Kedves Kollégák!
Többen kérdezték magánszemélyként tőlem, hogy az új parkolási bírság szabályok mikortól irányadóak, és hogyan is
kell azokat értelmezni. Erre való tekintettel az alábbi összefoglaló, majd magyarázó ismertetést adom nektek, inkább
laikus szavakat használva, mint szakszerű jogász nyelvet. Javaslom, hogy a magyarázatot mindenképpen olvassátok
el, mert abban vannak a „finomságok” (pl. elévülés megszakadása és újra indulása stb.).
I. ÖSSZEFOGLALVA
A MEG NEM FIZETETT

ELÉVÜLÉS NAPJA

MEGJEGYZÉS

ELŐFELTÉTEL

2001. december 21. előtt

elévült

bírósági úton már nem
érvényesíthető

-

2001. december 21.
és
2002. december 22.
között

a meg nem fizetett
parkolási nap + 5 év

elévülési időn belül bírósági úton
még érvényesíthető, után már
nem

a fizetési felszólítást legkésőbb
2007. február 20. napjáig
postára kell adnia a parkolótársaságnak

2002. december 21.
és
2006. december 21. között

2007. december 22.

függetlenül attól, hogy mikor
keletkezett ezen intervallumon
belül a követelés, 2007. december
22-ig még érvényesíthető bírósági
úton

a fizetési felszólítást legkésőbb
2007. február 20. napjáig
postára kell adnia a parkolótársaságnak

2006. december 22. után

a fizetési felszólítás
kézhezvételének a
napja + 1 év

-

a fizetési felszólítást a meg
nem fizetett parkolási napot
követő 60 napon belül postára
kell adnia a parkolótársaságnak

PARKOLÁS NAPJA

II. ALAPRENDELKEZÉS
1.)

Eddig is igaz volt az a szabály, hogy „közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített,
illetőleg kijelölt várakozóhelyen a közút kezelője díj és pótdíj szedését rendelheti el.”1
Ez a szabály – köznyelven - a parkolási díjfizetésről illetve parkolási bírságról szól.
Nem volt azonban semmilyen speciális rendelkezés ennek a díjnak, mint követelésnek a behajtására2, ezért a
Polgári Törvénykönyv általános szabályai érvényesültek, azaz az ilyen jellegű bírságokat 5 éven belül
bármikor be lehet hajtani + mivel pénzkövetelésről volt szó, késedelmi kamatot is fel lehetett számolni a Ptk.
szabályai szerint.
III. ÚJ SZABÁLYOK3

1.)

2006. december 22-én lépett hatályba egy teljesen új – kiegészítő – rendelkezés, mely szerint, ha a parkolási
díjat nem fizetik meg, akkor vagy a közút kezelője (ez általában az önkormányzat), vagy az általa megbízott
gazdálkodó szervezet (ezek a parkolási-társaságok, pl. Centrum) 60 napon belül köteles postára adni a díj vagy pótdíjfizetési felszólítást. 4
Ha a postára adás nem történik meg 60 napon belül, akkor az a parkolási bírság nem hajtható már be, mivel a
60 nap ún. jogvesztő határidő.
Halkan jegyzem meg, hogy 60 napon belüli postára adás tényének bizonyítása alapvetően a parkoló-társaság
érdeke, viszont előfordulhat az is, hogy postai bélyegző nélkül érkezik meg hozzánk egy felszólítás, akkor
vajon honnan tudja az egyszerű állampolgár eldönteni, hogy vajon akkor most fizessen vagy sem, mert
esetleg a felszólítás elkésett. Ebben az esetben talán érdemes bemenni a parkoló társasághoz leellenőrizni,
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Közúti közlekedésről szóló 1988. évi i. törvény 15. § (3) bekezdés
Behajtás alatt jogi nyelven a követelés bírósági úton történő érvényesítése értendő
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2006. december 14-én
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Közúti közlekedésről szóló 1988. évi i. törvény 15. § (5) bekezdés
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hogy ők mondják meg, hogy mikor adták postára a mi felszólításunkat. Más kérdés, hogy mennyire fogunk
sikerrel járni. /
2.)

