1988. évi I. törvény
a közúti közlekedésről1
A törvény célja
1. § A törvény célja, hogy a közúti közlekedés alapvető feltételeinek, az abban résztvevő
személyek és szervezetek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározásával elősegítse a közúti
személy- és áruszállítási szükségletek kielégítését, a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi
követelményeknek megfelelő korszerű járműállomány és közúthálózat kialakítását, működését, a
közutak védelmét.

A törvény hatálya
2. § (1)2 A törvény hatálya kiterjed Magyarország területén
a) a közúti közlekedésben résztvevőkre,
b) a közúti járművekre (a továbbiakban: jármű)
c) az utakra - a 48. § (4) bekezdésében foglalt eltéréssel -,
d) az utak környezetére és a közúti közlekedést szolgáló létesítményekre, valamint
e) a közutakon, valamint az állami és helyi önkormányzatok tulajdonában álló közforgalom
elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken kialakított várakozási
területen járművekkel történő várakozás rendjére.
(2)3 Magyarország területén kívül a magyar hatósági jelzéssel ellátott járművekre, azok
üzembentartójára és vezetőjére a törvény rendelkezéseit annyiban kell alkalmazni, amennyiben a
külföldi jogszabály vagy nemzetközi szerződés, egyezmény, megállapodás eltérően nem
rendelkezik.
(3)4 Magyarország területén külföldi hatósági jelzéssel ellátott járművekre, azok
üzembentartójára és vezetőjére a törvény rendelkezéseit annyiban kell alkalmazni, amennyiben
jogszabály, nemzetközi szerződés, egyezmény vagy megállapodás másként nem rendelkezik.
(4)5 A Magyar Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek
a) tagjaira,
b) üzemben tartott járműveire, és azok forgalomba helyezésére, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
valamint időszakos vizsgálatára, továbbá
1

Kihirdetve: 1988. IV. 21.

2

Megállapította: 2012. évi CXIX. törvény 1. §. Hatályos: 2012. VIII. 7-től.

3

Módosította: 2011. évi CCI. törvény 20. § b).

4

Módosította: 2011. évi CCI. törvény 20. § b).

5

Megállapította: 2010. évi CLXXII. törvény 1. §. Módosította: 2011. évi CLXXI. törvény 5. § (1), 2014. évi
XCIX. törvény 157. § (2) 1.
1

c) magánútjaira
jogszabály eltérő rendelkezéseket állapíthat meg.
(5)6 A törvénynek az utakra vonatkozó rendelkezéseit az út műtárgyaira és tartozékaira, a
közutakra vonatkozó rendelkezéseit - a 11. § (2) bekezdése, a 30. § és a 43. § kivételével - a
közforgalom elől el nem zárt magánutakra is alkalmazni kell.

