
Ingyenes lesz a parkolás 
2010. július 1-jétől Budapesten?

Az Alkotmánybíróság 2010. június 30-i hatállyal megsemmisítette a főváros parkolási ren-
deletét, valamint a közúti közlekedésről és az önkormányzatokról szóló törvény parkolásra 
vonatkozó rendelkezéseit.  Ez azt jelenti, hogy ha a jogalkotó Országgyűlés és Fővárosi 
Közgyűlés nem képes sürgősen a jogállami normáknak megfelelő szabályozást kialakítani, 
akkor július 1-jétől díjmentes parkolásra, és emiatt közlekedési káoszra lehet számítani 
Budapesten. 

A hivatalban lévő Országgyűlés utolsó ülésén nem foglalkozott a kérdéssel, a választások 
miatt az új képviselőknek pedig már kevés idejük lesz a törvények módosítására, utána 
pedig még a fővárosnak is rendeletet kellene alkotnia. A következő hónapok kihívásairól 
és a fővárosi koncepció kialakításáról egyeztetésre került sor, amelyen a Levegő Munka-
csoport is részt vett. A civil szervezet korábban véleményezte a közúti közlekedésről szóló 
törvény parkolásról szóló rendelkezéseinek módosításáról szóló tervezetet is.

Egyeztetés a fővárosi parkolási rendszer jövőjéről

Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes 2010. február 25-én egyeztetést tartott a fő-
városi parkolási rendszer korábbi átalakításának folyamatában részt vevő civil és szakmai 
szervezetekkel. Az egyeztetésen közterületi parkolásgazdálkodás egységesítése érdekében 
már megtett önkormányzati lépések, és a parkolási rendszer jövőbeni alakulásának kérdé-
sei merültek fel.

Elsőként a főpolgármester-helyettes röviden ismertette az Alkotmánybíróság (AB) dönté-
sét, amely szerint 2010. július elsejével megszűnik Budapesten a fizető parkolás, ha addig 
az országgyűlés és a Fővárosi Közgyűlés nem alkotja meg az új szabályokat. Elmondta, 
hogy a jelenlegi kormány a közúti közlekedésről szóló törvény (Kkt.) módosítását válasz-
totta egyfajta ”minimál” verzióként a parkolás törvényi alapjának tisztázására, a kéthar-
mados önkormányzati törvény módosításába nem vágott bele. A fővárosi önkormányzat 
rövid távú célja, hogy július elsejéig a törvénymódosítás hiányában is történjen valami, 
hogy elkerüljük az AB döntés következményét, mely csak tetézné a parkolási feszültsége-
ket. Ezért az egyeztetések során egy stratégia felállítása szükséges egy vészforgatókönyv 
kidolgozására.  Az első lényeges kérdés, amit rögzíteni  kell,  hogy a parkolási  rendszert 
egységes – az uniós szabályoknak megfelelő – közszolgáltatás keretében 100%-ban ön-
kormányzati tulajdonú társaság lássa el. A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján megkez-
dődtek az egyeztetések a jelenleg fővárosi érdekeltséggel működő két parkolási társulás-
ból (BÖPT, FKPT) való kilépés érdekében. A tájékoztatás szerint a Közgyűlés döntése alap-
ján a jövőben a Parking Kft. üzemelteti majd a fővárosi tulajdonú útvonalak fizető parkolá-
si övezeteit. 

