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A pótdíjazás folyamata 

 

 

A pótdíjazási esemény a várakozó gépjármű ellenőrzésével indul. A parkolási 

ellenőrök, egy számukra kijelölt útszakaszon minden egyes várakozó járművet 

ellenőriznek, melynek során figyelik, hogy van- e az adott járműnek, adott időpontra 

érvényes, a parkolási rendeletben előírtaknak megfelelően elhelyezett parkoló jegye, 

valamint hogy kezdeményezett-e az autó vezetője mobilparkolást, van –e a járműnek 

megfelelő várakozási engedélye, valamint adott esetben látható-e a mozgássérült 

igazolvány a gépjármű első szélvédője mögött… stb.  

 

 

(Várakozási díj: 

A várakozási díjat az adott díjzónához tartozó parkolójegy kiadó automatánál kell 

megvásárolni, közvetlenül a megállást követően. „A parkolójegyet a gépjármű első szélvédő 

üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes 

egészében láthatóan, olvasható módon kell elhelyezni.” (Budapest Főváros Közgyűlésének 

30 /2010. (VI.4.) önkormányzati rendelete) 

 

Mozgáskorlátozott engedély: 

„Használatkor az igazolványt a mozgásban korlátozott személyt szállító jármű szélvédője 

mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és jogosultság ellenőrzése céljából 

látható legyen.„(218/2003.(XII.11.) Korm. Rend.) Mivel az ellenőrzés során a biztonsági 

jegyeket vizsgálják (hologram, fémjelek, UV csík a H betűn keresztül, sorszám, érvényesség 

lejárta), ezért az eredeti igazolványt kell kihelyezni, az igazolvány másolata nem megfelelő.) 

 

Kerékbilincselés: 

A közterület –felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. Törvény alapján, ha a korlátozott várakozási 

övezetben díjfizetés nélkül várakozó, vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes 

engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű 

balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére a felügyelő 

kerékbilincset alkalmazhat. Pótdíj nem szabható ki a külön törvényben feljogosított hatóság 

által kerékbilinccsel rögzített gépjárműre.) 
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Az ellenőrzési folyamatot követően, ha a jármű díjfizetési kötelezettség alatt álló 

területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt, egy óránál 

rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre 

történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai 

várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni. 

A parkoló őr kiállítja a fizetési felszólítást, és a vízálló tasakba helyezett 

dokumentumot elhelyezi az autó ablaktörlő lapátján, majd az esemény 

bizonyíthatósága céljából fényképfelvételeket készít. E közben az ellenőr, 

készülékébe beiktatja a gépjármű rendszámát, típusát, a pótdíjazás időpontját, 

valamint a pótdíj összegét, az esemény kap egy azonosító számot. Ezek az adatok 

bekerülnek egy központi számítógépes rendszerbe. 

 

A pótdíj megfizetésére lehetőség van a helyszínen, a jegykiadó automatánál, ekkor 

az eredeti pótdíjszelvényt, valamint a fizetési felszólítást el kell küldeni a levelezési 

címre (1509 Bp., Pf.: 58/2.), vagy személyesen kell bemutatni az ügyfélszolgálati 

irodában (1093 Bp., Lónyay u. 13/a.). Ezen kívül a befizetés történhet a fizetési 

felszólításhoz mellékelt postai csekken, banki átutalással (a fizetési felszólításon 

feltüntetett számlaszámra), valamint az ügyfélszolgálati irodában.  

 

A gépjármű vezetője – észlelve a pótdíjfizetési felszólítást - akár azonnal befizetheti a 

pótdíjat, mely teljesítés megjelenik a parkolási társaság (továbbiakban: Társaság) 

rendszerében, így az ügy lezárásra kerül. A felszólítottnak módjában áll később is 

rendezni a pótdíj- tartozását, ilyenkor szintén lezárásra kerül az eset. 