A közúti közlekedésben résztvevők alapvető jogai és kötelezettségei
3. § (1) A közúti közlekedésben mindenkinek joga van részt venni; a közutat és a közforgalom
elől el nem zárt magánutat közlekedés céljából gyalogosként vagy - meghatározott feltételek
teljesítése esetén - járművezetőként bárki igénybe veheti. Jogszabály gyalogosok és járművek
közlekedését egyes közutakon korlátozhatja vagy kizárhatja.
(2) A közút kezelője7 a közlekedés résztvevőit tájékoztatja a közlekedés biztonságát és
zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről.
4. §8
5. § (1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles
a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket megtartani;
b) a közúti jelzések rendelkezéseinek eleget tenni, a forgalom irányítására jogosultak utasításait
követni;
c) úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat
közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
(2) Közúton járművet az vezethet,9 aki a biztonságos vezetésre alkalmas állapotban van, a
jármű vezetéséhez előírt engedéllyel rendelkezik.
(3) A jármű vezetését az üzembentartó nem engedheti meg, illetőleg a vezető nem engedheti át
olyan személynek, aki a (2) bekezdésben említett feltételeknek nem felel meg.
(4)10 A külföldi hatóság engedéllyel és jelzéssel ellátott járművel belföldi közúti forgalomban a
külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint lehet részt venni.
6. § (1) Járművel az út-, a forgalmi, az időjárási és a látási viszonyoknak megfelelően kell
közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra.
(2) Járművel az úttest menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és a forgalmi viszonyok szerint
lehetséges mértékben jobbra tartva kell haladni.
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(3) Aki járművel irányt változtat, köteles az azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem
változtató járműveknek elsőbbséget adni. Az irányváltoztatást jól láthatóan és kellő ideig jelezni
kell.
(4) Útkereszteződésben - ha közúti jelzésből vagy forgalmi szabályból más nem következik - a
jobbról érkező járműnek van elsőbbsége.11
7. § (1) A közutat, a közúti jelzést megrongálni, beszennyezni, a közútra a közlekedés
biztonságát vagy zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat kitenni, kidobni nem szabad.12
(2) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közúti
közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a
keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a
közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.
(3) Az a járművezető, aki a közúti jelzés olyan rongálását, beszennyezését észleli, vagy a
közútra került olyan akadályt lát, amely a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti, köteles
erről a rendőrséget vagy a közút kezelőjét13 értesíteni, és - amennyiben erre lehetősége van - a
veszélyt a közlekedés többi résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni).
7/A. §14 (1)15 A közúti balesettel érintett gépjárművek vezetői - a rendőrség értesítésének,
illetve a rendőrségi intézkedés hiányában - kötelesek egymás számára, kölcsönösen
személyazonosságukat hitelt érdemlően igazolni, továbbá nevüket, lakcímüket és a balesetben
érintett járművek hatósági jelzését közölni, valamint megnevezni azt a biztosítót, amellyel a
gépjárműre felelősségbiztosítási szerződést kötöttek.
(2) Ha a baleset folytán megrongálódott jármű vezetője nincs jelen, a károkozó az (1)
bekezdésben megjelölt adatokat köteles erre alkalmas módon a helyszínen hátrahagyni, és az
esetet a felelősségbiztosítási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően biztosítóintézetének
bejelenteni.
15. § (1)16 A miniszter - rendeletben - meghatározott járművek közlekedését a közút
kezelőjének hozzájárulásához és díj fizetéséhez kötheti.17
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(2)18 Az (1) bekezdés szerint megállapított díj, továbbá a 33/A. § szerinti használati díj, útdíj és
pótdíj megfizetéséért - amennyiben a használati díjról szóló rendelet vagy útdíjról szóló törvény
eltérően nem rendelkezik - a járműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény
szerinti üzembentartója felelős.
(3)19 Az (1) bekezdés szerinti közútkezelői hozzájárulás tartalmazza a jármű közlekedéséhez a
közútkezelői hozzájárulást igénylő jármű üzembentartójának nevét, adószámát, továbbá
természetes személy üzembentartó esetén lakcímét, nem természetes személy üzembentartó
esetén székhelyét.
(4)20 Amennyiben nem a jármű üzembentartója igényli a közútkezelői hozzájárulást, a (3)
bekezdésben foglaltakon túl az igénylő (3) bekezdés szerinti adatait is fel kell tüntetni a
közútkezelői hozzájáruláson.
(5)21 A közútkezelői hozzájárulás tartalmazza a közútkezelői hozzájárulást kiadó, valamint az
igénylő szervezet ügyintézőjének nevét, és elérhetőségét (telefon, fax, e-mail cím).
(6)22 A közútkezelői hozzájárulás - a (3)-(5) bekezdésben meghatározottakon túl - tartalmazza a
miniszter rendeletében meghatározott személyes adatokat nem tartalmazó adatokat.
(7)23 A miniszter rendeletében meghatározottak szerint a közútkezelői hozzájárulás kiadására
jogosult útkezelő a közútkezelői hozzájárulás kiadásával egyidejűleg köteles az általa kiadott
közútkezelői hozzájárulást a 21/K. § szerinti Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer részére
elektronikusan átadni.
15/A. §24 (1)25 Forgalomszervezési, valamint a 13. § (2) bekezdésében meghatározott indokok
alapján, az e törvényben meghatározott keretek között
a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem
zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a helyi önkormányzat