Szele András a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) képviseletében támogat-
ta az egységes parkolási rendszer gondolatát. A törvénymódosítás előkészítő  folyamatá-
ban résztvevő szervezet képviselőjeként fontosnak tartja felhívni a figyelmet, hogy a ja-
vaslatok között szereplő benzinárhoz kötött parkolási díjkeret pusztán a díj maximumát 
adja meg, így nem az a kötelezően alkalmazandó mérték.
Ikvai-Szabó Imre elmondta, hogy a főváros létrehozta a Parkolási és Közlekedésfejlesztési 
Keretet, amelynek révén átlátható rendszerben, célzottan forgatható vissza a parkolásból 
befolyó bevétel közlekedés- és parkolásfejlesztésre.
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Bendik Gábor, a Levegő Munkacsoport képviselője hozzászólásában kiemelte, hogy mind-
ezen problémák mellett van egy másik sürgető kötelezettségünk is, mégpedig a káros-
anyag-kibocsátás csökkentése. Az uniós előírásoknak köztudottan nem felel meg Buda-
pest, hiszen évente jóval több, mint 35 napon át haladja meg az egészségügyi határérté-
ket a részecskeszennyezés (PM10). Londont emiatt 90 milliárd forint körüli büntetéssel fe-
nyegeti az Európai Bizottság. Budapesttel is megtörténhet ugyanez. Szervezetük támogat-
ja az egységes parkolás, valamint a közszolgáltatási rendszer gondolatát, de a PM10-kibo-
csátás csökkentése érdekében a fővárosnak muszáj előrelépnie. Éppen emiatt nem ma-
radhat Budapest parkolási szabályozás nélkül egy pillanatra sem.

A főpolgármester-helyettes válaszában kifejtette, hogy a szennyezés csökkentésére ho-
zandó intézkedések nagy része nem tartozik a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe, és 
ezért jelenleg nem lát reális esélyt e probléma megoldására, ugyanakkor egyetért a káros-
anyag-kibocsátás csökkentésére tett intézkedésekkel, így a szakmai álláspont szerinte tel-
jes mértékben támogatandó.

Gyarmati Zoltán, a Parking Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a Parking Kft. üzleti terve 
számos olyan intézkedést tartalmaz, amelynek mérhető környezetvédelmi hatása lesz a 
jövőben. Ilyen például a személyforgalmi behajtási rendszer (zöld zóna), vagy a teherfor-
galmi behajtási engedélyek elektronikus ellenőrzése. Szerinte a parkolásra is forgalomsza-
bályozási eszközként kell tekinteni.

Murányi József, az Emberibb Parkolásért Mozgalom (EmPaMo) képviselőjének álláspontja 
szerint tévhit, hogy ha nem lesz fizető parkolás Budapesten, akkor világvége van. Kará-
csony és Újév között sem kellett fizetni az autósoknak a parkolásért, és mégsem alakult ki 
káosz. Murányi nem érti, hogy a parkolás miként függ össze a környezetszennyezéssel, hi-
szen a parkoló autó nem szennyezi a környezetet. Szerinte a tömegközlekedés sokkal job-
ban szennyezi a környezetet. Reméli,  hogy a jövőben kevesebb fizető parkolási övezet 
lesz. Szerinte a parkolási díj fizetése helyett akár az is elegendő lenne, ha kétórás időkor-
látot alkalmaznának egy tárcsa segítségével.

Ikvai-Szabó Imre szerint nem kívánatos erről a kérdésről vitát nyitni, ugyanakkor ellenté-
tesnek tartja a gondolatmenetet, miszerint csökkentsük a fizető parkolási övezeteket, de 
az autó a XXI. század közlekedési eszköze. Hiszen utóbbi állításnak pontosan az a követ-
kezménye, hogy a motorizáció folyamatosan nő, így nem jelenthet megoldást a fizető par-
kolási övezetek csökkentése.

Murányi József (EmPaMo) szerint a motorizáció az elmúlt tíz évben alig néhány százalék-
kal növekedett. Szele András (KTI) szerint a KTI-nek és a KSH-nak is több kimutatása van 
a motorizáció növekedéséről, hiszen egyre több az autó, és a meglévőket is egyre gyak-
rabban használják.

Bögös Sándor, az EmPaMo másik jelenlévő képviselője szerint vannak övezetek, ahol való-
ban elengedhetetlen a fizető parkolás. Egy átfogó, teljes körű közlekedési rendszerfejlesz-
tési tervre van szükség. A meglévő buszok földgázüzemre való átállása lenne fontos. Szlo-
vákia jó példa erre, ott minden busz földgázüzemű, így nem szennyezi a környezetet. A 
személyforgalmi behajtási rendszer (zöld zóna) szerinte nem megvalósítható, amíg a vá-
rosba érkező forgalom számára nem biztosítunk alternatív megoldási lehetőséget. A jelen-
legi parkolási rendszer szerinte nem szolgálja sem az emberek, sem a város érdekeit. A 
parkolási  bevételek célzott  felhasználására,  valamint  a parkolási  díjak  racionalizálására 
van szükség. Parkolási bérletrendszert kellene kidolgozni Budapestre, hogy az autósok ér-
dekeltek legyenek a P+R parkolók használatában. 
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Bendik Gábor  arról adott tájékoztatást, hogy a Levegő Munkacsoport korábban vélemé-
nyezte a közúti közlekedésről szóló törvény parkolási rendelkezéseinek módosításáról szó-
ló tervezetet is. Ebben a parkolási díjszámítás módjához is tett néhány észrevételt. 

