
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/6027.

Benyújtás dátuma: 2019-05-06 11:20

Parlex azonosító: EVDS5G8P0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása
Benyújtó: Csárdi Antal (LMP), Demeter Márta (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), 
Hohn Krisztina (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Ungár Péter (LMP)
Törvényjavaslat címe: A közterületi parkolással összefüggő törvénymódosításokról 

Tisztelt Elnök Úr!

Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „a  közterületi  parkolással  összefüggő
törvénymódosításokról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani.



2019. évi ..... törvény 

a közterületi parkolással összefüggő törvénymódosításokról

1. §

A közúti  közlekedésről  szóló 1988. évi  I.  törvény 9/D. §-a (5)  bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép

„(5) A (4) bekezdés szerinti szerződést, valamint a munkaszerződések kivételével a Mötv. 16/A. §-
ában  meghatározott  szolgáltató  által  a  közszolgáltatás  biztosítása  érdekében  kötött  minden
szerződést – azok módosításaival egységes szerkezetben – az önkormányzat és a gazdasági társaság
a szerződés, illetve a módosítás hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján közzéteszi. A közzétenni
elmulasztott szerződés, illetve módosítás érvénytelen.”

2. §

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/D. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  A  jármű  üzembentartója  mentesül  az  egészségügyi  intézmény  500  méteres  körzetében
személygépjárművel, három- vagy négykerekű motorkerékpár, valamint három- vagy négykerekű
segédmotoros kerékpárral történő várakozás után járó várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha
igazolja, hogy a járművel való várakozásra az adott egészségügyi intézményben történő, sürgősségi
egészségügyi  ellátás  biztosítása,  illetve  egyéb  halaszthatatlan  vizsgálat  vagy  kezelés  elvégzése
érdekében került sor.”

3. §

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  16/A.  §-a  a
következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eddigi egyetlen bekezdése az (1) bekezdés
jelölést kapja:

„(2)  A parkolási  közszolgáltatás  megvalósításába  –  a  költségvetési  szervek  és  a  kizárólagos
köztulajdonban álló gazdasági szervezetek kivételével – az (1) bekezdésben fel nem sorolt szervezet
a főtevékenységre kiterjedően, így különösen a parkolási szolgáltatással összefüggő infrastruktúra
üzemeltetőjeként és a parkolási díj vagy pótdíj beszedőjeként, közreműködőként sem vonható be.”

4. §

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §-a a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)  Felhatalmazást  kap  a  fővárosi  önkormányzat,  hogy  rendeletben  állapítsa  meg  a  fővárosi
parkolásüzemeltetés üzemeltetési költségekkel csökkentett bevételének a fővárosi önkormányzat és
a fővárosi kerületi önkormányzatok közötti megosztásának rendjét.”
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5. §

(1)  A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  23.  §  (4)
bekezdésében  az  „a  főváros  területén  a  parkolás  feltételrendszerének  kialakítása”  szövegrész
helyébe az „a parkolásüzemeltetés” szöveg lép.

(2)  A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  23.  §  (5)
bekezdés 3. pontja hatályát veszti.

6. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott  eltéréssel  – a kihirdetését  követő második
hónap első napján lép hatályba.

(2) A 4. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
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Általános indokolás

A törvényjavaslat  célja  a  fővárosi  közterületi  parkolást  sújtó,  még  az  intézkedni  jogosult
önkormányzatok vezetői által sem tagadott évtizedes anomáliák felszámolásának megindítása.
Ennek  érdekében,  a  korrupciós  kockázatokat  külön-külön  és  összhatásában  is  mérséklő
intézkedésként a javaslat a kerületi hatáskört megszüntetve a fővárosi közfeladatok közé emeli a
közterületi  parkolás  üzemeltetését  azzal,  hogy  az  üzemeltetési  nyereséget  a  fővárosi
önkormányzat  rendeletben  osztja  meg  a  kerületekkel,  fokozza  a  parkolásüzemeltetéssel
kapcsolatos  transzparenciát,  illetve  korlátozza  a  közszolgáltatás  magáncégekhez  történő
kiszervezését.  Emellett  a  javaslat  mentesíti  a  várakozási  díj,  illetve  pótdíj  megfizetése  alól
azokat,  akik  igazolják,  hogy parkolásukat  halaszthatatlan  egészségügyi  ellátás  igénybevétele
indokolta.

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat kiterjeszti az önkormányzat és a parkolásüzemeltetésért felelős önkormányzati szerv
közötti szerződés közzétételére eddig is vonatkozó közzétételi kötelezettséget az utóbbi által a
parkolási közszolgáltatás lebonyolítására megkötött további szerződésekre is, hiszen a közpénz
ez  utóbbiak  segítségével  tűnik  el  a  rendszerből.  Emellett  a  javaslat  mindezen  szerződések
közzétételét érvényességi feltétellé teszi.

2. § 

A  közúti  közlekedési  törvénybe  beiktatott  új  mentesség  arra  ad  lehetőséget,  hogy  az
egészségügyi intézmények közvetlen környezetében sürgősségi egészségügyi ellátás vagy más
halaszthatatlan vizsgálat,  kezelés elvégzése érdekében várakozó jármű üzembentartója e tényt
igazolva mentesülhessen a díj és a pótdíj megfizetése alól. Figyelemmel arra, hogy a mentesség
utólagos, értelemszerűen az ellátást igazoló okirattal történő érvényesítése a díjfizetés közvetlen
költségét  messze  meghaladó  terhet  jelentő  adminisztrációval  jár,  ennek  a  lehetőségnek  a
méltányossági okból indokolt biztosítása érdemben nem változtat a kórházak, rendelőintézetek
környezetének  –  sok  helyen  megoldandó  –parkolási  helyzetén,  ám  a  legsúlyosabb
méltánytalanságokat megakadályozhatja.

3. § 

A rendelkezés véget vet annak a gyakorlatnak, amely a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. §-ának meglévő garanciáját megkerülve szervezi ki a
parkolásüzemeltetést magánvállalkozásokba.

4. § 

Felhatalmazást  kap  a  fővárosi  önkormányzat,  hogy  rendeletben  állapítsa  meg  a  fővárosi
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parkolásüzemeltetés üzemeltetési költségekkel csökkentett bevételének a fővárosi önkormányzat
és  a  fővárosi  kerületi  önkormányzatok  közötti  megosztásának  rendjét.  A  bevételből  az
önkormányzati  rendelet  által  meghatározott  arányban nem csak a  fizetős  parkolási  zónákkal
érintett kerületi önkormányzatok, hanem bármely kerület részesülhet, összhangban azzal, hogy a
főváros  belső  területeinek  tehermentesítése  érdekében  szükséges  közlekedési  és  egyéb
infrastrukturális fejlesztések nem korlátozhatóak a fizető parkolást bevezető kerületekre.

5. § 

A fővárosban a parkolási rendszer megszervezésének feladata a kerületektől a fővároshoz kerül.

6. § 

Hatálybaléptető  rendelkezés.  Az  önkormányzatok  közötti  hatáskörátadás  késleltetett
hatálybalépését az ezzel összefüggő szervezési intézkedések előkészítéséhez szükséges hosszabb
idő, illetve a költségvetési tervezés kiszámíthatósága indokolja.
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