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A Levegő Munkacsoport 
észrevételei 

 
a „Budapest Főváros Közgyűlésének ...../2009. (..... . ..... .) önkormányzati rendelete 
Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes 

kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról” című tervezethez 

 
 

Általános észrevételek 
 

Az új rendelet elfogadása további előrelépést jelenthet a főváros közlekedési helyzetének, 
környezeti állapotának és az életfeltételeknek a javításában, valamint gazdasági 
versenyképességének növelésében. A rendelettervezet jelenlegi változatát is elfogadásra 
alkalmasnak tartjuk, azonban úgy véljük, néhány módosítással még inkább szolgálná a 
kitűzött célokat. Az alábbiakban erre teszünk javaslatot. 

A rendelet elfogadását, bevezetését széles körű és alapos tájékoztató-felvilágosító munka 
kell, hogy megelőzze. Ennek rá kell mutatnia a jelenlegi helyzet fenntarthatatlanságára, a 
gépjármű-közlekedés okozta károk súlyosságára, valamint a megoldás kínálta előnyökre. A 
folyamatot megfelelő társadalmi részvétellel, a civil szervezetek aktív közreműködésével kell 
lebonyolítani.  
 
 

Részletes észrevételek 
 
 
1. A tervezetet javasoljuk kiegészíteni egy új, 2. §-sal (a többi § számozása 
értelemszerűen változik): 
 
„2. §  
A várakozási és behajtási díjakból származó bevételeket – a várakozási, behajtási rendszer 
működtetési költségeinek levonása után – parkolási, forgalomcsillapítási, illetve 
tömegközlekedési célra kell visszaforgatni.” 
 

Indokolás: 
 

A rendelet társadalmi elfogadásának alapfeltétele, hogy a közvélemény lássa: a 
bevételeket a közcélokra, a közlekedés és környezet állapotának javítására fordítják. Ezt segíti 
elő, ha a már a rendelet elején ez egyértelműen megerősítést nyer. 

A várakozási és behajtási díjakból származó bevételeket nem csak parkolási célokra kell 
felhasználni. A parkolási díjjal ugyanis egyik legértékesebb vagyonunk, a terület használatát 
fizetik meg, amiért nem jár további ellenszolgáltatás. Ez utóbbira csak akkor kerülhetne sor, 
ha az adott terület piaci értékénél magasabb „bérleti” díjat fizetnének, de egyrészt ettől még 
igen távol vagyunk, másrészt akkor is csak az ezen felüli mértéket lehetne olyan többletnek 
tekinteni, amelyért többletszolgáltatást kell nyújtani. A közterület-foglalás ugyanúgy egy 
szolgáltatás igénybe vétele, mint például a villany-, gáz-, víz- vagy csatornaszolgáltatás. Ma 
már senkinek nem jutna eszébe, hogy ezeket ingyen adja a szolgáltató, vagy esetleg 
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valamilyen, bevétellel nem fedezett további szolgáltatást nyújtson érte. A parkolási díjak 
visszaadása az autóhasználatot elősegítő célokra tehát gazdaságilag értelmetlen és ellentmond 
a piacgazdaság alapelveinek is. Sérti továbbá az Európai Unió Alapszerződésében – és a 
ratifikálás előtt álló Alkotmányában – rögzített „szennyező fizet” elvet is. 

Nem fogadható el az az érv, hogy az autótulajdonosok amúgy is „túladóztatottak”. 
Egyrészt az állam valójában súlyosan ráfizet a motorizációra: az ezzel összefüggő kiadásai 
legalább négyszer akkorák, mint a bevételei. Másrészt figyelembe kell venni a társadalmi 
igazságosság szempontjait. 

A díjak visszaforgatása a parkolásra azért is igazságtalan, mert az autókkal mind a mai 
napig általában díjmentesen lehet elfoglalni a közterületet, miközben semmiféle 
ellentételezésben nem részesültek azok, akiktől ezt a területet elvették: a gyalogosok, a 
kerékpárosok, az emberi körülmények között élni kívánó lakosok. Mindez különösen 
hátrányosan érintette a nehezebb anyagi körülmények között élőket, illetve az időseket és a 
gyermekeket, hiszen számukra szinte semmi mással nem pótolható szolgáltatást nyújtanak a 
kellemes, zöldfelületben gazdag közterületek. 

