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Tárgy: A Heike Schwartz német állampolgár által benyújtott 1279/2012. számú 
petíció az iskolabuszokra vonatkozó egységes biztonsági előírásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki, hogy Németországban az iskolabuszok 
túlzsúfoltak, és ő gyakran aggódik, amikor a gyerekei iskolabusszal utaznak. A biztonsági öv 
használata nem törvényben rögzített követelmény, és a maximális ülő- és állóhelyek 
meghatározásakor nem veszik figyelembe a magasságot vagy a kort, ami azt eredményezi, 
hogy a legtöbb kapaszkodó az iskolások többségének túl alacsonyan van, ezért nem tudnak 
kapaszkodni. Továbbá nincs különbség az iskolabuszok és az egyéb buszok között. Mindkét 
működtető, azaz az önkormányzati hatóságok, amelyek nem rendelkeznek forrásokkal, és a 
busztársaságok, amelyek nem rendelkeznek szabályokkal, a másikra hárítja a felelősséget. Bár 
önmagában véve mindegyiknek igaza lehet, ez nem oldja meg a nem biztonságos 
iskolabuszok problémáját. A petíció benyújtója rámutat, hogy az autókban például a gyerekek 
még biztonsági öv használata mellett sem ülhetnek elől. Furcsának találja, hogy ezeket a 
biztonsági szabályokat láthatólag nem kell alkalmazni, amikor a gyerekek buszon utaznak. 
Rámutat arra is, hogy a szabályokat illetően nagy különbségek vannak a különböző 
tagállamokban, ezért kéri, hogy vezessenek be az iskolabuszokra vonatkozó egységes uniós 
biztonsági előírásokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.
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A petíció benyújtója rámutat arra, hogy Németországban a buszokon nem kötelező a 
biztonsági öv használata, valamint hogy nincs különbség az iskolabuszok és az egyéb buszok 
között. Továbbá a buszok gyakran túlzsúfoltak, és nem létezik olyan jogi előírás, amely 
különbséget tenne az alacsony személyek, illetve gyerekek (120 cm magasságig) és a magas 
személyek, illetve felnőttek között. A gyerekeknek gyakran állniuk kell iskolatáskáikkal, 
amelyek akadályozzák őket. A kapaszkodók túl magasan vannak, így az iskolások nem érik el 
azokat. A hatóságok és a busztársaságok azt állítják, hogy nem rendelkeznek elegendő 
forrással az utazási feltételek javítására.

A petíció benyújtója hangsúlyozza továbbá, hogy a személygépkocsik esetében a biztonsági 
öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használata kötelező. Azonban ez nincs így a busszal 
utazó gyerekek esetében, amire vonatkozóan a tagállamok egymástól eltérő szabályokat 
alkalmaznak.

A Bizottság észrevételei

Az autóbuszok (M2 és M3 kategóriájú járművek) esetében alkalmazandó, a biztonsági övre és 
a gyermekbiztonsági rendszerekre vonatkozó szabályokra európai szinten harmonizált 
szabványok léteznek. A biztonsági öv és biztonsági gyermekülés kötelező használatára 
vonatkozó 91/671/EGK irányelv 2. cikkének (2) bekezdése1 többek között kimondja, hogy 
„az M2 és M3 kategóriájú járművek esetében a tagállamok előírják, hogy a közúti 
forgalomban résztvevő járművek valamennyi hároméves és ennél idősebb utasának 
használnia kell az utasbiztonsági rendszereket, amikor ülnek”. 
Az irányelv 6. cikke alapján a tagállamok saját területükön való szállításnál, a Bizottság 
egyetértésével, mentességet nyújthatnak a fent meghatározott kötelezettség alól annak 
érdekében, hogy „figyelembe vehessék a városi és beépített területeken belüli helyi 
közlekedésre szánt M2 és M3 kategóriájú járművek használatának sajátos feltételeit, illetve 
azt, ha az utazás álló helyzetben is engedélyezett”.

A Bizottság2 engedélyezte Németországnak, hogy mentességet nyújtson a következő 
kötelezettség alól: „biztonsági öv és biztonsági gyermekülés használata a városi és beépített 
területeken belüli helyi közlekedésre szánt M2 és M3 kategóriájú járművek utasai esetében, 
illetve ha az utazás álló helyzetben is engedélyezett”, mivel:

 az M2 és M3 kategóriájú járművek esetében az álló helyzetű utazás igen gyakori és 
ezek a járművek gyakran zsúfoltak. Következésképpen nehezen látható, hogy a 
biztonsági rendszerekkel ellátott helyek szabadok vagy nem;

 az e járműveket használó utasok többsége csak rövid távolságokon, városon belül 
utazik, ahol rendes körülmények között a sebesség alacsony.

Következtetés

Az autóbuszok esetében alkalmazandó, a biztonsági övre és a gyermekbiztonsági rendszerekre 
vonatkozó szabályokra európai szinten harmonizált szabványok léteznek. A 91/671/EGK 
irányelv meghatározza, hogy az autóbuszok valamennyi hároméves és ennél idősebb utasának 
                                               
1 HL L 373., 1991.12.31., 26. o., a 2003/20/EK irányelvvel (HL L 115., 2003.5.9., 63. o.) módosított irányelv.
2 K(2008) 434 végleges, 2008. február 8.
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kötelező a biztonsági öv használata, amikor ülnek, feltéve, ha a busz biztonsági rendszerekkel 
van ellátva. A tagállamok – kizárólag saját területükön való szállításnál – a Bizottság 
egyetértésével mentességet nyújthatnak a fent meghatározott kötelezettség alól a városi és 
beépített területeken belüli helyi közlekedés vagy azon járművek esetében, amelyeknél az 
utazás álló helyzetben is engedélyezett. 

2008-ban a Bizottság engedélyezte Németországnak, hogy mentességet nyújtson a biztonsági 
öv és biztonsági gyermekülés használata alól a városi és beépített területeken belüli helyi 
közlekedésre szánt autóbuszok utasai esetében, illetve, ha az utazás álló helyzetben is 
engedélyezett.

A petíció benyújtója által leírt helyzet teljesen összhangban áll a hatályos jogszabályokkal, és 
a Bizottság nem látja szükségesnek és lehetségesnek, hogy további intézkedéseket tegyen.