Az új szabályozás azt is bevezeti, hogy a parkolási díjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el.
Ez azt jelenti, hogy ha a parkolási társaság 60 napon belül kiküldte a felszólítást, de mi nem fizetjük be a
parkolási díjat még annak hatására sem, akkor a parkolási társaságnak van még 1 éve arra, hogy pl. pert
indítson ellenünk, hiszen az elévülést a fizetési felszólítás megszakítja, s az elévülés azon a napon, amikor a
fizetési felszólítást kézhez vesszük - újrakezdődik.

3.)

Az új szabályozás azt is bevezeti, hogy a parkolási díj és pótdíj után késedelmi kamat nem számítható fel.
IV. MIKORTÓL IRÁNYADÓK AZ ÚJ SZABÁLYOK?5

1.)

Álláspontom szerint a késedelmi kamatot már nem kell befizetni, akkor sem, ha az esetlegesen felszámításra
került, mivel a késedelmi kamat felszámítására vonatkozó tilalom 2006. december 22-én hatályba lépett, és
semmiféle eltérő szabály nem szól arról, hogy a késedelmi kamat tekintetében különbség lenne a 2006.
december 22. előtt illetve után postára adott bírságok között.
Ezt az álláspontomat támasztja alá az is, hogy a 60 nap jogvesztő határidő és az egy év elévülési idő
tekintetében viszont fontosnak tartotta hangsúlyozni a jogalkotó, hogy mi van 2006. december 22. napját
megelőzően keletkezett bírságokkal. Mivel azonban konkrét rendelkezés nincs a késedelmi kamatról,
elképzelhető ezzel ellentétes jogi álláspont is.

2.)

3.)

Ami biztos: 2007. február 20. napjáig postára kell adni minden olyan felszólítást, ami 2006. december 21. előtt
keletkezett parkolásokra vonatkozik.
A 2001. december 21. előtti bírságok már elévültnek tekintendők.
Az elévülés azt jelenti, hogy az elévült követelést bírósági úton már nem lehet érvényesíteni.
Fontos! Az önmagában nem jogsértő, ha a parkolási társaság már elévült parkolási díjakról küld ki csekket,
ehhez joga van. A lényeg csak az, hogy ekkor írni kell a parkoló társaságnak, hogy azt nem fizetjük meg, mert
elévült. Ugyanez igaz arra az esetre is, ha esetleg több díjat kér tőlünk a parkolási-társaság, vagy egyszerre
több díj miatt perel be minket. Az előbbiekből következik azonban az is, hogyha valaki figyelmetlen és elévült
követelést fizet meg, akkor – ahogy pestiesen mondják – így járt.
Az elévülés megszakad a fizetési felszólítás kiküldésével, és a fizetési felszólítás kézhezvételének napján újra
kezdődik. Azaz, ha valaki pl. 2006. december elején kapott 2001. december végén keletkezett parkolási
bírságra felszólítást, akkor ez a követelés nem évült el 2006. december végén, hanem újra kezdődött!
Az előző példára is visszautalva az is lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy a bírság már elévült, de ha valamilyen
csoda folytán a parkolási-társaság bizonyítani tudja, hogy minket korábban már felszólított, akkor bizony az
elévülés esete – valószínűleg - nem áll fenn.

4.)

A 2002. december 21. és 2006. december 21. között keletkezett bírságok 2007. december 22-én évülnek el.
Az új szabály ugyanis azt mondja, hogy ha a 2006. december 22. előtt keletkezett parkolási bírságok elévülési
idejéből még több mint egy év van hátra, akkor azok a követelések mind a törvény hatálybalépését követő egy
éven belül évülnek el, azaz 2007. december 22. napján.6
Üdvözlettel: dr. Györgyi Dóra, jogtanácsos
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A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CX törvény 34. § (2) bekezdés: „Amennyiben a […] pótdíjfizetési felszólítást e törvény
hatálybalépéséig nem adták postára, azt e törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül postára kell adni. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha az e
törvény hatálybalépését megelőzően keletkezett pótdíjfizetési kötelezettség elévüléséből e törvény hatálybalépésének időpontjában még több mint egy év van hátra,
a követelés e törvény hatálybalépésétől számított egy éven belül elévül."
6
Kissé szerencsétlen az a megfogalmazás, hogy „hatálybalépést követő egy éven belül”, helyesebb lett volna, a „hatályba lépést követő egy év elteltével” kifejezés
használata, mert feltehetően ez volt a szándék, mivel az egy éven belüliség az eltérő, 4 évet átfogó időpontok miatt nehezen értelmezhető.
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