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n;;t.rkol.sidflmegfizet~se iránt indított
200? jébruár 23. napján. kelt
részérol benyújtott jéllebbezés folytán
meghozta az alábbi

által
.) felperesnek II Kovács Kázmér

(106.:j Nagyn]tfzö u. 28.) által
I "! .',)alperes ellen

lll. KerÜleti BirÓság
ftélete ellen az alperes

tartott nyilvános tátgyaláson ..

v É GZ.:É ST:

A :másodfokÚ bíróság az elsofo~Ú bíró~
per Újabbtárgyalására é;;Újabb

kívül helyezi és az elsÖfokÚ
utasí~ja.

A birÓság megállapítJa; hogy a felperes
egyszázh(.':tven) Ft az alperes vonatkozásában
máSodfokúper~ÖItségmerült fel.

48.170;- (Negyvennyoleezer-
(Ötvenegyezer-kettoszáz) Ft

A végzés ellen nincs hely;e..fellebbezésnek.

1 N D IDK IDL Á S:

Az alperes a tulajdonát .képezö, általa Üzemben tartott az alperesi Ügyvezetqje.
.. . által használt Opel Cotsa tipusu . .., - fbrgalmil

személygép~ocsival a felperes nyilvántartáSaszednt200L augusztus 3. és 2005.
5. kÖzötti idoben, összesen 100 alkalommal (ebböl 85 alkalommal Budapest, kertHet
Arany János utcában; .l+1íg.5.alkalommal a Nádor utcában; 3 alkalommal a Belgrád alsó
rakparton, 2 alkalommal a Szalay utcában. 1 fl Vigyázó Ferenc, aSzemere,

Akadémia; a Zrínyi, valamint a parkolt érvényes parkolÓjegy
nélkül, vagy lejárt parkolójeggyel.

Az ellentmondás folytán perré alakult eljárásban a felperes módosított keresetében kérte,
hogy a bíróság kötelezze az alperest 577.600,- Ft töke, ennek 2006. szeptember 12. napig
lejárt 170.209,- .Ft összegit késedelmi kamata; 2006. szeptember 12. napjától a kitlzetés
napjáig járó a késedelemmel érintett naptári félével megelÖzo utolsÓ napon érvényes
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jegybanki alapkamat szerinti késedelmi kamata, valamint perköltsége
Keresete jogalapját a felperes a fentebb említett idoszakban hatályos. a Budapest FÖváros
közterü1etein és erdoterületein a várakozás rendjének egységes kialakításáról, a
várakozás díjáról. tárolásának szabályozásáról szóló 38/1993.
(XIL27.) § (2) bekezdéseiben irtakban jelölte

Illetoleg a a rendelet
fejezetében foglaltakra. álHtott idopontokban az

tulajdonában lévo ezért a kereseti
melyre

vonatkozó Álláspon\ja szerint a
parkolási eseményeket felderítésére alkalmas bizonyítási

határozza

igya adatlapok a gépjál111Üaz adott
idöponlokban és helyszineken

alperes a kereset a való marasztalását
Álláspontja szerint a felperes nem i hogy az általa emlitett
helyszineken és idopontokban .aperbel parkolt volna, hogy a parkolási dijat
nem fizette meg. Hivatkozása a igazolására
nem alkalmasak, mert ahol a felperes csak saját
adatlapjátegyéb nélkül a felperes alperes által

nyilatkozata, áll
a a fenyképek és a felperes

hivatkozott parkolási eseményekegyezösége nyomatékos kétség merül feL A
perbeli fényképek álláspont $zerinta kereseti kérelem igazolásf.lra azért nerl1
alkalmasak, mert az azokhoz tartozó szöveges adatlap a színét nem
konzekvensen jelöli meg, hol zöldként, hol helyeken pedig
kék szfnÜkéntjelöli. Továbbá van olyan eset, ahöl {~ adatlap szerint a perbeli z61d