A Levegő Munkacsoport álláspontja szerint a benzinár növekedésének vagy csökkené-
sének nincs köze a parkolási díjhoz. Javaslatuk szerint, mivel a parkolás a közterület hasz-
nálat egyik módja, piaci alapú ármegállapítás szükséges. Piaci ármegállapításról pedig ak-
kor beszélhetünk, amikor a kínálat meghaladja a keresletet. Ennek fényében a parkolóhe-
lyek árát úgy kell megállapítani, hogy mindig legyen szabad hely (az Európai Parkolási 
Szövetség álláspontja szerint ennek mértéke legalább 15 százalékos kell, hogy legyen). 
Szakszerű telítettségvizsgálatokra van szükség, majd a parkolási díjat úgy kell beállítani, 
hogy az optimális szint felett ne lehessen telített az adott zóna. További felvetés, hogy a 
jelen szabályozás szerint sokszor jobban jár a szabálytalan helyen parkoló jármű, mint a 
lejárt jeggyel szabályosan parkoló, hiszen az előbbit gyakran ”nem kapja el” a közterület-
felügyelő, míg utóbbit – egyébként helyesen – a parkolóőr mindig pótdíjjal sújtja. A prob-
léma megoldására a Kkt. módosításában mindenképp elő kell írni a díjfizetést a szabályta-
lanul parkoló járművek számára is.

Szele András (KTI) válaszában ismét kitért a korábban már említett álláspontjára, amely 
szerint a benzinár a parkolási díj maximumát adja meg, azon belül az önkormányzat olyan 
árat állapít meg, amilyet szeretne, akár kötheti továbbra is a BKV-vonaljegy árához a par-
kolási díjat. A törvénymódosítás javaslatában jelenleg is telítettségi szint szerint kerültek 
meghatározásra az egyes parkolási díjövezetek.
Murányi József (EmPaMo) elmondta, hogy korábban az ő javaslata volt a parkolási díj ben-
zinárhoz kötése. A kereslet-kínálat elvét elfogadja, de akkor ne azért szüntessünk meg a 
parkolási övezeteket, hogy a meglévő parkolóhelyeken magasabb díj legyen szedhető...

Dr. Mizsák Ildikó, a Fővárosi Közterület-felügyelet képviselője tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy a közterület-felügyeletek szétaprózódása miatt is adódnak az ellenőrzési problémák, 
hiszen jelenleg ebben sincs egy egységes rendszer, bizonyos kerületekben saját közterü-
let-felügyelet működik,  míg vannak területek,  amelyek a Fővárosi  Közterület-felügyelet 
fennhatósága alá tartoznak, illetve van, ahol vegyes az ellenőrzés jogosultsága. A Fővárosi 
Közterület-felügyelet jelenleg azon dolgozik, hogy növelje a szabálysértők lebukási esé-
lyét.

Kéthelyi Józsefnek, a BKSZ Nonprofit Kft. képviselőjének véleménye szerint az autóhasz-
nálatot szabályozni kell, a fizető parkolásnak forgalomszabályozási eszköznek kell lennie. 
Ehhez ugyanakkor meg kell teremteni a forrást is. Környezetorientált magatartásforma és 
optimális területhasználat kialakítása szükséges.
Bögös Sándor, az EmPaMo képviselője szorgalmazta, hogy legyenek P+R parkolók, legyen 
lehetősége az autósnak eldönteni, hogyan közlekedik tovább.