rendeletében, valamint
b) az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a Kormány rendeletében
kijelölhet olyan várakozási területet, amelynek a járművel történő, várakozási célú használatáért
várakozási díjat kell fizetni.
(2) A díj fizetési kötelezettség alá eső várakozási területen - a lehetőségekhez képest egyenlő
megoszlásban, illetve a mozgáskorlátozottak által jellemzően igénybe vett közintézmények
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elérhető közelségében - minden megkezdett ötven várakozási helyből ki kell jelölni legalább egy,
a mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozási helyet.
(3) Díjfizetési kötelezettség olyan várakozási terület tekintetében és időszakra rendelhető el,
amelyen az adott időszakban a járművek várakozására alkalmas helyek átlagos foglaltsága (a
továbbiakban: telítettség) a 70%-ot meghaladja. A 70%-os telítettségi mutatót nem kell
alkalmazni e törvény hatálybalépése előtt kijelölt várakozási területek tekintetében.
(4) A várakozási díj mértékét a helyi önkormányzat (fővárosban a fővárosi önkormányzat)
rendeletében egy órára vonatkozó várakozási díjként határozza meg. A várakozási díj mértékének
meghatározása során figyelemmel kell lenni a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségére.
A várakozási díjat úgy kell megállapítani, hogy legalább a ráfordításokra és a működéshez
szükséges kiadásokra fedezetet biztosítson. A várakozási díj mértékét a várakozási terület
jellemzői, így különösen: a várakozási terület településen belüli adottságai, infrastruktúra,
különböző fizetési lehetőségek biztosítása, figyelembevételével kell meghatározni.
(5) Az egy órára vonatkozó várakozási díj személygépkocsi, három- vagy négykerekű
motorkerékpár, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár várakozása esetén - a
tárgyév január 1. napjától tárgyév december 31. napjáig terjedő időszakban - nem haladhatja meg
az állami adóhatóság által az előző naptári év szeptemberében és az azt megelőző tizenegy
hónapban egy liter ESZ 95-ös ólmozatlan benzin üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan
alkalmazható áraként havonta közzétett ár egyszerű számtani átlagának a kétszeresét.
(6) Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi
várakozása esetén a várakozási díjnak a legmagasabb összege az (5) bekezdésben megjelölt díjak
háromszorosa, járműszerelvény várakozása esetén az (5) bekezdésben megjelölt díjak hatszorosa
lehet.
(7) A minimálisan fizetendő várakozási díj az adott várakozási területen érvényes egy órai díj
alapján számított,
a) jegykiadó automatából váltott jegy, sorompóval biztosított parkoló esetén 15 percnek
megfelelő összeg,
b) mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használata esetén 15 percnek megfelelő összeg,
kivéve, ha a díjfizetés leállítására irányuló kérés a díjfizetés megkezdése utáni első percben
megtörténik,
c) előre váltott és a gépjárművezető által érvényesített jegy esetén 30 percnek megfelelő
összeg,
d) kézi díjbeszedés esetén egy órának megfelelő összeg.
A minimális fizetendő várakozási díjat a kerekítés szabályai szerint, 5 forintra kell kerekíteni,
az érvényességi időt ehhez kell igazítani.
(8) A helyi önkormányzat (fővárosban a fővárosi önkormányzat) rendeletében megállapíthatja
a várakozási területen a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartamát, amely nem
lehet egy óránál kevesebb.
(9)26
15/B. §27 (1) Várakozási díj a „Parkolj és utazz” (P+R) közúti jelzőtáblával megjelölt
várakozási területen nem állapítható meg. Amennyiben a várakozási terület őrzését
26
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többletszolgáltatásként biztosítják, ezért a többletszolgáltatásért naptári naponként 6-22 óra
között legfeljebb az adott településen igénybe vehető közösségi közlekedés legalacsonyabb
jegyárával egyező őrzési díj szedhető.
(2) A várakozási területen megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű
díjfizetés és időtartam korlátozás nélkül várakozhat.
15/C. §28 (1)29 Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási 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.
(2) 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. E bekezdés alkalmazása
során befizetésnek minősül a fizetési művelet elindítása is. A pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a
jármű szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyezni.
(2a)30 A díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozó járműre
ugyanazon a várakozási területen egy naptári napon belül pótdíj csak egyszer szabható ki. Ha a
várakozási területen a várakozás csak meghatározott időtartamig engedélyezett, és a díjfizetés
nélküli várakozás ezt meghaladóan történik, a (2) bekezdésben meghatározott pótdíj megfizetése
nem mentesít a külön jogszabály alapján kivetett bírság megfizetése alól.
(3) A várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A várakozási díj és a
pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető.
(4) Nem szabható ki pótdíj a külön törvényben feljogosított hatóság által kerékbilinccsel
rögzített járműre.
(5) A 9/D. § szerinti közszolgáltatással kapcsolatban keletkezett ügyfélpanaszok intézése során
külön törvény előírásai szerint kell eljárni.
15/D. §31 (1)32 Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg a helyi önkormányzat, a
9/D. § (6) bekezdésében, valamint a Mötv. 16/A. §-ában meghatározott szolgáltató a díj- és
pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának időpontjától
számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a jármű üzembentartója részére postai
küldeményként, vagy más egyéb igazolható módon megküldi.