forgalmi rendszámú Opel tipusú csatolt
fenyképeken egy fehér. ~fol'galmi rendszáu1ú, Renault Megane
típusÚ gépkoesi tartozik, és a gépkoesit ábrázolÓ fénykép
alján szereplo adatok ezen adataitt hanem a perbeli gépkocsi adatait

a fényképek dönto többsége ht1rnályos,tUktöz(Sdo, neFnlátszik az
egész szélvédo igy azokbÓlnem van-e érvényes
esetekben ezen tartozÓ
adatlap szerint nem volt fényképfelvételen azonban a

láthatÓ. A 2002. február kapcsolatban a felperesnél panasszal élt,
panaszának nem panasz alapja az

az amikor pÓtdíjat
érvényes parkolási jegye volt.

ítéletében hogy 15 napon belül el
tokét, valamint 1 Ft lejárt késedelmi kamatot, továbbá a

13. napjától a napjáig járó, a késedelemll1el érintett
utolsÓnapon érvényes jegybanki alapkamartal megegyez6 mértéku
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késedelmi kamatát, valamint 53.300~-Ft részperköltség címén; a keresetet ezt meghaladóan
elutasította.

IndoKoláSábanaz AilkotmányBH.óság31lI996.(VII.3.) AB határozfitában foglaltak, 2/2006.
Polgári j ségi határozat~ a R. 16. § (1 ) bekezdésében~ a 28. § (1), {3)~ (4)
bekeztléseen, a 29, § (2) Bekezdéséb 2005. 1. 'át követoen történt parkolási
eseményekre vonatkozÓan a19/20<15..( Kö lési rendelet 28. § ( 1), (2), a
41. § (2), (3)~(4)bekezdés, 53. § (2) bekeztlésénekb) pon~ja, a 2/2006, Polgári jogegységi
határozat, Pp. 3. § (5) bekezdése értelmezése kapcsán kifejtette,rdnes akadálya annak, hogy
a felperes a perben tényeloadásának 'bizonyítására a saját nyiIvántartásának adatait használja
fel. Az adat. ok bizonyító erejének mérlegelésekor abból kell kiindulni, hogy a várakozás
rendjét aPtk685. §-a) pontja érteli ';zabálynakminösUlo 38/1993. (XIL27,)
Fovárosi Közgyulési rendelet, illetoleg a J:9 CIV.22, ) Fov~ro8i Közgyulési rendelet
szabályozza.
Kifejtette e rendeletek, ezen belÜlkülönösen a 38/1993-a8 Fovárosi KÖzgyulési rendelet 6.
és 10, fejezete, valamint a rendelet sz. melléklete, illetöleg a 1912005. Fövárosi
KÖzgyulésirendelet 4. valamint 9. fejezete és 6. sz; mellékletének ll. pontja meghatározza a
tevékenység végzésének muszqki feltételeit. Szerint az ellenörzést végzo parkolás-
üzemelteto apótdíjfizetési felszóIításokat hor számítógép és nyomtatÓ segítségével
kÖteles kiadni, mely követheto és ellenöri.theto egy irodai számítógép rendszerbe
kerÜl, egységes nyilvántal1ás végett A rendeletek a felperes számára további eljárási
szabál 'lat köteleze eL\1:i~m~artalmazn~és nem teszi. felperes számára
