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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánjuk benyújtani.

Az interpelláció címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere

Az interpelláció címe: "Tesz-e kezdeményezést a betegekhez kiérkező orvosok és ápolók 
parkolási nehézségeinek enyhítése érdekében?"

Tisztelt Miniszter Úr!

Mint azt mindannyian tudjuk, néha elengedhetetlen, hogy a háziorvosok, illetve az ápolók az 
állapotuk miatt erre rászoruló betegeket otthonaikban lássák el. Azonban a nagyvárosi környezetben
sokszor nagyon komoly nehézséget jelent a kiérkező orvosok számára az autó leparkolása. Naponta 
értékes munkaórák mennek el a városi közlekedésre és a megfelelő parkolóhely megtalálására.

A magyar egészségügyet számos nehezen kezelhető és egyre súlyosbodó probléma feszíti. A 
parkolási nehézségek enyhítése azonban csak jogalkotói szándék, egy egyszerű törvénymódosítás 
kérdése. Ezért tettünk javaslatot László Imre képviselőtársammal az ún. egészségügyi parkolási 
igazolvány bevezetésére, amivel lehetőség lenne a parkolásra vonatkozó egyes szabályok alól 
könnyítést biztosítani. Ezzel az apró, szinte semmibe nem kerülő lépéssel jelentős időt és energiát 
lehetne megspórolni az érdemi egészségügyi feladatok ellátása számára. Apró figyelmesség, amely 
megkönnyítené mind az egészségügyi dolgozók, mind a rájuk váró betegek életét.

Ennek ellenére a Gazdasági bizottság idén februárban még arra sem volt hajlandó, hogy érdemben 
megfontolja és tárgysorozatba vegye a törvényjavaslatot. László Imre képviselőtársam hosszasan 
érvelt a bizottság előtt a törvényjavaslat szükségessége mellett. Ennek ellenére a bizottság 
kormánypárti többsége bármiféle ellenvélemény vagy akárcsak egy nyúlfarknyi hozzászólás nélkül,
némán ülve leszavazta a törvényjavaslatunkat.

Látható tehát, hogy sajnálatos módon a parlament fideszes és magát kereszténydemokratának 
nevező többségének ingerküszöbét nem éri el ez a probléma. Ezért Miniszter Úrhoz, mint az 
egészségügyért felelős kormánytaghoz fordulok.



Kérdezem Miniszter Urat, hogy egyetért-e azzal a törekvéssel, miszerint segíteni kell a betegeket 
otthonukban ellátó egészségügyi dolgozók közlekedését és parkolását? Támogatja-e ezen apró, de a 
mindennapokat jelentősen megkönnyítő jogalkotási lépés megtételét?

Ha törekvésünket támogatásra érdemesnek találja, tesz-e kezdeményezést a Kormányban a 
megfelelő jogi szabályozás megalkotására?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2019. június 12.

Hajdu László

Demokratikus Koalíció

Dr. László Imre
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