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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „A mobilparkolás után fizetendő kényelmi díj
csökkentése  érdekében  a  nemzeti  mobil  fizetési  rendszerről  szóló  2011.  évi  CC.  törvény
módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2020. évi ..... törvény 

A mobilparkolás után fizetendő kényelmi díj csökkentése érdekében a nemzeti mobil fizetési
rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáról

1. §

A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. Törvény (a továbbiakban Nmfrtv.) 2. §-a
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

Központosított mobil értékesítésű szolgáltatás
a)  az állam többségi  befolyása alatt  álló  szervezet  által  a  közúti  közlekedésről  szóló törvény
szerinti várakozási (parkolási) közszolgáltatás,
b)  az  állam  többségi  befolyása  alatt  álló  szervezet  által  a  használati  díj,  valamint  az  útdíj
ellenében igénybe vehető közút közlekedési célú rendelkezésre bocsátása,
c) az állam többségi befolyása alatt álló szolgáltató által, valamint a közszolgáltatásként nyújtott

ca) helyi közúti,
cb) helyközi (távolsági) közúti,
cc) vízi,
cd) helyi, elővárosi és országos vasúti,
ce) a cd) alpontban meg nem határozott vasúti

személyszállítási szolgáltatás,
d)  az állam többségi  befolyása alatt  álló  szervezet  által  közszolgáltatásként  nyújtott,  az  a)-c)
pontba nem tartozó szolgáltatás.”

2. §

A Nmfrtv. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A 2. § a)-c) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató a központosított mobil értékesítésű
szolgáltatás értékesítése céljából 2014. július 1-jéig veheti  igénybe az erre a célra kialakított  és
üzemeltetett,  e  törvénytől  eltérő  mobil  fizetési  rendszert.  A nemzeti  mobil  fizetési  szervezet  a
nemzeti  mobil  fizetési  rendszer  működését  a  2.  §  a)-c)  pontja  szerinti  szolgáltatás  tekintetében
legkésőbb 2014. július 1-jétől biztosítja.

(2)  A nemzeti  mobil  fizetési  szervezet  a  nemzeti  mobil  fizetési  rendszer  működését,  illetve
szolgáltatásait  a  helyi  önkormányzat  többségi  befolyása  alatt  álló  szervezet  által,  valamint  a
közszolgáltatásként  nyújtott  -  a  2.  §  a)-c)  pontja  szerinti  -  szolgáltatások  tekintetében  köteles
biztosítani azzal, hogy jelen bekezdésben meghatározott szolgáltatók más szolgáltatóktól is igénybe
vehetnek  mobil  fizetési  szolgáltatást,  valamint  jogosultak  a  nemzeti  mobil  fizetési  szervezettel
létrejött,  a  nemzeti  mobil  fizetési  rendszer  használatára  vonatkozó  megállapodást  30  napos
határidővel felmondani.”
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3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az  önkormányzatok  parkolási  rendszer  fizetési  lehetőségei  változtatásra  szorulnak,  mivel  a
rendszer az elmúlt években nem követte sem a technológiai fejlődést, sem a fogyasztói szokások
megváltozását. Miközben már középtávon is az a cél, hogy a fizetős parkolás során a készpénzes
fizetés visszaszoruljon, a mobilfizetés magas költségei sokakat visszatartanak a mobiltelefonos
fizetéstől.

Míg a készpénzes fizetés során az autósoknak semmilyen plusz költséggel nem kell számolniuk,
addig a mobilfizetés során a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. felszámol egy 50 forintos kényelmi díjat,
továbbá a teljes parkolás díjának 10 százaléka is a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-t illeti.

Így  előfordul,  hogy  egy  rövid  idejű  parkolás  esetén  a  mobilfizetéssel  járó  tranzakciós  díj
aránytalanul  magas  összegű,  ez  pedig  ellentmond  mind  a  készpénzfizetés  visszaszorítására
vonatkozó törekvésnek, mind az okosvárosokkal szembeni követelményeknek.

Az  törvényjavaslat  lehetővé  teszi,  hogy  a  korszerűbb  és  fogyasztóbarátabb  rendszer
megvalósítása  érdekében az  önkormányzatok a  kényelmi  díjak  csökkentése  érdekében,  piaci
verseny alapján, a legkedvezőbb ár-érték arányú szolgáltatást vehessék igénybe a közfeladataik
ellátásához.

Részletes indokolás

1. § 

A központosított  mobil  értékesítésű  szolgáltatások köréből  a  helyi  önkormányzatok többségi
befolyása alatt lévő szolgáltatók szolgáltatásai kikerülnek, ebben a körben a továbbiakban csak
az állam többségi befolyása alatt lévő szervezetek szolgáltatásai maradnak.

2. § 

A módosítás lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok többségi befolyása alatt lévő szervezetek a
nemzeti mobil fizetési rendszer szolgáltatásait jogosultak továbbra is igénybe venni, akár más
szolgáltatók  szolgáltatásainak  egyidejű  igénybevétele  mellett,  ezzel  biztosítható,  hogy
amennyiben a nemzeti mobil fizetési rendszer szolgáltatása ár-érték arányban a legkedvezőbb az
elérhető szolgáltatások között, abban az esetben azt igénybe tudják venni, továbbá az esetleges
átállások működési fennakadásokat ne okozzanak.

3. § 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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