
KÖNYÉKIG A ZSEBÜNKBEN 
 
- Mv.: Szakmai tervezetnek nevezték, politikai botrány lett belõle. Az emberek többsége viszont 
egyszerûen vérlázítónak tartja a budapesti parkolódíjak elképesztõ mértékû emelését. A hírek 
szerint belátható idõn belül a fõváros belterületén 600 Ft lenne egy óra parkolás, a Várban 
pedig 800 Ft. Érvek persze biztosan akadnak az utak zsúfoltságától a kihasználatlan 
parkolóházakig, csak az a kérdés, normális állapot-e az, amikor egyetlen órai csúcsparkolás 
elviszi a havi nettó átlagjövedelem 1, azaz egy százalékát. Elsõként halljuk Lakos Imrét, a 
Fõvárosi Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottságának elnökét. Szóval, a kérdés az az, hogy 
mi volt a céljuk ezzel a tényleg szemérmetlennek tûnõ tarifaemelési tervezetnek a köztudatba 
való bedobásával? Az autósokat ellehetetleníteni, egyáltalán mondjuk a csillapíthatatlan 
pénzéhség? Szükség volt a parkolási cégeknek további pénzre, vagy pedig, hogy a 
parkolóházak, a félig üresen tátongó parkolóházak felé tereljék az autósokat?  
- Lakos Imre, a Fõvárosi Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottságának elnöke: A kérdés 
ugyan nekem szól, bár én a politikai döntéshozás részeként a Városüzemeltetési Bizottságot 
vezetem, ugyanakkor ez az anyag nem több, mint egy szakmai elõkészítõ anyag, ami csak arra 
jó, hogy véleményeket gyûjtsön. E mögött nincs politikai döntés. Nincs a Városüzemeltetési 
Bizottságnak még állásfoglalása?  
 
- Mv.: Ezt úgy értsem, hogy kitalálta valaki és, mert kitalálta valaki ezt a sajtó megtudta, és 
gyorsan közhírré tette? Tehát nem volt mögötte semmiféle megfontolás?  
 
- L.I.: A rendelettervezet nagyon sok mindent kíván szabályozni, ennek egy kis részeleme a 
díjemelésre vonatkozó javaslat, ami mögött nincs döntés. Most a véleménykérések 
idõszakában vagyunk.  
 
- Mv.: Hát akkor ezt megkapták, a véleményeket. Ön is olvasott újságot.  
 
- L.I.: Hogyne, nagyon bosszantott is, hogy ez ilyen módon került napvilágra. Nem volt ilyen 
szándékunk, hogy ilyen mértékû, nincs ilyen szándék ilyen mértékû díjemelésre.  
 
- Mv.: Rendben van, hogy ez egy terv volt, de, ha már terv, akkor miért nem az alternatívákat, 
illetve a verziókat tették közzé? Tehát, ha már így alakult, akkor miért nem lehetett legalább 
arról hallani, hogy milyen változatok vannak, miért csak ez a 600 meg 800 Ft-os óránként díj 
került forgalomba?  
 
- L.I.: Négy övezetre osztja a rendelettervezet a várost, van egy alapdíj, ami ma 125 Ft, ez 200 
Ft-ban lett megjelölve a rendelettervezetben és a négy övezetnek különbözõ szorzószámai 
vannak, jelenleg olyan véleményezési folyamat van a kerületi önkormányzatok, szakmai 
szervezetek, Autóklub, parkolási társulások részérõl, ami alapján ki fogjuk alakítani a végleges 
álláspontunkat. Az én személyes véleményem is az, és nagyon sokunké, akik a 
döntéshozatalban részt veszünk, hogy a parkolás Budapesten ma nem a parkolási díj körül kell, 
hogy forogjon. Nem ez a lényeges kérdés ma és nem is szabad ennél leragadni.  
 