köte par si esem pfelvételIel vagy videofelvétellel is rÖgzítse,A
felperes által üzemelteteUeUenorzési és nyilvántartási rendszer e követelményeknek
megfeleLAiparkolóor a kézi számitógép adatbázisánakközvetIenül táplálja be tÖbbekkÖzÖtt
a gépjármu rendszámát, színét~gyártmányát Ezeknek az adatoknak az egyideju rögzítésére
az ellenör csak a gépkocsi fizikai jelenlétében .képes. A kézi számítógépbol bevitt adatok ezt
kÖvetoen kerülnek a központi számítógépes rendszerbe. Mivel a kézi számítógépbe bevitt
adatokat is tartalmazó bizonylatokat az ellenor fi helyszínen kinyomtatja, ás a gépjármÜ
szélvédojén elhelyezi~ az adatok központi számítógépbe való rÖgzJtésének helyessége,
illetoleg azonossága utólagosanelI~nöriznetö. Valótlan adatok feltüntetése vagy érvényes
parkolójegy megléte esetén a gépkocsi tulajdcinosapanasszaIélhet a parkolási társaságnál,
amelynek tényét és annak eredniényét a parkolási társaság az adott napon kÖtelestéltÜntetni.
Ilyen kÖrülmények között a felperes központi adatbankjában tárolt adatok alapján
kinyomtatott Ún, esemény adatlapok~mint okirati bizonyítékok, alkalmasak annak
igazolására, ho&yaz adott idöpontban a megjelöltg jármÜa parkolási övezetben érvényes
parkolójegy nélkül várakozott illetve nogy a esi tulajdonosa ii rÖgzitett adatok
vonatkozásában alapos panasszal nem élhet Ette l ezen adatlapok polgári perben
bizon ltékként felhasználhatók. Amennyiben a helyszínen, az eseményadatlapon rÜgzitett,
és a g azonosítására szolgáló lényegeslJárQl11adfit, rendszám, típus, szín megegyezik
a rendszám alapján lekért nivatalos gépjármu...i1yilvántartásadataival, akkor egyéb. ezt
cáfoló peradat hiánycíban megánapítható~ hogy valóban a hivatkozott gépkocsi parkolt a
várakozás t megsértve az adott helyen és idoben.
Minderre az adatlapokkal megfeleloen bizonyított követeléssel szemben az
alperesre hárult annak kétséget kizáró bizonyítása, hogy a felperes által megjelölt helyen, és
idoben agépkocsija ténylegesen rnás.lJolvolt, más helyen parkolt vagy kÖzlekedett, illetve
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rendelkezett.érvényes parkolási jeggyeL
Ezen bizonyításik()telezetts~géi1ek alperes- 1 parkolási eseményt leszámítva - eleget
tenni nem tudott illetoleg bizonyítást fel sem aját1lot~,pusztán a felperes által szolgáltatott
bizonyítékok bizonyító erejét étségbe,
Megállapította.abecsatolt között a perbeli gépjármu színe legtöbb esetben
zöldként, ezen tÚlmenoenkékJ{ént~.Jll~tölegszUrkekél1t(eztlstként) feltüntetésre került. A

