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a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára vonatkozó szabályozá s
szigorításáról

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy szabályozza újra a mozgásában korlátozott
személy parkolási igazolványára vonatkozó rendelkezéseket, ennek érdekében a
szükséges társadalmi és szakmai egyeztetéseket végezze el, és ezen egyeztetések
alapján legkésőbb 2009. június 15-ig gondoskodjon a szükséges rendeleti szabályozá s
megalkotásáról, továbbá terjessze az Országgyűlés elé a szükséges törvényi szabályozás
megalkotásáról szóló javaslatát .

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a rendeleti szabályozás kialakítása, illetve a
törvényi szabályozásra vonatkozó javaslata megalkotása során a következ őkre legyen
figyelemmel :

a) differenciáltan szabályozza újra a mozgásában korlátozott személy parkolás i
igazolványára jogosultak körét és alkosson olyan szabályozást, amely elhatárolj a
egymástól egyfelől a mozgásában korlátozott személy részére kiadott „saját
jogú”, vagyis a mozgáskorlátozott saját tulajdonában (üzemben tartása alatt) álló
gépjárművére, másfelől a mozgásában korlátozott személyt szállító járm ű
vezetője részére kiadott, vagyis a „szállítói jogú"parkolási igazolványokat, azzal ,
hogy „saját jogú” parkolási igazolvány kiállításának feltétele, hogy a kérelmez ő
mozgásában korlátozott személy érvényes vezet ői engedéllyel rendelkezzék,

b) alakítson ki differenciált szabályozást a „saját jogú”, illetve a „szállítói jogú ”
parkolási igazolványok külső megjelenése, megjelölése, illetve az ezekhe z
kapcsolódó jogosultságok tekintetében, annak biztosításával, hogy a „szállító i
jogú” parkolási igazolvány alapján a kedvezmények kizárólag a mozgásába n
korlátozott személy szállításával szorosan összefüggő időtartam alatt illetik meg
a járművet, illetve annak vezetőjét,

c) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával elkövetet t
visszaélések visszaszorítása, illetve elkerülése érdekében vezessen be legfeljeb b
egy órás parkolási időtartam korlátozást a „szállítói jogú” parkolási igazolván y
vonatkozásában ,

d) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának alapjául i s
szolgáló szakvélemény kiadását utalja független testület, (egy erre a célr a
felállítandó orvos-testület,) avagy a rendeltetésénél fogva e feladat ellátásár a
kapacitással rendelkező Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet
(ORSZI) hatáskörébe ,

e) a már kiadott, de még le nem járt parkolási igazolványoknak az új parkolás i
igazolványra történ ő cseréjét megfelelő határidő meghatározásával tegye
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kötelezővé azzal, hogy azon mozgásában korlátozott személyek, akik parkolás i
igazolványának kiállítására az ORSZI által készített szakvélemény alapján került
sor, további személyes vizsgálatra az ORSZI-nál megjelenni nem kötelesek ,
hanem a rendelkezésre álló iratok alapján születik döntés az új parkolás i
igazolvány kiadásáról . Azon mozgásában korlátozott személyek esetén azonban ,
akiknek parkolási igazolványa nem az ORSZI által készített szakvélemén y
alapján került kibocsátásra, az új parkolási igazolvány az ORSZI által –
személyes vizsgálat alapján – készített szakvélemény alapján állítható ki .

f) az ellopott és elveszett mozgáskorlátozott parkolási igazolványok kiszűrése ,
ezáltal a visszaélések csökkentése érdekében az igazolványok ellenőrzésébe
vonja be – rend őrségen és a közterület felügyelőkön kívül – a parkolási
ellenőröket, oly módon, hogy ezen igazolványokkal kapcsolatos adatok lekérés e
vonatkozásában – az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásainak
megtartása mellett – korlátozott és célhoz kötött hozzáférési jogot biztosí t
számukra a BM adatbázishoz ,

g) vizsgálja meg, hogy a mozgásában korlátozott személy parkolási
igazolványával történő visszaélésekhez kapcsolódó közigazgatási eljárás i
lehetőségek, továbbá a büntetőjogi, illetve szabálysértési jogi felel ősségre vonás i
lehetőségek alkalmasak-e ezen cselekmények kezelésére, kellően szigorúak-e, és
a vizsgálat eredményéhez képest a szükséges jogalkotási lépéseket tegye meg !

Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .
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Indokolás

Mindenki által ismert és érzékelt probléma, hogy a mozgásában korlátozott személy
számára kiállított parkolási igazolványokkal történő visszaélések száma az utóbbi
időben egyre inkább elszaporodott. Ezeket a visszaéléseket jellemzően a mozgásában
korlátozott személy parkolási igazolványával rendelkez ők hozzátartozói, vagy a
környezetükben élő személyek valósítják meg, olymódon, hogy az igazolván y
jogosultjának szállításától függetlenül használják fel az igazolványt annak érdekében ,
hogy az egyes parkolási díjköteles zónákban a parkolási díj fizetése alól mentesüljenek ,
vagy éppen a mozgásában korlátozott személyek számára fenntartott, könnyebbe n
megközelíthető, például egy-egy intézmény, vagy épület bejáratához közel eső
parkolóhelyeken állítják le járm űveiket.

A díjköteles zónák esetében e magatartások nyilvánvalóan kárt okoznak a parkolás -
üzemeltetőknek. Azonban még súlyosabb társadalmi problémát jelent talán, hogy e
visszaélések következtében a többi mozgásában korlátozott embernek a
fogyatékosságuk miatt elszenvedett hátrányok kompenzálását, mérséklését célz ó
támogatási rendszer, illetve kedvezmények nyújtotta lehetőségekhez való hozzáférés i
képessége romlik, s természetesen mindez a mozgásában korlátozott, illetve fogyatéko s
személyek társadalmi megítélésnek kedvez ő alakulását sem szolgálja .

A mozgásában korlátozott személyek jelenleg egységes parkolási igazolványának „saját
jogú”, illetve a „szállítói jogú” igazolványokra történő differenciálásával, a parkolás i
igazolványok fajtái külső megjelenésében történő különbségtétellel a rendszer jobban
ellenőrizhetővé válna, ezáltal s a kapcsolódó jogosultságok közötti megfelelő
különbségek szabályozásával együtt a visszaélések száma nagymértékbe n
visszaszorítható .

A „szállítói jogú” igazolványok esetében az igazolvány rendeltetése elsősorban és
legfőképpen a mozgásában korlátozott személy szállítása . A „szállítói jogú”
igazolványok esetében az ingyenes várakozási idő legfeljebb egy órás időtartamban
történő korlátozásával biztosítható az igazolvány célhoz kötött felhasználása, illetve a
visszaélések minimalizálása, ugyanakkor e korlátozás az igazolvány rendeltetését ,
vagyis a fogyatékosság miatt elszenvedett hátrányok kompenzálását nem sérti, s őt
egyenesen elősegíti annak érvényesülését, hiszen a parkolási igazolványt jogosulatlanu l
felhasználók kiszűrésével a rendszer tehermentesebbé, ezáltal könnyebben
hozzáférhetővé válik a kedvezményekre ténylegesen jogosultak számára.

A hatályos szabályozás értelmében a mozgásában korlátozott személy parkolás i
igazolványának alapját képező szakvélemények egy részét a háziorvos állítja ki . A
háziorvosok általában nem rendelkeznek mozgásszervi szakvizsgával, a fogyatékosság
minősítéséről történő döntéshez – egyszerűen, mert ez nem a rendeltetésük – nem
rendelkeznek megfelel ő felkészültséggel, illetve kapacitással, így a szakvéleménye k
kiadásakor fokozott a nem megfelelő következtetés levonásából eredő tévedés
lehetősége, s mindez szintén visszaélésekre is lehet őséget adhat.
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A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának alapjául szolgál ó
szakvélemény kiadásának független orvos-, vagy szakért ő i testülethez történő utalása,
az említett tévedések jelentős csökkentésén túl, lehetőséget ad a parkolási
igazolványokkal kapcsolatos visszaélések megel őzésére, visszaszorítására is . Ez
történhet akár egy külön, erre a célra felállítandó független testület létrehozásával, de
akár úgy is, hogy a jogszabály a fogyatékossági támogatások elbírálására létrehozott
ORSZI bizottságok kompetenciájába utalja e feladatot. Nem hagyható figyelmen kívü l
azonban, hogy amennyiben az ORSZI hatáskörébe tartozna a mozgáskorlátozott, illetv e
fogyatékos személyek számra biztosított valamennyi kedvezmény elbírálásáho z
szükséges szakvélemények kibocsátása, az az egész rendszer átláthatóságát, s
ellenőrizhetőségét nagymértékben elősegítené .

