
Ustawa LXXV. z 2016 roku o
wykonywaniu usług przewozu osób bez

wymaganych pozwoleń

4. Nowelizacja ustawy XLI. z 2012 roku o usługach przewozu

osób

§12. Ustawa  XLI.  z  2012  roku  o  usługach  przewozu  osób  (dalej:

Sztv.) zostaje uzupełniona następującym punktem:

 „9/B.  Zasady  wykonywania  usług  przewozu  osób  dla

usługodawców i jednostek organizacyjnych”

§12/B. (1) Służba komunikacji zarządza zakaz publikowania danych

elektronicznych  (w    poniższym  podtytule,  dalej  jako:  dane

elektroniczne) w kanałach informacji medialnej, usługodawcy, który w

sposób nieuprawniony wykonuje  usługi  przewozu osób lub w nich

pośredniczy

a)     wspomaga wykonanie usługi

b)     wykonuje kroki niezbędne do propagowania i    ułatwienia działań

pośrednictwa  lub  bezpośredniego  wykonywania  usług  będących  w

sprzeczności z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady.

(2) Według akapitu (1) zakaz publikowania danych elektronicznych,

może  zostać  zarządzony,  jeżeli  z  powodu  braku  zezwo  lenia  do

prowadzenia  usługi  pośrednictwa  korporacyjnego  określonego  w

rozporządzeniu  Rady  Ministrów,  jednostka  została  ukarana  karą

pieniężną  przez  odpowiednie  służby,  a  w  dalszym  ciągu  prowadzi

nielegalną działalność.

(3)  Tymczasowy  zakaz  publikowania  dan  ych  elektronicznych  ma

charakter tymczasowy i zarządzany jest na okres 365 dni.



(4) Nałożenie zakazu publikowania danych elektronicznych, Służba

Komunikacji  ogłasza  za  pośrednictwem  opublikowanego ogłoszenia.

Ogłoszenie  musi  być  publikowane  przez  15  dni,  na  stronie

internetowej Służby Komunikacji.

(5) W związku z akapitem (4) ogłoszenie musi zawierać: 

a) przedmiot sprawy i krótki opis,

b) dane  niezbędne  do  wprowadzenia  tymczasowego  zakazu

publikowania,

c) informację  o  miejscu  i  czasie,  w  którym objęci  zakazem mogą

zapoznać się z dokumentami sprawy.

§12/C.  (1)  Zobowiązane  do  przestrzegania  nałożonych  zakazów,

zgodnie z §12/B. (1) są wszystkie jednostki mediów elektronicznych.

(2)  Wykonanie  czasowego  zakazu  publikacji  danych

elektronicznych, nadzoruje Nar  odowy Medialny i Informacyjny Urząd

(dalej: NMHH), zgodnie z przepisami o mediach elektronicznych.

(3) Urząd komunikacji może nałożyć karę pieniężną w wysokości od

50000  forintów  do 200000 forintów,  na  usługodawcę określonym w

akapicie (1),  który nie podpo  rządkował się zawartym w §12/B.  Kara

może zostać  nałożona ponownie w przypadku dalszego naruszania

zakazu.

§12/D. (1) Tymczasowy zakaz publikacji danych elektronicznych traci

moc po upływie 365 dni liczonych od dnia zarządzenia.

(2) Służba komunikacji, może skrócić czas zakazu, 

a)     jeżeli powód wydania decyzji został usunięty, bądź

b)     w  postępowaniu  karnym  prowadzone  są  równoległe  działania

przez  sąd,  odrębną  służbę  państwową,  NMHH,  działania  wymagają

środków  zapobiegawczych  lub  został  zarządzony  całkowity    zakaz

publikowania  danych  elektronicznych  lub  prowadzone  jest

postępowanie wykonawcze.

(3) W postanowieniu należy uwzględniać zapisy §12/B. akapit (4) i

(5).

§12/E. Służba komunikacji w celu przestrzegania przepisów prawa i

informowania  obywateli,  upublicznia  zarządzenia  podjęte  na



podstawie §12/B.  wraz z  danymi  strony internetowej,  której  sprawa

dotyczy.

§12/F.  Pojazd,  którym  wykonywana  była  nielegalna  usługa,  musi

zostać wycofany z ruchu na czas określony, na podstawie kodeksu

postępowania komunikacyjnego  , wydawania i odbierania uprawnień i

dokumentów,


