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Törvényjavaslat

Dr. Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján ,,A közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény az egészségügyi alapellátást nyújtó személyek feladatellátásának megkönnyítése
érdekében szükséges módosításról" címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánjuk
benyújtani.

A törvényjavaslat olyan szerkezeti egységeket, kodifikációs megoldásokat tartalmaz,
amelyek szerkesztésére a ParLexben alkalmazott informatikai szabály nem nyújt
lehetőséget. Erre figyelemmel - a Házbizottság egyes indítványok elektronikus úton
történő benyújtásáról szóló 5/2018-2022. (X.11.) HB állásfoglalásának 2. § (1) bekezdése
szerint - az indítvány papíralapon kerül benyújtásra.

Budapest, 2018. november 29.

Tisztelettel:

Jk:Usrl~ ~ 
Demokratikus Koalíció

dr. László Imre
Demokratikus Koalíció



2018. évi ... törvény

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény az egészségügyi alapellátást nyújtó
személyek feladatellátásának megkönnyítése érdekében szükséges módosításáról

1. § 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) a 28/B. §-t követően
a következő alcímmel egészül ki:

,,Egészségügyi parkolási igazolványra vonatkozó szabályok

28/C. § (1) Egészségügyi parkolási igazolvánnyal rendelkező háziorvos, házi gyermekorvos,
orvos asszisztens, védőnő (a továbbiakban: egészségügyi alapellátást nyújtó személy) a közúti
közlekedés szabályairól szóló jogszabályban meghatározottak szerint a várakozásra vonatkozó
egyes szabályoktól az egészségügyi alapellátás biztosításához szükséges időre eltérhet, ha az
ellátást az egészségügyi alapellátási körzet székhelyétől eltérő helyen nyújtja.

(2) A várakozására vonatkozó általános szabályoktól eltérő várakozás esetén az egészségügyi
alapellátást nyújtó személy köteles az egészségügyi parkolási igazolványt a járművön -
gépkocsi esetében ajármű szélvédő üvege mögött -jól láthatóan elhelyezni.

(3) Az egészségügyi parkolási igazolványt az egészségügyi alapellátást nyújtó személy
kérelmére az egészségügyi alapellátási körzet székhelye szerinti települési önkormányzat - a
fővárosban a kerületi önkormányzat - jegyzője állítja ki.

(4) Az egészségügyi parkolási igazolvány tartalmazza az igazolvány sorszámát, a kiállítás
dátumát, a jogosult egészségügyi alapellátást nyújtó személy nevét és az egészségügyi
alapellátási körzet székhelyét. Az egészségügyi parkolási igazolvány két évig érvényes.

(5) A jegyző a kiadott egészségügyi parkolási igazolványokról nyilvántartást vezet. A
nyilvántartás tartalmazza az igazolvány sorszámát, a kiállítás dátumát, a jogosult egészségügyi
alapellátást nyújtó személy nevét, lakcímét, személyazonosító jelét, az egészségügyi
alapellátási körzet székhelyét.

(6) A települési önkormányzat - rendeletben - a várakozásra vonatkozó eltérő szabályokat
kiterjesztheti a szociális ellátások nyújtásában részt vevőkre. "

2. § 

A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következő 52. ponttal egészül ki:

[b) a miniszter, hogy] 

,,52. az egészségügyi parkolási igazolvány kiállításának részletes eljárási szabályait."

3.§

Ez atörvény a kihirdetése napját követő második hónap első napján lép hatályba.
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

Sokszor elengedhetetlen vagy szakmailag indokolt, hogy a háziorvos, házi gyermekorvos vagy
a védőnő az egészségügyi alapellátásba tartozó szolgáltatást a székhelyétől távol az ellátott
lakó- és tartózkodási helyén nyújtsa. Különösen nagyvárosi környezetben komoly nehézséget
jelent a lakó- és tartózkodási hely megközelítése és gépjármű ésszerű távolságra történő
leparkolása. Az egészségügyi alapellátást nyújtó személyek idejéből naponta értékes órák
mennek el a városi közlekedésre és a megfelelő parkolóhely megtalálására. Az egészségügyi
alapellátást köztudottan számos nehezen kezelhető probléma feszíti. A parkolási nehézségek
enyhítése azonban csak jogalkotó szándék kérdése, amivel jelentős időt és energiát lehet
megspórolni az érdemi egészségügyi feladatok tényleges ellátására.

Jelenleg csak a sürgősségi orvosi ellátáshoz adható ki várakozási engedély az egészségügyi
hatóság által erre kijelölt orvosnak [a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM
BM együttes rendelet 41. § (8) bekezdés, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 14/A. §]. A fent kifejtett érvekre
figyelemmel a speciális várakozási engedéllyel rendelkezők körét indokolt kiegészíteni az
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvossal, házi gyermekorvossal és védőnővel, és ennek
alapjait indokolt törvényi szinten megjeleníteni. Ezért a Javaslat a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) kiegészítésével bevezeti az egészségügyi parkolási
igazolvány intézményét. Az egészségügyi parkolási igazolványt az egészségügyi alapellátást
nyújtó személy kérelmére a települési önkormányzat jegyzője adja ki. A megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést használó gépjárművekre vonatkozó szabályokkal egyező módon az
egészségügyi parkolási igazolvánnyal rendelkező személy esetében is a KRESZ határozza meg,
hogy milyen feltételek között milyen módon megengedett az eltérés a várakozásra vonatkozó
általános szabályoktól.

Miután a szociális feladatok ellátásához is szükség lehet a speciális várakozási idő
engedélyezésére, a törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy a települési önkormányzat rendeletében
kiterjessze a várakozási engedélyre jogosultak körét.

Részletes indokolás

1. §-hoz 

Az általános indokolásban meghatározottak okokból és módon a Kkt. kiegészítésével bevezeti
az egészségügyi parkolási igazolvány intézményét.

2. §-hoz 

A Kkt. csupán a közúti közlekedésre vonatkozó legfontosabb szabályokat tartalmazza, amik
végrehajtását számtalan rendelet szolgálja. Erre figyelemmel az egészségügyi parkolási
igazolvány kiállítására vonatkozó eljárás részletszabályait is indokolt miniszteri rendeleti
szinten meghatározni.
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3. §-hoz 

A végrehajtási rendelet kiadására és a hatóságok felkészítésére megfelelő felkészülési időt kell
biztosítani. A Javaslat erre figyelemmel a kihirdetés napját követő második hónap első napjában
határozza meg a hatályba lépést.
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