja a|apján nincs helye fellebbezésnek. A
közigazgatási per indításának lehetőségét az ÁW. 114. § (1) bekezdése és a Kp. 39. § (1)
ueteiaeie alaplánbiztosítottam. A perre hatáskönel és illetékességgel rendelkező bíróságot a
személyszállítási szolgáltatásokról szőtő 2OI2, évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 9. §
tfugyalás lrirtása iránti kérelemről a Kp. 77, § (1)-(2)
(2) beúezdésehatároiza meg.

A

A

üekezdésében foglaltak aiapján, a bírósági eljárással kapcsolatos illetékfizetési
kötelezettségral iiltetékekről szóló 1990. évi XCIil. törvény 62. § (1) bekezdése alapján
adtam tájékoztatást.

Döntésemet jelen határozat indokolásában megjelölt és idézett jogszabályi rendelkezéseken
tű1az ÁW. s. 5-a, 10. § (1) bekezdése, 17. §-a,26. § (1) bekezdése, 27. § (1) és (2) bekezdése,
33. § (1) és (a) bekezdése, 41. §-a, 42. §-a,80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, 85. § (1)
es (i)'uete"dé.", 112. §-a, I24. §-a, valamint a fentebb hivatkozott.rendelkezések alapján a
ttiztóteaesi igazgatősl feladatokkal összefiiggő hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelölésérőt szoto:sz12016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § által biztosított hatáskÖrÖmben,
országos illetékességi területemen eljárva hoztam meg.
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Budapest, Fő utca 44_50., e_mail: kkeí,Iii,.]itm,gor,,hu ,

te]l.:

+36_|_795_ 1700.

A

kiadmányozási jog az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési
Szabá|yzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás I24, §-ban foglaltakon alapul.

Budapest, 2021. november

17

.

Készült két példányban.
Kapják:
1. Ügyfél (tértivevénnyel)
2. Irattár
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Budapest, Fő utca 44-50., e-mail: kkeí'í,d,)itm.8or,.hu,tel.: +36-1,-795-1700.