Szöllősiné Földesi Erzsébet, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
(MEOSZ) képviselője elmondta, hogy távlatokban a MEOSZ is támogatja a közszolgáltatási 
rendszer megvalósulását. Véleménye szerint a jelenleg hatályos parkolási rendelet is elég 
sokat  ért  el  a  mozgáskorlátozott  férőhelyek jogtalan  elfoglalásának  kiküszöbölésére.  A 
Kkt. módosításának tervezetében továbbra is indokoltnak tartja a szigorú feltételek fenn-
tartását  a  visszaélések elkerülésére.  Továbbiakban is  támogatják,  hogy a Parkolási  és 
Közlekedésfejlesztési Keretben felgyülemlő források akadálymentesítésre is felhasználha-
tóak legyenek.
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Gyarmati Zoltán felhívta a figyelmet, hogy a hatályos parkolási rendelet előírása szerint 
minden 50. férőhelyet mozgáskorlátozottak számára kell kialakítani. A férőhelyek kijelölé-
sére vonatkozó javaslatot továbbra is várja a Parking Kft.

Csoltó Gábor, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) képviselője elmondta, hogy 
támogatják a főpolgármester-helyettes által elmondottakat (egységes parkolási rendszer 
megvalósítása közszolgáltatás keretében), ugyanakkor továbbra is aggodalmukat fejezik 
ki amiatt, hogy nehezen megközelíthetőek a kiskereskedelmi egységek.

Gyarmati Zoltán szerint a jelenleg hatályos parkolási rendeletbe éppen ezért került bele a 
kisteherautók számára 20 percig történő rakodás idejére ingyenes parkolás. 
Csoltó Gábor (BKIK) válaszában kifejtette, hogy rendszerben kell gondolkodni, hiszen je-
lenleg nincsen city-logisztikánk, vagyis a teherforgalmat megfelelően szabályozó, szervező 
rendszer. A város legnagyobb ”ellensége” a tartósan parkoló autó. Motiválni kellene az au-
tósokat, hogy hosszú idejű parkolás esetén a külső területeket vegyék igénybe.

Murányi József (EmPaMo) a mozgáskorlátozottak minden igényével egyetért, ugyanakkor 
szerinte nem szerencsés a pótdíjat a parkolási díjhoz kötni, hiszen a mozgáskorlátozott 
férőhelyek jogtalan elfoglalása szabálysértésnek minősül. Az ebből származó bevétel ne a 
parkolási cégek bevétele legyen. A parkolási társaságok visszaélnek ezzel. 

László János, a Magyar Kerékpárosklub képviselője elmondta, hogy támogatja az egysé-
ges parkolási rendszer és a közszolgáltatás gondolatát. A parkolási rendelet járművekről 
szól, éppen ezért szorgalmazná az ötletet, amely szerint térjen ki a rendelet a kerékpárra 
is. Amennyiben a kerékpáros közösségi közlekedési rendszer is beindul, azt is érdemes in-
tegrálni a rendeletbe.

Gyarmati Zoltán elmondta, már régóta felmerült az ötlet, hogy egy kerékpáros rendeletet 
kellene alkotni. E tárgyban is egyeztetni szükséges.

Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes célja, hogy az egyeztetések lefolytatását kö-
vetően március végéig összeálljon a végleges javaslatcsomag, így az áprilisi vagy legké-
sőbb a májusi közgyűlés napirendi pontjaként szerepelhet az újonnan kidolgozott fővárosi 
parkolási rendelet tervezete.

Budapest, 2010. március 9.

Készítette: Dr. Bendik Gábor
a Levegő Munkacsoport jogásza
az egyeztetés hivatalos emlékeztetője alapján

A következő oldalakon olvasható a Levegő Munkacsoport véleménye a tervezett parkolási mó-
dosításokkal kapcsolatban.
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Vélemény 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 
módosításáról szóló előterjesztéshez

Általánosságban: 

Álláspontunk szerint  a parkolási  szabályok törvényi  megalapozásának helye  nem a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.), hanem a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi.  LXV.  törvény.  A parkolást  a  közlekedési  jogszabályok  helyett  a  közterület-használat 
alapvető  szabályai  között  kellene  szabályozni,  hiszen  az  egyenlőség  alkotmányos 
követelményének  az  felelne  meg,  ha  a  közterület-foglalás  módjai  (gépjárművel  vagy más 
módon)  között  a  szabályozás  nem  tenne  különbséget.  Amennyiben  azonban  a  jogalkotó 
továbbra is a közlekedés törvényi szabályozása keretében kívánja a kérdést rendezni, akkor az 
előterjesztéshez az alábbi részletes javaslatokat fűzzük.