„A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés 

esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra 

számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj 

negyvenszerese.”(2010. évi XLVII. törvény) 

 

Abban az esetben, ha az autós nem teljesíti pótdíjfizetési kötelezettségét, a 

felszólítás kiállításának napjától számított 60 naptári napon belül, fel kell szólítani az 

érintettet, hogy pótdíjtartozását szíveskedjen kiegyenlíteni. Természetesen ehhez 

szükséges, a pótdíjazott személy adatainak ismerete. A Társaság rendszerébe 

feltöltött rendszámok alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
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Központi Hivatalától (továbbiakban: KEKKH), külön térítés ellenében kerülnek 

lekérdezésre ezek a személyes adatok (tulajdonos neve, címe, anyja neve).  

Ezek ismeretében a Társaság továbbítja az adatokat az Ügyvédi Irodának, melynek 

feladata a meg nem fizetett pótdíjak behajtása.  

 

Az ügyvédi iroda számára szükséges adatok: 

- forgalmi rendszám 

- tulajdonos/üzembentartó neve, anyja neve, címe, gazdasági társaság esetében pedig 

annak székhelye 

- esemény(ek) időpontja(i), helyszíne(i) 

- a pótdíjazás oka  

- fotók 

- pótdíj mértéke 

- az eddig felmerült kiadások összesítése (adatkezelés díja, postaköltség, ügyviteli 

költség)  

 

Az ügyvédek által elkészített fizetési felszólító levelek kiküldésre kerülnek, melyeket 

az Ügyvédi Iroda elektronikus formában megőriz, a levelek postai úton történő 

feladását pedig ún. postakönyvben gyűjtik össze, melyben a ragszám alapján 

minden küldemény beazonosíthatóan megjelenik, a feladás dátumával együtt. 

Abban az esetben, ha az ügyfél a felszólító levél kézhezvétele után sem teljesíti 

fizetési kötelezettségét, illetve panasszal nem él, az Ügyvédi Iroda a meglévő 

adatokból egy informatikai rendszer segítségével, fizetési meghagyásokat készít 

(FMH-k), mely iránti kérelmet a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához 

(továbbiakban: MOKK) kell benyújtani, a MOKK honlapján rendszeresített 

nyomtatványon, elektronikus formában.  

A kitöltött és aláírt fizetési meghagyás a MOKK központi rendszerébe kerül, ahonnan 

a rendszer szétosztja a fizetési meghagyásokat az ország közjegyzői között. 

Miután a közjegyző megkapja a kitöltött és aláírt fizetési meghagyást, és az megfelel 

a jogszabályi követelményeknek, kinyomtatja, és postázza a kötelezett címére. 

 

Amennyiben a kötelezett még határidőn belül ellentmondással él, az eljárás perré 

alakul, így az ügyben, a továbbiakban a bíróság jár el, az adatok a bíróságra 

kerülnek.  
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Amennyiben a kötelezett nem él ellentmondással, az ügy jogerőre emelkedik és 

végrehajthatóvá válik. 

 

Minden egyes jogi szakasszal további költségek merülnek fel pl. KEKKH-es 

lekérdezés díja, FMH díj, peresítés díja…stb., ezáltal a végső tartozás a tőketartozás 

sokszorosát is elérheti.  
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Folyamatábra 

 

 

 

                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkoló jármű ellenőrzése 

- Fizetési felszólítás 

- Adatok készülékbe történő 

iktatása (rendszám, típus, 

pótdíjazás ideje, összege)  

 

Adatok eljutása központi 

számítógépes rendszerbe 

Pótdíj befizetése 
(jegykiadó 
automatánál, csekken, 
banki átutalással, 
személyesen az 
ügyfélszolgálaton) 

 

Megfelelő Nem megfelelő 

Pótdíj fizetés elhagyása 

Fizetési Felszólító levél kiküldése 

Személyes Adatok 

lekérdezése KEKKH-től 

Név, cím, anyja neve 

Teljesítés Teljesítés elhagyása 

Adatok küldése Ügyvédi Irodához 

Fizetési meghagyások készítése 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

Közjegyzők 

Fizetési meghagyások 

kiküldése 

Befizetés  A kötelezett ellentmondással él 

Bírósági peres eljárás 

Bírói döntés 

Az ügy lezárása 