abecsatolt forgahni enged~l~~öl.~)legáUapította,a gépkocsi abban szereplö színe
világos kékeszöld. Álláspontja. szerint n~P1 vfu'Ílatqel a. parkolóelJenöröktöl, hogy a
gépjárnluvek adott esetben különleges fényezését egzakt módon, pontosan megjelöljék
figyelernmel arra is, hogy perbeli g~pjármu forgalmi engedélyébe bejegyzett
szltl111egjelC}lésis meg,lehet()senszéles engep a pontos .szín meghatározására. Az
adadapokon szereplo szÍnme' tölések aZ ság szerint belül esnek
ázon a színskáláu.amit afo ban fe {kesztHdjelenthet. Így nem teszik
kétségessé azt, hogy azok valóban i jelenlétében kerültek rögzítésre,
figyelemmel arra is, hogy a r~ndszáma és típusa minden esetben
megegyezett. Az alperes azon esetekben .a fényképek homályosak,
tÜkröz6dok,illet61egannak ellenére, adatl,!p azt tünteti fel, hogy nem volt
érvényes jegy, azonban a fenyképen jeg}1 hogy a fentiek szerint a felperes
fenyképfelvétel készítésére riem köteles, parkolójegy megléte esetén a
gépkocsi donosa pahasszalélpet azonban amennyiben ezt a
gépkocsi ajdonosa nem teszi meg, alapon a parkolása megtörténtét
kétségessé eti,fig}telemm~l zaQ,álYa számára lJem írja
e16, hogy apót fizetési kézbesítse a gépkocsi tulajdonosa
részére. A helyszínen eljáró parkolóÖr nem ismerve a gépkocsi tulajdonosa nevét, lakcímét,
a gépkocsit ki nem nyitha\ia. Az pedig nem várható el, hogy az ellen(Sr valamennyi
sz~bálytalanülvárakozó Ej,ut()sta helyszínen bevát:ja és a felszólítást személyesen
adja át igazoItatva annak megtörténtét. A parkolóör egyetlen lehetÖsége tehát afelszóHtás
hátrahagyására annak a szélvédon történÖelhelyezése. Ezért a kézbesítésnek ez a módja nem
kifogásolható. Kétségtelen, hogy az értesítések így nem minden esetben jutnak el a
címzettnek. ezért is van az, hogy a jogalkQ.tó magának a kézbesítés igazolható
megtörténtéhez (PL a i<övetelésesedék~ssé válását) nem is fuz. Annak kockázatát
pedig, l}Ogya illetéktelf::hszemély,a gépkoc.siróleltávolítja, nem lehet a parkolás
jogszeruségét telperesre áthaiítan{
A számítógépes rendszerzáftságával hogy a számítógépes rendszer technikai
rendszer, melynek az eUenortjk, mint személyek, nem részei. A rendszer
zártsága pedig azt jelenti, hogy abban adatok utóbb nYOlTlnélkül nem törÖlhetÖk,
nem mÓdosithatók. A gazdasági társaság, mint jogi személy kizárólag természetes
személyek Ú\ián tudJa ellátni tevékellységikÖrébe tartozó feladatát. Emiatt azonban olyan
általános érvénvu megállapítást levonni, miszérintha az eljáró természetes személy