28

Beiktatta: 2010. évi XLVII. törvény 2. § (1). Hatályos: 2010. VI. 5-től. Lásd: 2010. évi XLVII. törvény 6. §
(3).
29

A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2012. évi CXIX. törvény 37. § (1). Hatálytalan: 2012.
VIII. 7-től.
30

Beiktatta: 2012. évi CXIX. törvény 11. §. Hatályos: 2012. VIII. 7-től.

31

Beiktatta: 2010. évi XLVII. törvény 2. § (1). Hatályos: 2010. VI. 5-től. Lásd: 2010. évi XLVII. törvény 6. §
(3).
32

Megállapította: 2012. évi LXXVI. törvény 15. § (6). Módosította: 2012. évi CXIX. törvény 36. § (2), 2012.
évi LXXXIV. törvény 15. § (3) b).
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(2)33 A 60 napos jogvesztő határidő nem alkalmazható abban az esetben, ha a gépjármű
üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat a gépjárműnyilvántartási
szervhez - az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megszegésével - elmulasztotta
bejelenteni és ezért a fizetési felszólítás nem a tényleges üzembentartó részére került
megküldésre.
(3)34 A várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a helyi
önkormányzat, a 9/D. § (6) bekezdésében, valamint a Mötv. 16/A. §-ában meghatározott
szolgáltató követelését bírósági úton érvényesítheti. A parkolási díjból eredő igények
érvényesítése esetén a kötelezett lakhelye szerinti járásbíróság kizárólagosan illetékes.
(4) A jármű üzembentartója mentesül a várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha a jármű a
díjfizetés nélkül történt várakozást megelőzően jogellenesen került ki a birtokából, és igazolja,
hogy a jogellenességgel összefüggésben kezdeményezték a megfelelő hatóság eljárását.
15/E. §35 (1)36
(2) A várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeket és azok felhasználását a helyi
önkormányzatnak nyilván kell tartania. A nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzé kell
tenni. Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért az
önkormányzat polgármestere felel. A közzététel elmulasztása esetén, továbbá ha a közzététel nem
teljes vagy nem időszerű, külön jogszabály szerint a törvényességi felügyelet gyakorlására
jogosult szerv eljárása kezdeményezhető.
(3)37 A helyi önkormányzat, illetve a Mötv. 16/A. §-ában meghatározott szolgáltató a díjfizetési
kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a díj- és pótdíjkövetelés érvényesítésére a jármű
rendszámát, a természetes személy üzemben tartó nevét, születési idejét és lakcímét, a nem
természetes személy üzemben tartó megnevezését és székhelyének, telephelyének címét, a
kedvezményre jogosító okirat sorszámát a) a díj megfizetése esetén az ellenőrzésig, b) a díj
fizetés elmulasztása esetén a díj- és pótdíjfizetési felszólítás megküldése céljából a 15/D. § (1)
bekezdés szerinti jogvesztő határidő eredménytelen elteltének időpontjáig, c) a várakozási díj- és
pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 15/D. § (3) bekezdése szerinti eljárás céljából
az eljárás befejezéséig kezelheti.

33

Módosította: 2016. évi CIV. törvény 3. § (3) a).