Jelenleg a fővárosban a személygépkocsi-használat évi több százmilliárd forint nyílt és 
rejtett támogatást élvez. Tehát meglehetősen etikátlan és gazdasági szempontból is rendkívül 
káros az a törekvés, hogy újabb tíz- és százmilliárdokat fordítsunk közpénzekből az autózásra. 
Különösen elítélendő a magánautók parkolásának támogatása annak ténynek a fényében, 
hogy az önkormányzatok évtizedekig nem tudják felújítani az épületeiket, pazarló fűtési 
rendszereket üzemeltetnek, nem telik zöldterületek, sportlétesítmények kialakítására (sőt, 
ezeket sorra számolják fel pénzügyi okokra hivatkozva), az utak karbantartására.  

A bevételeket tehát elsősorban a személygépkocsi használatának alternatíváira kell 
fordítani, vagyis a tömegközlekedés fejlesztésére, valamint a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés feltételeinek javítására, a közterületek felújítására. (Ez utóbbival kapcsolatban már 
történt néhány példamutató kezdeményezés Budapesten is: a Ferencvárosban a Ráday utca, a 
Tompa utca és környékük átalakítása, a Belvárosban a Váci út déli részének és a Szomory 
Dezső térnek az újjáélesztése stb.)  

A személygépkocsik után beszedett díjaknak a tömegközlekedésre, vagy a 
forgalomcsillapításra fordítása széles körben elfogadott gyakorlat a világ városaiban. Például 
New Yorkban a Manhattanre (a 2 millió lakosú központi területre) behajtó járműveknek 
minden hídon és alagútban – a Brooklyni híd kivételével – általában magas díjat kell fizetniük. 
A díj személyautók részére a hídtól vagy alagúttól függően 2-től 8 dollárig terjed, a 
tehergépkocsikra pedig a mérettől függően akár a 62 dollárt is elérheti. A rendszert, amelyet 
1968-ban kezdtek el bevezetni, a város közlekedéséért felelős Metropolitan Transport 
Authority (MTA) működteti, amely az útdíjakból származó bevételeket a tömegközlekedésre 
fordítja. De nem is kell külföldre mennünk jó példáért: Debrecenben a fizető parkolókat a 
helyi tömegközlekedési vállalat, a DKV Rt. üzemelteti, és a bevételeket a tömegközlekedésre 
fordítja. Hasonló a helyzet Szegeden is. 

Egyébként a növekvő díjtételek egyre inkább kifizetődőbbé teszik majd a parkolási, 
gépkocsi-tárolási létesítmények építését és üzemeltetését. Tehát a kérdés legalább részben 
piaci alapon megoldódik, azaz közpénzek felhasználása nélkül. 
 
 
2. A tervezet 5. §-ának (2) bekezdését az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: 

 
„(2) A hozzájárulás nélküli behajtás csak a várakozási övezet Hunyadi János úti és a Palota 
úti behajtási pontjain, a hozzájárulás nélküli kihajtás csak a Palota úti kihajtási pontján 
történhet, a behajtás és a kihajtás közti időtartam legfeljebb [30] 15 perc lehet, és naponta 
legfeljebb egy alkalommal történhet meg. 



                                                 1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: 411-0509 ● fax: 266-0150 ● www.levego.hu 

 

3 

 
Indokolás: 

 
A naponta egy alkalommal 15 perces időtartam elegendő ahhoz, hogy a személygépkocsival 
személyeket és tárgyakat beszállítsanak vagy kiszállítsanak, és nem teszi lehetővé, hogy 
turisták nagy számban jöjjenek be rövid időre autóval, ami közlekedési és környezetvédelmi 
szempontból hátrányos, de idegenforgalmi szempontból sem kívánatos, hiszen arra kell 
ösztönözni, hogy akik már idejöttek, azok tovább maradjanak itt, és itt költsenek. 
 