eredmény~ hatlnadik személy s,?iámára.bátrármyaljár, akkor ennek csak az
lehet az hogy az eljáró személ)' a JogisiéI1lél~ érdekében szabály/kQtelezettségszegést
követett nem lehet.

Nem lehet eleve abból kiindulni hog}' a parkoló6r<5kjogellenesen rÖgzítik a pótd(j
alapját .képez6adatokat. Amennyiben az alperes ezt állítaná, hangsÚlyozva azonban, hogy
jelen perben ezt az alperes sem állította, az alperest terhelné ennek bizonyítása.
Megjegyezte, az alperes hivatkozásával ellentétben nincs ellentmondás azon két áUItás
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között, hogy a felperes szöveges adatlapja szerint nem volt érvényes parkolójegy és ezzel
szemben az adatlaphoz tartozófenyképen ajegy látható, önmagában ez még nem bizonyítja,
hogy a fényképen látható jegy e~iben érvényes ís volt
Az alperes hivatkozásával ellentétbe!) az $~m kétséges, hogy a perbeli gépjánuu parkolt
20Ö5. febn.lár 17. napján 17 óra perC! Arany János utca 3. sz. elott,
rhég akkor is hogyha pa,rk91~si adatlapokon szereplo 6
fényk~p közül az egyiken valóban nem hanem a forgalmi
rendszámÚ gépjármu látható és pedig a perbeli gépjármu
rendszáma látható. körben a esemény adatlapot hívta fel.
Rögzítette, egy ilyen tévedésbol 11emvonhatÓ Ie olyan következtetés, hogya felperesi
nyilvántartások pontatlanok, nem valósak, azok utóbb megváitoztathatóak, azok
összességében hiteltelenek, a kereseti álátátnasztására alkalmatlanok. Kiemelte azt a
körülményt, hogy a szöveges adatla,p adatai megegyeztek a perbeli gépjármu adataival
illetoleg a 6-bol:; fenyképa perbeligépjármurol készült. Így aPp. 206. § ( 1 ) bekezdése
alapjárl nem kétséges hogy a 2005. febntár szabálytalan parkolási eseményre a felperes
által állítottak szerint került sor.
Kiemelten hangsÚlyozta, az álperesi eloadás az alperesi társaság tul~~idonábanáUÓ
gépkocsit a társaság ügyvezetQ.ie, Gáspár akinek az alperesi nyilatkozat
szerinti lakcimeBudapest. V. ker. Arany és a parkolási események
dönto többSége; tOO-ból 85 eset az történt, a többi esemény pedig a
közeli utcákban. Ezek a tények életsz a szabálytalan parkolási események
megtörténtét a becsatolt adatlapok
AlaposfiaKlaláIta 'alperes azdhkifogását. mely a 2002. febl"uár 22. parkolási
eseménnyel kapcsolatban panasszal élt, fe!peres a bírÓság felhívására sem tudott
felvilágosítást adni arra nézve, hogy ezen palla$ZIlak mi lett a sorsa, így ennek
következményeit nyilvánvalóan a felperesnekkell viseIfiie.
Megjegyezte, az alperes ellenkéreIme alátámásztásáül hivatkozott a Fövárosi Ítélötábla
polgári kollégium vezetoje által készitett, a parkolási díj iránti igények bírÓsági
érvényesítésével kapcsolatos elotetlesztésére, azonban az alperes hivatkozásában azl
elfel~itette megernIíteni. hogy ezen eloterjesztés összegzése az volt, hogy a jogviszony
természete fizetési kötelezettségetkeletkeztetöpatkoIási esemény jellege miatt indokolt
lenne a jogosult igényérvénycsítéséhez perindítási határido elöírása, mely jogszabályi
rendezést igényel. Ez a..közúti közleked~sroI szóló 1988. évi 1. tv. (Kkt.) módosításával meg
is történt. Ezen rehdelkezések 200(5.decetnber22.napján léptek hatályba, de nyilvánvalóan
az ezt megelözu id{sbenkeletkezett ipetb~li parkolási eseményekre nem alkalmazhatók a
Késedelmikamat kötéhensem, illetoleg .csak a}<ktA módosítÓ :Z006.évi ex. tv. .§ (2)
bekezdésében Irtak szerint alkalmazha,tók. A perbeli parkolási események idején hatályban
volt rendelkezésekbol nem vonható Ie következtetés aPtK. 4. § (1) és a Ptk. 277. § (4)
bekezdése alapján, hogy a felperes együttmuködési kötelezettségének ne tett volna eleget,
ezáltal igénye elenyészett volna. ) Egyetértett az azÓta bekövetkezett jogszabályi
váltúztatással, de ezen jogsZah~lyi rendelkezések visszat11enolegesen nem alkalmazhatÓk.
Megállapítottá, a felperes központi adatbázisa alapján Idnyomtatott esemény adatlapok, mint
okirati bizonyítékok alkalmasak annakbizonyít~sára, hogy az adott idopontban és helyen a
megjelölt gépjárrnü a patkolási övezetben a parkolási szabályok megsértésével várakozott.
A felperes általcsatoltbizonyftékokkal szemben az alperes maga is arra alkalmas, bármely
olyan bizonyítékot szolgáltathat, arnely az adatlapokban foglalt tények valóságát kétségessé
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Az alperes azonban a már hivatkozott. 2002. 22-1 panaszon túlmenoen ilyenre nem
is hivatkozott. Nyilvánvalóan. azon alperesi hogy Gáspár Péter~ az alperesi
ügyvezeto évek Óta érvényes jeggyel parkol a V. Arany János utcai lakcimen
anélkül. hogy a felperes n1,lpi többszÖr is elofordulÓ
események tekintetében pót nem jelenti hogya
felperes által a kerese valósak. Túlnyomórészt
alapos a felperes késed emmel a Ptk. 301 . §-ában
foglaltakra, nem felcdvq a,zt hogyakamatfizetési kezdÖ
idopontot, és kamatmértéket alperes nem A a panasszal érintett parkolási
esemény kapcsán érvényesített felperesi késedelmi kamatkövetelést elutasította.

