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Tisztelt Közgyűlés!
A fizető várakozóhelyek használatának szabályozásáról szóló 20/1993. (V.24.) Kr. számú
rendelet (továbbiakban: R.) szabályozza Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén
az Önkormányzat tulajdonában lévő közút területén, vagy a közút területén kívüli
közterületen létesített, illetőleg kijelölt, valamint a mélygarázsokban, parkolóházakban
létesített fizető várakozóhelyeket igénybevevő gépjármű vezetőjére, tulajdonosára, üzemben
tartójára vonatkozó szabályokat, valamint a fizetendő díjak, pótdíjak összegét.
A fizető várakozóhelyek üzemeltetésével megbízott DKV Zrt. észrevételezte, hogy a
helyszínen meg nem fizetett parkolási díj, valamint pótdíj befizetési kötelezettség miatt indult
bírósági eljárások során számos probléma merült fel:
A parkolási díjhátralék behajtása iránt kezdeményezett perekben az autókölcsönzéssel
foglalkozó cégek, mint bérbeadók felelősségét nem tudja megállapítani a bíróság, ha a cég
külföldinek adja bérbe a gépkocsit. Hiába csatolja a bérbeadó a bérleti szerződést, a
társaságok mentesülnek a fizetési kötelezettség alól, a külföldivel szemben indított per pedig
egyrészt nagyon hosszadalmas, másrészt igen költséges, mivel minden bírósághoz becsatolt
iratot a külföldi állampolgár anyanyelvére le kell fordíttatni hitelesen, amelynek költsége a
DKV Zrt. – t terheli.
A gyakorlatban problémát jelentenek azok a cégek is (vagy magánszemélyek), amelyek
autókereskedéssel foglalkoznak. Az adásvételi szerződésben szereplő személyeket sok
esetben nem lehet megállapítani. A kiküldött fizetési felszólítás a címről általában
„elköltözött” jelzéssel jön vissza, és a lakcím figyelő megkeresése sem szokott eredményre
vezetni, ezért a bíróság nem tudja kikézbesíteni az alperesnek az idézést és az iratokat.
A parkolási díj, valamint pótdíj befizetési kötelezettségéről szóló 2/2006. Polgári jogegységi
határozat szerint szerződéses kötelezettség teljesítéséért az elsődleges felelősség mindig
magát a szerződő felet terheli. Jogszabály azonban másodlagosan (közvetlenül vagy
mögöttesen) más személy felelősségét, helytállási kötelezettségét is megállapíthatja valamely
szerződéses kötelezettség teljesítéséért. Amennyiben önkormányzati rendelet úgy rendelkezik,
hogy a helyszínen meg nem fizetett parkolási díjat, valamint pótdíjat a gépjármű
tulajdonosának (üzemben tartójának) kell megfizetni, akkor ez azt jelenti, hogy a tulajdonos
(üzemben tartó) a tényleges használó megjelölésével nem mentesülhet a felelősség alól.
A jelzett problémákra a hivatkozott jogegységi határozat alapján a R. módosítása adhat
megoldást, melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot:
Indokolt a R. 2.§ (1) bekezdésében az „amennyiben a vezető személye nem állapítható meg,
úgy” szövegrész helyett a „valamint” kifejezést alkalmazni.
Javaslom, hogy a R. 4/A.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: „Ha az (1)
bekezdésben megállapított pótdíj határidőben nem kerül megfizetésre, akkor az üzemeltető a
várakozóhely jogosulatlan úthasználatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő
határidőn belül 10.300.- Ft összegű pótdíjról köteles postára adni a fizetési felszólítást,
határidő megjelölésével, melynek megfizetésére a jármű tulajdonosa (üzemben tartója)
köteles.”
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Kérem a T. Közgyűlést, hogy a 20/1993 (V.24.) Kr. számú rendelet módosítását elfogadni
szíveskedjen.
Debrecen, 2008. június 10.
Varga László
főosztályvezető
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