34

Megállapította: 2012. évi LXXVI. törvény 15. § (7). Módosította: 2012. évi CXIX. törvény 36. § (2), 2012.
évi LXXXIV. törvény 15. § (3) b), 2012. évi CCXI. törvény 5. §.
35

Beiktatta: 2010. évi XLVII. törvény 2. § (1). Hatályos: 2010. VI. 5-től. Lásd: 2010. évi XLVII. törvény 6. §
(3).
36

Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CXIX. törvény 37. § (1). Hatálytalan: 2012. VIII. 7-től.

37

Módosította: 2012. évi LXXXIV. törvény 15. § (3) b).
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33/A. §38 (1)39 A külön jogszabály szerinti országos közutak meghatározott időtartamban
történő használatáért díjat (használati díj), ennek elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni.
(2)40
(3)41
(4)42
(4a)43
(5)44 A használati díjakból származó bevétel a 32. § (4) bekezdésében meghatározott célokra,
valamint a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében állami feladatokat ellátó NIF Zrt. más
forrásból meg nem térülő működési költségeinek fedezetét biztosító, továbbá a 29. § (1)
bekezdése szerinti építtetői feladatok ellátása körében az országos közutak felújítását és
fejlesztését szolgáló projektek megvalósítását biztosító támogatás nyújtására használható fel.
(5a)45 A használati díjból származó bevétel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezet javára számolandó el mint költségvetési
bevétel.
(5b)46 A használati díjból származó bevételt
a) nettó díjak összege,
b) általános forgalmi adó
jogcímeken kell elszámolni és befizetni a központi költségvetésbe.
(6)47 Az (1) bekezdésben meghatározott díjak beszedésének feladatait, valamint a díjellenőrzési
létesítmények üzemeltetését, működtetését a NÚSZ Zrt. látja el. Ennek végrehajtása érdekében a
NÚSZ Zrt. által nyújtott szolgáltatások biztosítására vonatkozó szerződés megkötésével
kapcsolatos feladatokat a miniszter látja el.
33/B. §48 (1)49 A használati díjfizetéssel érintett országos közutakat - ideértve erre irányuló
szerződés esetén a 33. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kezelő által működtetett országos közutat
38

Beiktatta: 2007. évi CLXXV. törvény 16. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.

39

Megállapította: 2008. évi C. törvény 6. § (2). Hatályos: 2009. I. 1-től.

40

Hatályon kívül helyezte: 2013. évi LXVII. törvény 37. § (2) b). Hatálytalan: 2013. VII. 1-től.

41

Nem lép hatályba a 2008. évi C. törvény 30. § (4) c) alapján.

42

Hatályon kívül helyezte: 2014. évi XCIX. törvény 158. § (2) 1. Hatálytalan: 2015. I. 1-től.

43

Hatályon kívül helyezte: 2014. évi XCIX. törvény 158. § (2) 1. Hatálytalan: 2015. I. 1-től.

44

Megállapította: 2014. évi XCIX. törvény 153. §. Módosította: 2016. évi CIV. törvény 3. § (3) d).

45

Beiktatta: 2014. évi XCIX. törvény 154. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.

46

Beiktatta: 2014. évi XCIX. törvény 154. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.

47

Megállapította: 2013. évi LXVII. törvény 35. §. Módosította: 2014. évi XCIX. törvény 157. § (2) 3., 4.,
2016. évi CIV. törvény 3. § (3) e).
48