Az alperes fellebbezésében az elsofQkúítélet ztatásával a felperes keresetének
elutasítását és perköltségben való maras Az eljárásban a felperes parkolási
eseményekre vonatkozó tényeloadását vitatva a elutasítását arra
hivatkozással kérte~hogy a felperes az 164.§ (1) szerint terhelo
bizonyítási kötelezéttségél1ek nem tett általa eseményadatIapok és
fenyképfelvételék nem ig1,l~ azon eloadását, hogy általa megjelölt
helyszíneken és idopontokban peresi g valóban parkolási díj megtlzetési nélkül
parkplt volna. E körben ilZ elsofokú során tett érdemi védekezését luint az
eseményadatlapok~mind a a fé felvételekadatait~kintetében változatlamd fenntartotta.
ÁHá,spon~ja szerint az .elsóou bírÓsá~~~~).~ rq)qga.lapo~ottsága
megállapításáhozvezeto érvei azonhantév ..

A perbeli elhin,Jása körében nem jelentös~ge~ hogy a várakozás rendjét
szabályozÓönkormányzati rendelet a par~olási részére elöír;ia"'tefényképfelvételek
készítését vagy sem, hanern annak van Jelentöségq~hogya parkolási társaság a társaságukkal
s.zenlben fennálló polgári Jogi igényét EI.peres eljárásban a perrcnd szabályai szerint az
alperesivitatássalszembenÍllcgfelelöbizonyítékkal~ a~ár f~~árvideofelvételIel,
akár Ínás arra alkalmas hizony!tási vagy sem. Az, hogya
felperesi igényérvényesítés hefti éU~ntétesa rendeletével~ az a felperesi
keresetnek csak aZegyik szilkséges~ önmagában elofeltétele.
Miután a felperes az eloadottakszerint 100 41 .esetben semmilyen
bizonyítékot nem tudott szplgáltatni, csak a tekintheto esemény
adatlapokat csatolta,rrtíg a .f~t;lnl11aradq~,9 fenyképfelvételek a
fellebbezésben már eloadötták: szérintaiok öuHllen1mohdásQssága, pontat1ansága~
homályos hiányos vplta l11.ia:ttft felperesi követelés igazolására nem alkalmasak,
I11egállapítható,hogya felpHl'es fenti bizonyítási kötelezettségének nern tett eleget
elsofokúeljáráshan eloadottakkal egyezoen utalt arra is, hogy azels6fokÚ bírÓság
tájékoztatása a teherre vonatkozóan § (1) alapján - a
]7ÖvárosiBíróság 1 is egyezÖen csak úgy
értelmezheto helyesen~ megfeleloen bizonyított
követelésekkel szemben g~ a perbqliesetben azonban a

tényállításaif az általa bizonyít()tt~ltnegfeleloen;
azok -egyébbizonyíték an ~ asaját l1yilátkozatánaktekinthetoek.
Sérelmezte,hogy az elsofokúbírósqg annak qlleh~ré,hogy maga is elislneri az ítélet 6. o.
bekezdésében~hogy a gépjármu színét a felperes abecsatolt adatlapokon nem konzekvensen
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tüntetifel, ebbol-a forgalmikönyvszednti világoskékeszöldszlnmegjelölésrehivatkozva.~