- Mv.: itt van a telefonban az Autóklub vezetõ jogásza, dr. Kovács Kázmér, aki külföldön 
tartózkodik ezért a telefonkapcsolás. Kovács úr, milyen súlyos jogi kifogásokat lehet emelni az 
egész terv ellen, amelyre egyébként hétközben ön már célzott?  
- Dr. Kovács Kázmér, Autóklub vezetõ jogásza: A legsúlyosabb kifogás persze nem jogi, hanem 
pontosan az, amirõl szó volt, hogy ezek a díjak, amelyek jelenleg vannak és, amelyek a jövõben 
a tervezet szerint bevezetésre kerülnének, ezek elfogadhatatlanok. Ugyanígy elfogadhatatlan a 
területi elv, ami a tervezetbõl kitûnik.  
 
- Mv.: Ez mit jelent?  
 
- K.K.: Gyakorlatilag Budapest egész területére jóformán kiterjesztené ez a rendelet a 
díjfizetést, holott az Alkotmánybíróság, amikor korábban foglalkozott a parkolási díjak 
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szedésének a lehetõségével, akkor egyértelmûen úgy foglalt állást, hogy a díjszedés csak egy 
eszköz és nem egy lehetõség forrásbõvítésre,  
 
- Mv.: ön egyébként mit tud arról  
 
- K.K.: eszköz arra, hogy a forgalmat szervezzék.  
 
- Mv.: Igen, mit tud arról, követhetõ a parkolásból befolyó pénznek az útja? Egyáltalán 
szavatolja azt valami vagy valaki, hogy ezek a parkolódíjak és az ezekbõl vagy ezek nem 
fizetésébõl származó büntetésbõl adódó pénzek közcélra jussanak vissza?  
 
- K.K.: Ez az egyik legfontosabb kifogásunk a tervezettel szemben, hogy erre vonatkozóan 
semmit nem tartalmaz, nem tartalmaz egy szerzõdéstervezetet sem arra nézve, hogyha netán 
mégis csak gazdálkodó szervezetekkel kötnének szerzõdést az önkormányzatok, akkor ezek a 
szerzõdések mit kell tartalmazzanak, hogy kerülnek és milyen arányban a pénzek vissza az 
önkormányzatokhoz. Egyébként is kitalálta már a jogalkotó a közhasznú társaság fogalmát, 
ezért a gazdálkodó szerveztek, a kft.-k, amelyek profitorientáltak nem alkalmas gazdái a 
közterületeknek, hiszen olyan visszaélések történhetnek, amelyekrõl panaszkodnak az autósok 
nap mint nap, hiszen õk a minél nagyobb bevételben érdekeltek.  
 
- Mv.: Önnek köszönöm szépen, bocsánatot kérek, csak muszáj haladjunk tovább, köszönöm 
szépen önnek, válaszolt a kérdéseimre. Lakos Imréhez térek viszont vissza, miért nincs a 
parkolási rendelettervezetek mellé egy szerzõdéstervezet téve, amely garantálná azt is, hogy a 
pénz tényleg az önkormányzatoknak jut vissza?  
 
- L.I.: Ez a parkolási rendelettervezet így ebben a formában, önállóan nem került tárgyalásra, 
csak egy olyan koncepcióval együtt, amely a következõ 6-8 évben rendezi Budapesten a 
parkolásgazdálkodás témakörét, ami a közlekedés, Budapest fõvárosi közlekedéspolitikájának 
része.  
 
- Mv.: És ez a tervezet fogja akkor azt is tartalmazni, hogy az önkormányzatoknak hány 
százalék jut vissza?  
 
- L.I.: Kell, hogy tartalmazza mindazon lényeges szerzõdésformákat, elképzeléseket, amelyek a 
teljes komplex parkolásgazdálkodás fogalomkörébe beletartoznak. Így alapvetõen a befolyó 
bevételekkel való gazdálkodás és azoknak céljára vonatkozóan is. Ez a rendelettervezet így 
szólóban nem kerülhet tárgyalásra, ezzel én nem értek egyet.  
 
