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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Meddig marad díjmentes a közterületi parkolás, és 
lesz-e végre párbeszéd, érdekegyeztetés az önkormányzati szövetségekkel?"

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Ön  2020.  április  4-én,  közel  másfél  hónapja  jelentette  be,  hogy  a  kormánya  -  a  járványügyi
vészhelyeztre tekintettel - eltörli a közterületi parkolási díjakat. A díjmentes közterületi parkolásról
szóló kormányrendelet április 5-én jelent meg a Magyar Közlönyben.

Nincs  jó  válasz  arra,  ahogy egzakt  mérés  sem áll  rendelkezésre  hogy ez  a  döntés  mennyiben
segítette a terjedő járvány fékezését, de amikor már a járványügyi intézkedések felülvizsgálata és
enyhítése van napirenden indokolt mérlegelni ennek az intézkedésnek az eltörlését is. Indokolt ezt
megvizsgálni azért is,  mert egyfelől az autósok arra panaszkodnak, hogy sokkal nehezebb, mint
korábban  bármikor  szabad  parkolóhelyet  találni,  míg  másoknak  az  okoz  problémát,  hogy saját
lakóhelyük, lakásuk közelében nem tudnak leparkolni.

Külön problémát okoz a frekventált, illetve eleve látogatott helyeken, így például a belvárosban, a
városközpontokban, vagy turisztikai célterületek közelében a parkolás.

Emellett  –  mint  Ön  is  tudja  -  a  koronavírus  járvány  nyomában  járó  gazdasági  krízis  eleve
megterheli  a  nemzetgazdaság  valamennyi  szereplőjét,  így  az  önkormányzatokat  is.  Ezért,  az
önkormányzatokat  is  sújtó  negatív  következményeken  túl,  minden  forrás  elvonás,  vagy
bevételkiesés, amely a kormány eddig meghozott intézkedéseihez kapcsolódik, nemcsak felborította
az önkormányzatok ez évi költségvetését, de veszélyezteti alapfeladataik, alapvető szolgáltatásaik
ellátását is.



Mindezért az alábbi kérdésre várok választ:

- Kész-e arra, hogy felülvizsgálja kormánya korábbi döntését a díjmentes közterületi parkolásról?

- Nyitott-e arra, hogy a jövő évi költségvetés és az önkormányzatokat érintő adócsomag 
döntéselőkészítési folyamatába még a parlamenti tárgyalás előtt, vagy a vonatkozó 
törvényjavaslatok megszavazása előtt bevonja az önkormányzati érdekképviseleteket?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2020. május 18.

dr. Szabó Szabolcs

független országgyűlési képviselő
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