 
3. A tervezet 18. §-nak (3) bekezdését törölni javasoljuk. 
 

Indokolás: 
 
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szóban forgó időszakban rendszeresen 
nagymértékben megnövekszik a levegő szennyezettsége. A parkolás ingyenessé tétele ebben 
az időszakban tovább ronthat ezen a helyzeten. 
 
 
4. Javasoljuk a 22. § kiegészítését egy új, (5) bekezdéssel: 
 
„(6) Nem mentesít a várakozási díj megfizetése alól, ha az adott területen üzemképtelen a 
parkolóautomata, és a türelmi időn belül biztosított a díj jogszerű megfizetése.” 
 

Indokolás: 
 
Ismerve a hazai közmorál állapotát, joggal feltételezhető, hogy egyesek a parkolóautomaták 
megrongálásával igyekeznek elkerülni a parkolási díj megfizetését. Ezt megelőzendő, 
szükséges a fenti kiegészítés. A parkolási rendszer üzemeltetőjének pedig olyan kiegészítő 
eljárást is alkalmaznia kell (parkolóőr, mobiltelefonos fizetés stb.), amely a parkolóautomata 
meghibásodása esetén is biztosítja a díj beszedését. 
 
 

6. 
 
5. Javasoljuk a 22. § kiegészítését egy új, (6) bekezdéssel: 
 
„(6) A várakozási díjat szabálytalanul elhelyezett jármű esetében is meg kell fizetni.”  
 

Indokolás: 
 

A szabálytalanul elhelyezett jármű is közterületet foglal el, így az esetleges egyéb 
büntetéstől függetlenül is meg kell fizettetni utána a várakozási díjat. Itt jegyeznénk meg, 
hogy jelenleg óriási – és rendkívül erkölcstelen, igazságtalan – kedvezményben részesül az 
autótulajdonosok jelentős része azáltal, hogy büntetlenül tárolhatja szabálytalanul a 
gépkocsiját. Nem fogadható el az az indoklás, hogy ebben az esetben a közterület-felügyelet 
egyébként is megbünteti. Egyrészt, az eddigi tapasztalatok szerint a közterület-felügyelet 
kapacitása sajnos nem elegendő ennek a feladatnak az elvégzésére. Másrészt, egyéb esetekben 
is, ha valaki jogellenesen eltulajdonít valamit vagy vesz igénybe valamit, akkor annak a díját 
(árát) és a büntetést is meg kell fizetnie. Ez alól a parkolás sem szabad, hogy kivétel legyen. 
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6. A tervezet 48. §-a (4) bekezdésének a) pontját az alábbiak szerint javasoljuk 
módosítani: 

 
a) a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás éves várakozási díja a védett övezeti alapdíj 

[150-szerese] 300-szorosa, 
 

Indokolás: 
 
A nagyobb mérték lehetőséget ad a nagyobb mértékű differenciálásra. 
 

 
7. A tervezet 48. §-a (5) bekezdésének a) pontját az alábbiak szerint javasoljuk 
módosítani: 
 
a) lakásonként az első személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke 
legfeljebb [100 ]95%,  
 

Indokolás: 
 

A 100%-os díjkedvezmény megadása gyakorlatilag azt jelenti, hogy a helyben lakók 
továbbra is díjtalanul tárolhatják gépkocsijukat közterületen. A kerületi önkormányzatok 
ugyanis nem fognak egy számukra népszerűtlennek tűnő lépést megtenni – bármennyire is 
szükségük lenne az ebből származó bevételekre. 

A közterületen történő ingyenes parkolás, gépkocsi-tárolás társadalmilag rendkívül 
igazságtalan és ésszerűtlen az alábbi okokból. 