- Mv.: Tóth József a Fõvárosi Közterületi Parkolási Társuláás igazgatója is itt van 
társaságunkban. Az önök által beszedett pénznek hány százaléka kerül vissza az 
önkormányzatokhoz és azt szabályozza-e és, ha igen, milyen szerzõdés szabályozza?  
- Tóth József, a Fõvárosi Közterületi Parkolási Társulás igazgatója: A mi társulásunkat azért 
hozták létre, hogy üzemeltesse a közterületi parkolókat, korábban nagyobb területen, ma csak 
az V. kerületben dolgozunk, mi egy önkormányzati szerv vagyunk, költségvetési intézmény, 
tehát nálunk azok a kérdések, amiket Kovács úr felvetett, nem fordulhatnak elõ.  
 
- Mv.: Tehát, amit önök beszednek az 100 %-osan az V. kerületi Önkormányzathoz kerül 
vissza?  
 
- T.J.: Nekünk két tulajdonosunk van, a Fõvárosi és az V. kerületi Önkormányzat, közöttük 
osztjuk meg a bevételnek azt a részét, amelyik eredményként jelentkezne egy kft.-nél, nálunk 
ugye eredményrõl nem beszélünk. 3.5 milliárd Ft-nál magasabb az az összeg, amit 96 óta 
ennek a két önkormányzatnak átutaltunk. Ez több, mint  
 
- Mv.: évente ez mennyit jelent körülbelül? Mondjuk tavaly?  
 



- T.J.: Évente ez tavaly nem egész 500 millió Ft volt. Tavaly például szenvedtünk, ha szabad 
így fogalmaznom az áfa miatt, amelyik megnövekedett, több mint kétszeresére. Ez 100 millió Ft-
nál magasabb nettó veszteséget, ha úgy tetszik, okozott az önkormányzatoknak. Ezzel együtt 
ugyanolyan összeget tudtunk átutalni, mint a korábbi évben.  
 
- Mv.: Egyébként önök mit csinálnak a pénz beszedésén, illetve azon kívül, hogy egy egész 
szervezetet mûködtetnek a befolyt pénzbõl?  
 
- T.J.: Talán rossz az analógia, de mindig azt szoktam mindeni, mi a díjbeszedõk vagyunk, mint 
egy gázszolgáltatónál a díjbeszedõ, tehát nem mi szolgáltatunk, azt az önkormányzat 
szolgáltatja, hiszen övé a közterület.  
 
- Mv.: Mibe kerül a parkolási társulás mûködése egy évben?  
 
- T.J.: kb. 50-55 %-át tudjuk átutalni jelenleg a nettó parkolási bevételnek, volt olyan, amikor ez 
65 % is volt, mivel csökkent a területünk, ezért a fajlagos eredményesség értelemszerûen 
sajnos romlott.  
 
- Mv.: Tehát 35-45 % a társulás mûködésére megy el, hogy önök vannak?  
 
- T.J.: Így van, egyértelmû.  
 
- Mv.: Az szép mûködési költség.  
 
- T.J.: Nézze azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyik legdrágább mûködési mód,  
 
- Mv.: de mi kerülhetne olyan sokba?  
 
- T.J.: Mi 250 automatát üzemeltetünk, jegykiadó automatát, van kb. 40 parkolóellenõrünk, van 
10 fõnyi üzemeltetõ személyzetünk, ügyfélszolgálatunk, gazdasági részleg, aki könyvel 
természetesen.  
 
- Mv.: Az 500 milliót lehet nettó értéknek tekinteni? Amit az elõbb említette, hogy az elmúlt 
évben 500 milliót utaltak el?  
 
- T.J.: Ez nettó, így van, ez nettó összeg természetesen.  
 
- Mv.: Tehát akkor durván mondjuk 200 millió az, ami ebbõl az önök fenntartása, mûködése?  
 
- T.J.: Nem, ugyanekkora összeg kb., ha 50 %-ot utalunk át, tavaly egyébként 1.2  
 
- Mv.: még elképesztõbb a dolog,  
 
- T.J.: nézze, sajnos elég bonyolult a számolás, hiszen mi önkormányzati szerv vagyunk, egy  
csomó olyan bevételünk van, ami rajtunk átfolyó tétel, pl. az áfa, tehát nem érdemes azzal 
foglalkozni, hogy 1.2 milliárd Ft a költségvetési fõösszeg, hiszen annak nagy része, mint ahogy 
említettem tavaly már 25 % az áfa volt.  
 