Beiktatta: 2007. évi CLXXV. törvény 17. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
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is - vagy azok egyes szakaszait, a használati díj, valamint megfizetésének elmaradása esetén a
pótdíj mértékét, a fizetés módját és feltételeit - a Kormány által jóváhagyott elvek alapján - a
miniszter az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítja meg.
(2)50
(3)51 A használati díj nem tartalmazhat sem közvetett, sem közvetlen megkülönböztetést, így
különösen tilos a diszkrimináció a gépjárművek nemzetisége vagy a gépjárművek tulajdonosának
(üzemben tartójának) nemzetisége, illetve letelepedési országa, valamint a járművek
nyilvántartásba vételi helye, illetve a közlekedési tevékenység kiindulási pontja vagy rendeltetési
helye alapján.
(4)52 A használati díj beszedésére jogosult szervezetek, valamint az (5) bekezdésben
meghatározottak szerint általuk megbízott gazdálkodó szervezetek a díjfizetés elmulasztása
esetén az országos közutak használatának díjáról szóló jogszabály szerinti pótdíj behajtása
céljából, továbbá a (8) bekezdésben meghatározott szervezetek a díjfizetés ellenőrzése és a
hatáskörükbe tartozó pótdíjkövetelés, vagy a pótdíjkülönbözetre vonatkozó követelés behajtására
irányuló eljárás megindítása céljából a követelés elévülésének vagy az (5) bekezdés szerinti
jogvesztő határidő eredménytelen elteltének időpontjáig kezelhetik a használati díjjal, vagy az
annak meg nem fizetése esetén fizetendő pótdíjjal összefüggő valamennyi adatait, különös
tekintettel a jármű-azonosító adatokra és a természetes személy üzemben tartó személyes
adataira.
(5)53 Amennyiben a használati díjat nem fizették meg, a díj beszedésére jogosult szervezetek
vagy az általuk megbízott gazdálkodó szervezetek az érintett jármű üzemben tartójának a díj
beszedésére jogosult szervezetek vagy az általuk megbízott gazdálkodó szervezetek előtt ismertté
válása időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül kötelesek postára adni a
pótdíjfizetési felszólítást. Ha a használati díjat és pótdíjat meg nem fizető üzemben tartó
(gépjárművezető) a helyszíni ellenőrzés alkalmával az ellenőrzésről kiállított jegyzőkönyvet
aláírja és átveszi, akkor nem kell a pótdíjfizetési felszólítást részére kézbesíteni. A pótdíjfizetési
kötelezettség két év alatt évül el. A pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető.
(5a)54 Ha a pótdíjfizetési felszólítás megküldésének időpontjában a közúti közlekedési
nyilvántartás nem a tényleges üzemben tartó adatait tartalmazza, illetve külföldi üzembentartók
esetén az (5) bekezdés szerinti határidő a tényleges üzemben tartó ismertté válásától számítandó.
(6)-(7)55

49

Módosítva: 2011. évi CLXVI. törvény 1. § (21) alapján. Módosította: 2013. évi CLXVI. törvény 3. § (1) b).

50

Hatályon kívül helyezte: 2013. évi LXVII. törvény 37. § (2) c). Hatálytalan: 2013. VII. 1-től.

51

Módosította: 2007. évi CLXXV. törvény 59. § (3) c), 2013. évi LXVII. törvény 37. § (1) a).

52

Megállapította: 2011. évi CLXVI. törvény 1. § (12). Módosította: 2013. évi LXVII. törvény 37. § (1) b),
2015. évi CCXXV. törvény 25. § i).
53

Megállapította: 2015. évi CCXXV. törvény 17. § (1). Hatályos: 2015. XII. 31-től.

54

Megállapította: 2015. évi CCXXV. törvény 17. § (2). Hatályos: 2015. XII. 31-től.