A díjtalan közterületi parkolás azt jelenti, hogy minél értékesebb területen tárolja valaki az 
autóját, annál több támogatást kap közpénzből. Így az kapja a legtöbb támogatást, aki a 
például Belváros legdrágább helyein parkol. Aki pedig Soroksáron vagy esetleg egy alföldi 
faluban tartja a gépkocsiját, ahol sokkal olcsóbb a terület, és ahol sokkal kevesebb környezeti 
problémát okoz a gépkocsi tárolása és használata, az jóval kisebb támogatásban részesül! (Ha 
valaki egy eldugott szabolcsi faluban ugyanolyan négyzetméter-áron szeretne értékesíteni egy 
telket, mint Budapest központjában, minden bizonnyal őrültnek tekintenék. Hasonlóképpen 
őrültség ugyanolyan árért adni a parkolási-tárolási helyet a Belvárosban, mint egy szabolcsi 
faluban – azaz, ingyen.) 

A díjtalan közterületi parkolás igazságtalan azokkal szemben is, akik saját telkükön, saját 
pénzükből létesítettek tárolóhelyet, és ott tartják járművüket. Szintén méltánytalan azon 
cégekkel szemben, amelyek munkatársaik vagy a nagyközönség számára (is) létesítettek 
közterületen kívül akár ingyenes, akár fizető parkolóhelyeket. 

A díjtalan közterületi parkolás a legigazságtalanabb mindazokkal szemben, akiknek nincs 
autójuk. Ők ugyanis semmiféle hasonló támogatásban nem részesülnek, ugyanakkor 
megfosztották őket a közterület jelentős részétől. Sok helyütt ma már a járdán is igen 
nehézkes a gyaloglás a sok parkoló autó miatt. Az utcák és terek, amelyek évezredekig a 
közösségi kapcsolatok szinterei voltak, egy-két évtized alatt szinte teljesen alkalmatlanná 
váltak erre. A kellemes zöldfelületeket aszfalt és szenny váltotta fel. (Csak egy példa a sok 
közül: nem is olyan régen a XI. kerületi Bocskai út közepét végig négy sor fa és sok szép 
virág díszítette.) Különösen sújtja mindez a gyermekeket. 

Komoly ellentmondás, hogy amennyiben gépkocsival magáncélra foglalnak el egy 
közterületet, akkor ezt ingyen megtehetik, miközben bármilyen más használat esetén díjat kell 
fizetni. Így például ha egy rendezvényt kívánnak ott tartani, vagy egy asztalt elhelyezni 
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könyvárusításra, akkor – esetenként igen borsos – bérleti vagy közterület-foglalási díjat kell 
fizetni. 

A világ számos városában megfizettetik a közterületen történő lakosság parkolást. A 
közép- és kelet-európai országokban is terjed ez az eljárás. Így például Varsó belvárosában a 
helyben lakóknak is fizetniük kell a parkolásáért. Japán és Dél-Korea egyes nagyvárosaiban 
pedig csak akkor engedélyezik új autó megvásárlását, ha a leendő tulajdonos igazolja, hogy 
járművét közterületen kívül tudja tárolni. 

A közterület-foglalást tehát már most minden olyan gépkocsi után meg kell fizettetni, 
amely közterületet foglal el. Ha ezt az intézkedést tovább halogatják, akkor még inkább 
romlik majd Budapest környezeti állapota, a lakosság egészsége, egyre nagyobb lesz a 
közlekedési káosz, és hatalmas, részben forintban is kifejezhető veszteség éri a fővárost. (A 
közlekedésből eredő károk – levegőszennyezés, zaj, balesetek, forgalmi torlódások, 
ésszerűtlen területhasználat stb. – mértéke Budapesten már ma is évente több százmilliárd 
forintot tesz ki.) 
 
 
8. A tervezet 50. §-át javasoljuk kiegészíteni egy új, (6) bekezdéssel: 
 
„(6) Szmogriadó esetén nem kell várakozási díjat fizetni azon járművek után, amelyeknek az 
adott időszak alatt tilos a közlekedése.” 
 

Indokolás: 
 
A módosítás társadalmilag elfogadottabbá teszi a szmogriadó alkalmazását, és megkönnyíti a 
végrehajtását. 
 
 
9. A tervezet 51. §-át az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: 
 

(1) A lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díja az adott területen 
fizetendő egyórai várakozási díj [150-szerese]300-szorosa. A kerületi önkormányzat ezen 
díjat saját rendeletében differenciáltan is megállapíthatja és kedvezményeket határozhat 
meg az alábbiak szerint: 

a) lakásonként az első személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény 
mértéke legfeljebb [100 ]95%, … 

 
Indokolás: 

 
Ld. a 6. és 7. pontok indokolását. 
 