Részletesen:

1. Javasoljuk az előterjesztés „Hatásvizsgálati lap” fejezetének V. pontját az alábbiak szerint 
módosítani:

Amennyiben  a  Kkt.  módosítására  nem  kerül  sor,  a  romló  környezeti  állapot  miatt  az 
egészségkárosodások számának és súlyosságának növekedésére lehet számítani.

Indoklás: A „Hatásvizsgálati lap” VI. pontja helyesen állapítja meg, „Amennyiben a Kkt. 
módosítására nem kerül sor, úgy 2010. július 1-jétől várhatóan jelentős mértékben 
megnövekedik a parkoló járművek száma, ami a környezet terhelésének megnövekedésével is 
jár.” Ez azonban azt is jelenti, hogy ebben az esetben többlet egészségkárosodás is várható.

2. Az előterjesztés 2. §-át a következők szerint javasoljuk módosítani:

A Kkt.15. § (3) bekezdése a következőre módosul:

(3)  Az  országos  közutak  lakott  területen  levő  szakaszain,  valamint  a  helyi  közutakon  a 
[három vagy annál több kerekű] járművek várakozására  – kizárólag forgalomszervezési 
(forgalomtechnikai) illetve a 13. § (2) bekezdésében említett indokok alapján, a 15/A. §-ban 
meghatározott  keretek  között  –  a  települési  (a  fővárosban  a  fővárosi)  önkormányzat 
rendeletben díjfizetési kötelezettséget állapíthat meg az önkormányzat és a várakozó jármű 
üzemben tartója között létrejövő szerződés részeként.”

Indoklás: Nem látjuk az okát és az indokát a motorkerékpárok kivételezett helyzetének. Sem 
környezetvédelmi,  sem  forgalomszabályozási,  sem  közterület-foglalási  szempontból  nem 
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indokolt  a kivételezés.  Ilyen kivételezés korábban sem létezett.  A megfogalmazás  továbbá 
bonyolultabbá és nehezen alkalmazhatóvá teszi a normaszöveget.

3. Az előterjesztés 3. §-át a következők szerint javasoljuk módosítani:

A 15/A. § (1) - (4) bekezdése a következőre módosul:

15/A.  §  (1)  Díjfizetési  kötelezettség  olyan  várakozási  övezet,  illetve  olyan  –  várakozási 
övezeten kívül eső – közúton kijelölt várakozóhely (a továbbiakban együtt: várakozási terület) 
tekintetében  és  időszakra  rendelhető  el,  amelyen  a  meghatározott  időszakban  a  járművek 
várakozására  alkalmas  helyek  átlagos  foglaltsága  (a  továbbiakban:  telítettség)  a  70%-ot 
meghaladja.  Azoknak  a  várakozási  területeknek  a  kategóriái,  amelyek  tekintetében  a 
települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzat díjfizetési kötelezettséget állapíthat meg, a 
következők: 

I.  kategória:  olyan  várakozási  terület,  amelyen  a  70%  feletti,  de  legfeljebb  80%-os 
telítettség várakozási díjfizetési kötelezettség esetén is megvalósul,

II.  kategória:  olyan  várakozási  terület,  amelyen a  telítettség  80% feletti,  de legfeljebb 
85%-os marad várakozási díjfizetési kötelezettség esetén is,

III. (kiemelt) kategória: olyan 70% feletti telítettségű várakozási terület, amelyet a közúti 
közlekedés károsító hatásaitól fokozottan védeni kell.

(2)   Az önkormányzat rendeletében egy órára megállapított várakozási díj összege   
személygépkocsi, motorkerékpár, valamint segédmotoros kerékpár várakozása esetén olyan 
mértékű legyen, hogy a várakozási terület telítettsége ne emelkedjen 85% fölé.