A parkolási igazolványok differenciálása, az új rendszer kialakítása új biztonság i
okmányok kibocsátását hozza magával . Annak érdekében, hogy a forgalomban lév ő
parkolási igazolványok rendszere átlátható, s ellen őrizhető legyen – ami a mozgásában
korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos visszaélések elleni hatékon y
fellépés elengedhetetlen előfeltétele – indokolt az új igazolványok kibocsátásátó l
számított 6 hónapos moratórium mellett azon parkolási igazolványok cseréjéne k
kötelező előírása is, melyek érvényességi ideje a kibocsátáskor még nem járt le .
Tekintettel arra, hogy ez a jegyzőre, illetve az okmányirodára előre meg nem tervezhető
ütemben, előre meg nem határozható terhet jelent majd, szükség esetén indokolt a
rendelkezésre álló határidő meghosszabbításának lehetőségérő l is rendelkezni .

Valós és súlyos társadalmi problémát jelent, hogy a mozgásában korlátozott személye k
parkolási igazolványát gyakran ellopják, rendszerint az ahhoz kapcsolód ó
jogosultságok, illetve kedvezmények forintosítva magas értékére figyelemmel . A
parkolási ellenőröknek – akiknek feladta, hogy az parkoló autókat egyeséve l
ellenőrizzék – a parkolási igazolványok ellenőrzésébe történő integrálása jelentős
mértékben elősegítené a mozgáskorlátozott parkolási igazolványok kiszűrését, s ezáltal
a visszaélések csökkentését . Erre tekintettel megfontolandó a parkolási igazolványokka l
kapcsolatos adatok lekérése vonatkozásában a parkolási ellen őrök számára korlátozott
hozzáférési jog biztosítása a BM adatbázishoz .

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolato s
visszaélésszerű magatartások elszaporodott voltára tekintettel szükségesnek látszi k
annak felülvizsgálata, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási eljárási lehetőségek,
továbbá a szabálysértési felelősség körében szóba jöhető közúti közlekedési szabályok
kisebb fokú megsértése, illetve a büntetőjogi felelősségre vonási lehetőségek közül
különösen a közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás, illetve a közokirattal
visszaélés tényállásai mennyiben tudnak adekvát, hatékony választ adni ezekre a
cselekményekre. Amennyiben a rendelkezésre álló lehetőségek nem alkalmasak a
probléma hatékony kezelésére úgy megfontolandó a kifejezetten az ilyen jellegű
magatartások elleni fellépésre lehetőséget biztosító új szabályok megalkotása .

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára vonatkozó
rendelkezéseknek a határozatban foglalt szempontok mentén történ ő szigorúbb
újraszabályozása a visszaélések visszaszorításához kapcsolódóan magával hozhatja azt
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is, hogy szám szerint kevesebben rendelkezhetnek majd ilyen parkolási igazolvánnyal ,
illetve a „szállítói jogú” parkolási igazolvány a célhoz kötöttség eredményeképp
ellenőrizhetően kisebb mértékben használható majd . Ugyanakkor nagyon lényeges ,
hogy a rendszer terheltségének csökkenése következtében azon személyek számára ,
akik objektíve megfelelnek a parkolási igazolvány kibocsátás ának el őfeltételéül
szolgáló kritériumoknak, a jogosultságok, a kedvezmények min őségileg magasabb
színvonalon állnak majd rendelkezésére, illetve az igénybevétel lehetősége is
kedvezőbb, könnyebb lesz .

Budapest, 2009 . április .9.. :
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Magyar Szocialista Párt

Képviselő i önálló indítván y

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 87 . § (2) bekezdés d) pontja alapján benyújtom a mozgáskorlátozottak

parkolási igazolványára vonatkozó szabályozás szigorításáról" szóló országgyűlési
határozati javaslatot .

Az országgyű lési határozati javaslat indokolását mellékelem .

Budapest, 2009 . április
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