- Mv.: Megint Lakos Imrét kérdezem, kiszámították-e egyáltalán mondjuk a kitûnõ rendelet 
tervezõi, hogy mit bír el a lakosság, vagy függetlenül a jövedelmi viszonyoktól valaki a hasára 
csapott és így keletkezett ez a tervezet? Ennek történetérõl mit tud?  
 
- L.I.: Nem sokat, de én azt gondolom, hogy ilyen típusú számítás e mögött nem volt, egy 
parkolásszabályozásban az ár fontos kérdés, de hangsúlyozom és nagyon határozottan 
mondom azt, hogy ma Budapesten a parkolási gondok megoldásában nem az árkérdéssel kell, 
nem ezzel szabad kezdeni, itt most egy parkolási társulásnak a mûködésérõl kaptunk egy 



nagyon pici kis ízelítõt felszínesen, három van a fõvárosban. Gyakorlatilag káosz van a 
fõvárosban parkolási kérdésben. Egységesíteni kell, az egész fõvárosi parkolásnak egy 
komplex átgondolására van szükség és csak nagyon a végén kell az árhoz hozzányúlni, mint a 
szolgáltatás,  
 
- Mv.: ez így már szimpatikusabban hangzik. A tarifaemelés tervezetén, ha jól tudom a 
fõpolgármesternek joga van módosítani. Nem arról van szó, hogy itt a jó Télapó szerepét 
akarják egyszer csak Demszky Gáborra osztani, hogy majd õ jön és aztán azt mondja, nem lesz 
tarifaemelés?  
 
- L.I.: Ha a fõváros közgyûlése olyan rendeletet alkotna majd egy új rendelettervezet alapján, 
amiben a fõpolgármesternek lesz mozgástere, akkor lenne egy ilyen eszköz, de messze nem 
errõl van szó. Ez nem egy játék dolog, ez ma a fõváros mûködõképességének, fõváros 
közlekedési mûködõképességének alapvetõ problémája, hogy a parkolás mûködjön, ebbe nem 
lehet ilyen típusú politikai hangulati elemeket belevinni. Ez egy sokkal szakmaibb kérdés annál, 
minthogy ebbõl valaki politikát csináljon.  
 
- Mv.: Hát azért nálunk sok szakmai kérdésbõl csinálnak politikát, ebben megegyezhetünk 
anélkül, hogy be akarnám beszélni. Nyilván a rendelet alkotói is tisztában vannak az európai 
parkolási díjakkal, mi a követségek révén beszereztük ezeket és egy táblázatban összesítettük, 
és, ha megmutatják a kollégáim, akkor látni fogják a kedves nézõk is. Így van, hogy mondjuk 
Bécsben maximum 1 euró, tehát 260 Ft egy óra parkolás, Prágában 240 Ft egy óra parkolás, 
tehát 30 korona, Nizzában, ami az egyik legdrágább hely 1.40 euró, tehát 364 Ft, szintén egy 
óra, Londonban van egy belépési díj, 1880 Ft, ha az ember a városban parkolni akar és utána 
csak 188 Ft egy óra parkolás, Párizst látjuk, ott 1-3 euró, tehát 260-780 Ft, ott a legmagasabb. 
Rómában pedig 1-2 euró, 260-520 Ft. Most csak annyit mondjon meg, tehát egyelõre nem lesz 
parkolási díjemelés? Itt a fõvárosban.  
 
- L.I.: A döntéshozás részérõl ilyen szándék most nem volt, nincs és azt gondolom, hogy ez év 
végéig el kell jutnunk oda, hogy legalább egy 6-8 éves programot lássunk hogy fog kinézni a 
fõvárosban a parkolási rendszer egésze. És ezen belül a díjakra vonatkozóan is lesz majd 
elképzelés, de ilyen mértékû díjemelést én nem tartok elképzelhetõnek.  
 