55

Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CCVIII. törvény 61. § a). Hatálytalan: 2013. I. 1-től.
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(8)56 A használati díj tekintetében díjellenőrzésre a közlekedési hatóság és a 33. § (1) bekezdés
b) pont ba) alpontja szerinti közútkezelő, valamint a NÚSZ Zrt. jogosult.
(9)57
33/C. §58 (1)59 A díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történő használatának
ellenőrzésére jogosult szervezetek a díjköteles utak használati díja megfizetésének helyszíni
ellenőrzése, valamint a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet
meghaladó járművek helyszíni ellenőrzése alkalmával hatósági ellenőrzés keretében eljárva
jogosultak:
a) a gépjárművet megállítani, a gépjármű helyzetét és állapotát dokumentálni, a gépjármű
okmányait átvenni,
b) a feladat ellátása céljából az úthasználó személyazonosító okmányait és a gépjármű
azonosító okmányait megvizsgálni,
c) a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve intézkedését kérni, és
annak megérkezéséig - de legfeljebb két óra időtartamra - feltartóztatni azt, aki a gépjármű
okmányait nem adja át, vagy személyazonosságát nem igazolja, vagy az intézkedést más módon
akadályozza,
ca) a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek
helyszíni ellenőrzése során megállapított, a 20. § (7a) bekezdésében meghatározott mértékű
szabályszegés esetén az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóság kiérkezéséig - de
legfeljebb két óra időtartamra - a járművet visszatartani,
cb) a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek
helyszíni ellenőrzése során megállapított szabályszegés esetén - ha az eljárás lefolytatására
hatáskörrel rendelkező szerv intézkedésére nem került sor - a közigazgatási bírság
kiszabása érdekében a bizonyítékok megküldésével együtt értesíteni az illetékes hatóságot,
d) a díjköteles útszakasz azonnali elhagyását elrendelni,
e)60 a jogosulatlan úthasználat tényének megállapítása esetén az erről készített jegyzőkönyvnek
az út használatáért díjszedésre, valamint a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szerv vagy szervezet
részére történő átadásával az úthasználót a pótdíj megfizetésére kötelezni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekről jegyzőkönyv, az úthasználó
személyazonosító okmányairól és a gépjármű azonosító okmányairól másolat készítésére
kizárólag jogsértés megállapítása esetén kerül sor.
(3) Az (1) bekezdés a)-b) és d)-e) pont szerinti intézkedések megtételére, valamint ezen
tevékenységhez kapcsolódóan a 33/B. § (4) bekezdés szerinti adatkezelésre a rendőrség általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerve is jogosult.

56

Megállapította: 2012. évi CCVIII. törvény 60. § (9). Módosította: 2013. évi CLXVI. törvény 3. § (1) c),
2014. évi XCIX. törvény 157. § (2) 5.
57

Hatályon kívül helyezte: 2013. évi LXVII. törvény 37. § (2) c). Hatálytalan: 2013. VII. 1-től.

58

Beiktatta: 2011. évi CLXVI. törvény 1. § (14). Hatályos: 2012. I. 1-től.

59

Megállapította: 2012. évi CXIX. törvény 29. § (1). Hatályos: 2012. VIII. 7-től.

60

Megállapította: 2014. évi LXXIV. törvény 386. § (1). Hatályos: 2015. I. 1-től.
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(4)61 Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása során az ellenőrzésre jogosult
szervezet közvetlenül adathozzáféréssel átveheti a gépjármű-nyilvántartásból a járműazonosító
adatokat, a természetes személy üzemben tartó személyes adatait és a nem természetes személy
üzemben tartó azonosításához szükséges adatokat, valamint az arra vonatkozó adatot, hogy
ellenőrzés alá vont jármű a díjköteles útszakaszok térítésmentes használatára jogosultak
nyilvántartásában szerepel.
(5)62 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben
meghatározott állami adó- és vámhatósági feladataihoz kapcsolódó ellenőrző tevékenysége, az
adózók ellenőrzésre történő kiválasztása céljából - egyedi informatikai alkalmazás
igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel vagy megkeresés útján - jogosult átvenni a
gépjármű-nyilvántartásból a jármű-azonosító adatokat, a természetes személy üzemben tartó
személyes adatait és a nem természetes személy üzemben tartó azonosításához szükséges
adatokat, az arra vonatkozó adatot, hogy ellenőrzés alá vont jármű a díjköteles útszakaszok
térítésmentes használatára jogosultak nyilvántartásában szerepel, valamint a közút kezelője vagy
az általa megbízott közreműködő, továbbá a megengedett legnagyobb össztömeget,
tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti ellenőrzésére jogosult hatóság, valamint a
külön jogszabály szerinti útdíjszedő által kezelt, a jármű tömegére, tengelyterhelésére, valamint
méretére vonatkozó adatokat a mérés időpontjával, helyszínével és a jármű forgalmi
rendszámával együtt. Az állami adó- és vámhatóság a feladatai ellátásához átvett adatokat 7 évig
kezelheti.

61

Beiktatta: 2012. évi CXIX. törvény 29. § (2). Hatályos: 2012. VIII. 7-től.

62

Beiktatta: 2014. évi LXXIV. törvény 386. § (2). Hatályos: 2015. I. 1-től.
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