 
10. Az 52. § nem érthető. Javasoljuk az újrafogalmazását. 
 
 
11. Javasoljuk kiegészíteni a „Védett övezetek területi felsorolása” mellékletet: 
 
„12. Gellérthegy 
A Hegyalja út – Gellért rakpart – Bartók Béla út – Villányi út – Budaörsi út által határolt 
terület.” 
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Indokolás: 
 
A Gellérthegy idegenforgalmi, rekreációs, kulturális és természetvédelmi szempontból 
egyaránt jelentős és fokozottan védendő területe a fővárosnak. 
 
 
12. Javasoljuk a rendelet olyan kiegészítését, vagy a zöldfelületekről szóló rendelet olyan 
módosítását, amely megóvná a magánterületeken lévő zöldfelületeket attól, hogy azokat 
leaszfaltozzák gépkocsi-tárolási célokra. 
 

Indokolás: 
 

Az „Adatok Budapest környezeti állapotáról” című kiadvány (kiadta Budapest Főváros 
Önkormányzata 2000-ben) a következőket állapítja meg: „A települések lakhatóságának 
egyik mértékét a beépített területek és a biológiailag aktív felületek aránya adja meg. … A 
világ számos fővárosában a hazai viszonyokhoz képest jelentősebb az ilyen felület, ami 
önmagában kedvező hatással van az ott lakók egészségére, kedélyére. Budapest egyik 
legnagyobb környezetvédelmi gondja a kirívóan kedvezőtlen zöldfelületi aránynak köszönhető. 
Sok más tényező mellett a zöldfelületek hiánya is hozzájárul a város kedvezőtlen 
levegőminőségének kialakulásához. A városi lakosság számára szükséges közcélú 
zöldterületek nagyságát az 1970-es években irányelvként meghatározott mennyiségi mutatók 
jelzik: legalább 7 m2/lakos lakókert, legalább 7 m2/lakos lakóterületi közpark, legalább 7 
m2/lakos városi szintű közpark. Az irányelv teljesülése Budapest egészét tekintve mintegy 
50%-os, vagyis kb. ugyanannyi közcélú zöldterület hiányzik, mint amennyi jelenleg van.” 

A fizető parkolás kiterjesztése azzal a komoly veszéllyel jár, hogy a tulajdonosok 
felszámolják a jelenleg növényzettel beültetett előkertjeiket, udvaraikat és egyéb területeiket 
annak érdekében, hogy ott gépkocsi-tárolókat alakítsanak ki.  

A telken belüli parkolóhelyek kialakítása miatt már eddig is folyamatosan csökkentek a 
zöldfelületek, illetve a közösség által egyéb célra (például pihenésre, összejövetelekre, 
találkozásokra) használható területek. Itt csak egyetlen elrettentő példát említenénk: a VI. 
kerületi Tóth Aladár Zeneiskola 2003-ban úgy „ünnepelte” születésnapját, hogy az 
előkertjének még korábban le nem aszfaltozott sarkait is leburkolták, hogy a környéken 
lakóknak parkolót biztosítsanak. Mindezt egy olyan területen, ahol az egy lakosra jutó 
zöldfelület az egy négyzetmétert sem éri el! 

Ennek a folyamatnak a felerősítését megengedhetetlennek tartjuk. Ezért az új parkolási 
rendeletet csak úgy szabad elfogadni, ha egyúttal a zöldfelületek megóvását biztosító 
szabályozást is elfogad a Fővárosi Közgyűlés, ugyanis a jelenlegi szabályozás semmiféle 
védelmet nem nyújt az említett zöldfelületeknek. 

Javasoljuk, hogy a magánterületen (is) lévő zöldfelület felszámolása, növényzet 
elpusztítása esetén olyan magas „megváltási díjat” kelljen fizetni, ami elrettenti ettől a 
tulajdonosokat. 
 
 
Budapest, 2009. február 23. 
 