- Mv.: És, hogy legyen mihez viszonyítanunk, kapcsoljuk Pálfalvi Józsefet, a 
Közlekedéstudományi Intézet tagozatvezetõjét, valaki úgy számolt a sajtóban Pálfalvi úr, nem 
tudom, hogy olvasta-e, hogy egy magyar autós jövedelme nem kevesebb mint egyharmadát 
költi a kocsijára. Ha igaz ez, mi mindenbõl áll össze a kocsitulajdonosok kizsákmányolása?  
- Pálfalvi József, a Közlekedéstudományi Intézet tagozatvezetõje: Nem olvastam a cikket a 
sajtóban, de nagyjából igaz, amit a sajtó írt. Mi készítettünk az intézetben egy felmérést, kb. úgy 
néz ki, hogy egy olyan 26-30 ezer Ft körüli összeg jut egy kocsira egy hónapban.  
 
- Mv.: Tehát annyiba kerül egy autó átlagosan.  
 
- P.J.: Egy autó átlagosan, ebbõl nagyjából 16-18 ezer Ft a benzinköltség, kb. egy olyan 5-7 
ezer a szerviz és nagyjából 3-5 ezer a biztosítás.  
 
- Mv.: És akkor igen, ott vannak a súlyadó, a vizsgák, az illetékek, parkolás, kötelezõ biztosítás, 
szóval bõven kiadás. Egy állítólag motorizált, a mobilitásra épülõ világban létezik az, hogy még 
mindig luxuscikk az autó, mint pl. nálunk Magyarországon?  
 
- P.J.: Ez gondolom, hogy ma már tévedés, megint a felméréseinkre hivatkoznék, hogy nálunk 
ma már ez egyfajta munkaeszköz vagy közlekedési eszköz.  
 
- Mv.: Hát annak kéne lenni, de ami a költségeket illeti nem ide mutatnak.  
 



- P.J.: Ebben önnek igaza van, hogy a költségek szempontjából ez luxus, de a használat 
szempontjából ma már munkaeszköz, tehát nagyon sokszor valaki nemcsak, mint magánember 
használja a kocsiját, hanem a kis saját cégében, mint egyéni vállalkozó, tehát a kettõ igazából 
keveredik.  
 
- Mv.: És mit gondol, meddig feszíthetõ a húr, különös tekintettel mondjuk a meglehetõsen rabló 
adórendszerre és a meglehetõsen alacsony jövedelmekre?  
 
- P.J.: Itt megint néhány számadatot kell mondanom, egy korábbi felmérésünk eredményét, 
amelyik szerint, ha növekednek a közlekedési kiadások, akkor a lakosság valamilyen módon 
átcsoportosít. Valamit hanyagol. A közlekedésen belül is van egy átcsoportosítás, a távolsági 
tömegközlekedés, a taxi, aztán a helyi tömegközlekedést hanyagolja, illetve kevésbé veszi 
igénybe, és szinte minimális mértékben a személygépkocsit. Tehát valahol ez meg is jelenik 
úgy, hogy mintha ki lehetne fosztani az autóst. Lehet, hogy nagyon csúnya szót használtam, de 
kb. errõl van szó. Tehát a húrt elég sokáig lehet feszíteni. Hiszen az emberek mindenekelõtt a 
kocsijaikat szeretnék használni.  
 
- Mv.: Hát sajnos a visszaélés ezzel történik, márhogy az emberi türelemmel és 
tûrõképességgel. Kedves nézõink az elmúlt negyedórában annak a hírnek jártunk utána, hogy 
van-e realitása a Fõvárosi Önkormányzat tervezetének, azaz, hogy 600 illetve egyes helyeken 
800 Ft-ot fognak kérni egy óra parkolásért Budapesten. Megszólaltattuk Lakos Imrét, a Fõvárosi 
Önkormányzat Városüzemeltetési Bizottságának elnökét, Tóth Józsefet, a Fõvárosi Közterületi 
Parkolási Társulás igazgatóját, Pálfalvi Józsefet, a Közlekedéstudományi Intézet 
tagozatvezetõjét és telefonon kapcsolatuk az Autóklub vezetõ jogászát, Kovács Kázmért. 
 
Forrás: OBSERVER 


