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H I R D E T É S

FELELŐSSÉGET VÁLLALHAT A KORMÁNY A MEGYEKÖZI TÖMEGKÖZLEKEDÉS TÉMÁJÁBAN

Szavatolnák a diákok és pedagógusok biztonságát
A közszféra szolgáltatásai 
között tartaná a megyeközi 
tömegközlekedést Raluca 
Turcan miniszterelnök-he-
lyettes is, aki azt mondja, 
ha a parlament nem lép, 
akkor a kormány felelősséget 
vállalhat a vonatkozó jogsza-
bály-módosításért.

 » BÍRÓ BLANKA

F él éve zajlik a vita, hogy kike-
rül-e a közszféra szolgáltatá-
sainak köréből a megyeközi 

tömegközlekedés, ám az érintet-
tek szerint, ha nem rendelnek 
mellé anyagi támogatást, csak 
elvben rendeződik a helyzet, a 
szállítócégeket amúgy sem lehet 
kötelezni, hogy olyan járatokat 
indítsanak, melyek nem hoznak 
számukra anyagi hasznot. Leg-
utóbb Raluca Turcan miniszter-
elnök-helyettes vetette fel a kér-
dést, közleményben fogalmazta 
meg, hogyha a parlament nem 
utasítja el a megyeközi tömeg-
közlekedésre vonatkozó sürgős-
ségi kormányrendeletet, akkor 
a kormány felelősséget vállal 
ezért. „A közszféra szolgáltatása-
inak sorába kell emelni a tanulók 
és pedagógusok települések kö-
zötti szállításának kérdését. Az 
ingázó diákoknak biztonságos 
tömegközlekedésre van szük-
ségük, hogy ne veszélyeztessék 
életüket stoppolással. Nem kér-
hetjük azt a tanulóktól, hogy 
jól teljesítsenek az iskolában, 
ha nem biztosítunk számukra 
biztonságot és tisztességes kö-
rülményeket a tanuláshoz” – áll 
Raluca Turcan közleményében.

Kifogások minden irányból
A vitatott 2019/51-es sürgősségi 
kormányrendelet ellen külön-
ben még augusztusban emelt 
alkotmányossági kifogást az 
ombudsman, arra hivatkozva, 
hogy szembemegy a parlament 
döntésével, és eltorzítja az al-
kotmány által szavatolt szoci-
ális állam jelleget. Ha az állam 
az intézményein keresztül nem 
avatkozik be konkrétan, szava-
tolva az egyensúlyt a vállalko-
zók magánérdeke és a közérdek 
között, hogy biztosítsák a tö-
megközlekedést minden telepü-
lés között, a szociális állam jel-
leget megfosztják a tartalomtól 

– érvelt az ombudsman. Mint 
kiemelte, éppen a legsérüléke-
nyebb társadalmi csoportok – a 
diákok, fogyatékkal élők, nyug-
díjasok, és az elszigetelt telepü-
léseken élők – lesznek a módo-
sítás áldozatai.

A Romániai Diákok Szövet-
sége szintén szót emelt a me-
gyeközi tömegközlekedés ér-
dekében, a caracali tragédiára 
hivatkozva sürgették a kormány 
beavatkozását. Rámutattak: a 
falun élő diákok sok esetben 
kénytelenek stoppal ingázni, az 
2019/51-es sürgősségi kormány-
rendelet pedig tovább fokozza 
a káoszt.

Negatív jövőkép
Varga Berde Mária, a Kovász-
na megyei önkormányzatnak 
a tömegközlekedés megszer-
vezésével foglalkozó munka-
társa lapunknak elmondta, ha 

a megyeközi szállítás kikerül 
a közszféra szolgáltatásainak 
köréből, akkor a cégeknek nem 
kell majd szerződést kötniük az 
önkormányzattal, így a hatósá-
goknak nem lesz eszközük arra, 
hogy a kevésbé nyereséges vagy 
éppen veszteséges járatokat is 
szavatolják. Eddig ugyanis cso-
magban írták ki ezeket az elekt-
ronikus liciteket, a nyereséges 
járatok mellett a cégek bevál-
lalták azokat is, melyek kevés-
bé kifi zetődőek. Viszont így is 
nehéz meggyőzni erről a ma-
gánszférát, ha a veszteséges já-
ratok beindítására nem kapnak 
szubvenciót. Hasonlóképpen 
látja a helyzetet Pásztor Sándor, 
a Bihar megyei közgyűlés elnö-
ke, aki lapunknak korábban 
elmondta, a törvénynek lehető-
vé kellene tennie, hogy az érin-
tett önkormányzatok anyagilag 
is támogassák a járatokat, ha 
azok üzleti szempontból vesz-
teségesek.

Maguknak kell megoldaniuk
Maros megyében közben már 
most hét olyan félreeső telepü-
lés van, ahova nem jár autó-
busz, mivel a tömegközlekedést 
működtető vállalatoknak nem 
térül meg a befektetés. Bár a 
Maros Megyei Tanács ezekre az 
útszakaszokra is kiírta a ver-
senytárgyalást, egy cégnek sem 
áll szándékában rendszeres já-
ratokat indítani. Ugyanakkor az 
érintett falvak polgármesterei 
úgy nyilatkoznak, a kis falvak-
ban általában megoldják a szál-
lítást, összetartók az emberek, 
mindenki ismer mindenkit, és 
megszervezik, hogy eljussanak 
oda, ahova akarnak.

 » A Romániai Diákok 
Szövetsége szintén 
szót emelt a megye-
közi tömegközlekedés 
érdekében, a caracali 
tragédiára hivatkozva 
sürgették a kormány 
beavatkozását. 
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Felügyelet alatt tartanák. Nem támogatja a kormány a megyeközi buszjáratok liberalizálását