(3) Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi 
várakozása esetén a várakozási díjnak az önkormányzati rendeletben megállapítható 
legmagasabb összege a (2) bekezdésben megjelölt díjak háromszorosa, járműszerelvény 
várakozása esetén a (2) bekezdésben megjelölt díjak hatszorosa.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt telítettség mértékét a közút kezelője állapítja meg, és 
a díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területek tekintetében legalább minden harmadik 
naptári évben – az előző három naptári év adatai alapján – felülvizsgálja azt. A felülvizsgálat 
eredményéről  a  közút  kezelőjének  a  települési  önkormányzat  képviselő-testületét,  a 
fővárosban  a  fővárosi  közgyűlést  tájékoztatnia  kell.  Ha  a  felülvizsgálat  eredményeként 
megállapítható,  hogy  az  adott  várakozási  terület  telítettsége  változott,  az  önkormányzat 
rendeletét  –  a  várakozási  területnek  a  rendeletben  meghatározott  kategóriáját,  az  ennek 
megfelelő díjat,  a meghatározott díjköteles időtartamot – három hónapon belül módosítani 
kell, illetve a díjfizetési kötelezettséget meg kell szüntetni.  

Indoklás: A parkolási díjak alapjának benzinárakhoz kötése álláspontunk szerint elhibázott 
koncepció.  Olyan  külső  események  (közel-keleti  események,  devizaár,  USA  időjárás,  új 
olajmezők)  befolyásolhatják  ezáltal  a  parkolási  díjat,  amelyeknek  a  parkolási  szabályozás 
indokaihoz semmi közük, sőt ellentétes hatást váltanak ki. Egy esetleges benzinár-csökkenés 
esetén  ugyanis  nőne  a  kereslet  parkolóhelyekre,  amely  pont  azt  tenné  indokolttá,  hogy a 
parkolási  díjak növekedjenek, miközben ezzel éppen ellentétes folyamat  indul,  a parkolási 
díjak  csökkennek.  A  díjmeghatározás  alapjának  egyetlen  helyes  módja  a  piaci 
ármeghatározás,  azaz  a  kereslet-kínálat  egyensúlyának  árral  való  beállítása.  Az  Európai 
Parkolási  Szövetség ajánlásának megfelelően azt  kell  elérni,  hogy minden várakozóhelyen 
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legalább  15% üres  hely legyen,  így ennek megfelelően  kell  az  árat  kialakítani.  Lényeges 
indok,  hogy  a  környezetvédelmi  célt  is  ez  az  ármegállapítási  módszer  támogatja  a 
leghatékonyabban. 

4.  A  15/A.  §   (6)  bekezdése  a  következőre  módosul,  továbbá  a  15/A.  §  egy  új  (10) 
bekezdéssel egészül ki: 

(6) Az önkormányzat  – rendeletében – a várakozás 15 percnél  hosszabb díjfizetés  nélküli 
túllépéséhez is kötheti a pótdíjfizetési kötelezettséget. A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának 
közlését  (postai  kézbesítését)  követő 15 napon belüli  befizetés  esetén  az adott  várakozási 
területen  egy  naptári  napon  belül  érvényes  díjköteles  időszakra  és  további  két  órai 
várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj 
negyvenszerese.  [Nem  szabható  ki  pótdíj  a  közterület-felügyelő  által  kerékbilinccsel 
rögzített járműre.]

(10) A díjfizetési kötelezettség a várakozási területen szabálytalanul várakozó járművekre is 
kiterjed.

Indoklás: A szabálytalanul  várakozó járművek díjfizetés alóli  mentesülése a gyakorlatban 
sokszor azzal jár, hogy a szabálytalan helyen várakozók a közterület-felügyelet leterheltsége 
miatt  büntetés  és  –  az  előterjesztés  alapján  –  díjfizetés  nélkül  várakozhatnak,  míg  a 
szabályosan parkoló autóknak minden esetben díjat kell fizetniük.

Budapest, 2010. február 10.

Levegő Munkacsoport 
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