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Tisztelt Képviselő Úr!
Köszönöm a rendkívül fontos problémára rávilágító kérdését. Kezdeményezésemre pont az
elmúlt napokban nyújtotta be ebben a témában törvényj avaslatát Hajdu László országgyű l és i
képv ise lő úr. A javaslatró l értesítjük a kerületi háziorvosokat is.
A törvényjavaslat bevezetné az egészségügyi parkolási igazolvány intézményét. Így az
orvosokat, védőnőket felmentené a várakozás egyes szabályai alól - arra az időre, amíg a
székhel yüktő l e l térő helyen kell végezniük munkáj ukat.
Pontos az információja: jelenleg csak a sürgősségi orvosi ellátáshoz adható ki várakozási
engedély az egészségügyi hatóság által erre kijelölt orvosnak. Eközben azonban az
alapellátást ellátó más szakemberek i dej ébő l is értékes órák mennek el a városi közlekedésre
és azon belül a parkolóhelyek megtalálására, amikor például egy beteget otthonában látnak el.
Ezért indokolt lenne a speciális várakozási engedéllyel rendelkező k körét kiegészíteni az
egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvossal, házi gyermekorvossal és védőnővel. Erre tesz
javaslatot a Parlamentnek a KRESZ-hez (a közúti kö zl ekedésrő l szóló törvényhez) benyújtott
módosító javaslata me llett Hajdu László, a XV. kerület országgyűl és i képviselőj e és
szakpolitikus társa, László Imre.
A módosításukkal a törvénybe bekerülne az egészségügyi parkolási igazolvány fogalma. Az
ilyen igazolvánnyal rendel.kezők az - egészségügyi alapellátás biztosításához szükséges időre
- eltérhetnének a várakozásra vonatkozó egyes szabályoktól, amennyiben a szék.he l yüktől
e l térő helyen kell az ellátást nyújtaniuk. Az engedélyt - más igazoláso khoz hasonlóan - a
szé lvédő mögé kellene jól láthatóan kitenni.
Az igazolványokat - Hajdu László javaslata szerint - a települési jegyzők, Budapesten a
kerületi j egyzők áll ítanák ki. A törvénymódosítás tervezete szerint a települési
önkormányzatok ráadásul rendeletben terjeszthetnék ki a várakozási engedélyre jogosul tak
körét a szociális területen dolgozókkal.
Azt hi szem, ez megnyugtatóan rendezné a kérdést, így abban bízom, hogy az
napirendre tűzi a javaslat vitáj át.
Budapest, 2018. december ,{.' .."
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