mégsem afelperesiny1lvánmrtáspontatlanságának a lílegáHapítására jut, hanem arra, hogy il
felperesi alkalmazott parkoló oröktol a bíróság szerint nem várható et hogy a perbeli
gépkocsi különleges fényezését egzakt thódon, pontosan megjelöljék.Ezzel szemben utalt
arra, hogy ftiggetlentUattól, a gépkocsi torgaln:ti kQnyv szerinti színe valóban
kékeszöld színt jelöl, ez azonbannein . biróság reszére a felperes által
szines ybatlÍs becsattlit egyértelmüen zöld gépkocsit a
pa ök kéknek láthassák.
A felperesi hivatkozással szembetfkfiJön utalva annak a megismétlése nélkÜl a BOT
kiadvány 2006. februári számában, a 64-65. oldalon a 3. pontban, és 66. oldal 4.
bekezdésbe11irtakra.
Továbbra is fenntartotta azon álláspol1tját,bogy gépk()csi színének fenti mértékben
nem konzekvens felperesi nlegjelOlése...azáltalunkfelhozott többi érv mellett azokkal

a felperesi nyilvántartás hiteltelerlségéttámasztjaalá, ekörbenlsméteIten utalt arra
hogy
-a homályosak, tükrözodo fenyképek
tényállásielemek nem láthatóak!),
- tov{lbbá azon fényképfelvételek, rnelyeken
szöveges adatlapon mégis az szerepel, hogya
azok a tblperesikövetelés alátámasztására
a bíróság indokolása szerínt '

írják elo, hiszen apol
álIított * - ..
Azon tÚl,hogy a parkoló a szélvédotlelhelyez~tt értesítés nem minden esetben jut el
a címzetthez, a bíróságnak helyesen azt következtetést kellett volna levonnia, hogya
pótdíjazás okáról tötténö nem megfelelÖértesítés miatt a még fokozottabban terheli
a Ptk. 277. § (4) bekezdése szerinti egyiUtrnukÖdési kötelezettség, hiszen ilyen
eb'JÜttmukiJdömagatartás hiányában az autós az esetleges parkolási díj és pótdíjfjzetési
kötelezettségérol nelTIszerez olyan idoben tudomást, amikor még emlékezhet egyrészt a
parkolásra, másrészt amikor még birtokában lebet azon bizonyítékoknak (p 1. befizetési
bizonylat, parkolójegy, tanúnyilatkozat, sth.), melyek a parkolási társaság elöadását cáfolják,
és amit a bíróság most az alperestol mint a felperesiálHtás cáfolatát eff()gadná. Í~ppenezéri
az együttmuködési kötelezettség..megszegésénkeresziUl azt kellett volna megállapítani.!hogy
a felperes eljárásával a 1'&.302.§ b) pontj~l.~ze~intkésedelembeesett, mely a .Ptk.303. § (3)
bekezdése a kötelezettalp~res késedeln1~tkjzaf:ja, a felperesi keresetez okból is
rnegalapozatIan, azt, hogy az egyÜttrrluködésikQ~elezettség111egszegésévela felperes
nem tetté lehetövé azalperesi bizonyítást, így anpak hiánya nelTIeshet az alperes terhére.

ítélet 6. oldala kapcsán kifejtette az ott f()gzltett megállapítás is téves, hiszen a
számítógépes rendszer záttságának, és ezen hitelessegének megítélése kÖrében
nem lehet figyelmen kívUl hagyni azt a hogya számítÓgépes rendszerbe az
adatokat természetes személyek, a parkoló viszik be, mely már önmagában alapulhat
tévedésen.

Ez a tény az elsofokÚ bíróság hivatkozásavaI ellentétesen nem azt jelenti, hogyautÓsok
ezen érv felhozatalakor eleve á parkolóoroök jogellenes magatartásából induinának ki,
hanern éppenhogy arra mutat rá, hogy miután a felperesi számítógépes rendszer zártsága a
személytöl függo adatbevitel (tehát éppen a rendszer kiindulÓpon(iának) ellenÖrizetlensége

bizonyítékok, ahol a felperes által állított

látható, de az ahhoz tartozó
nem volt érvényes jegye,

alkalmasak, ft1ggetlenülattÓl,hogy
az önkormányzati rendeletek nem

int alperesi vita,tással szemben az
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következtében nem valós~ezért a fcJperesllck az általa.állított parkolási események igazolása
körében a polgári jog és a polgári perrend általános szabályai szerint egyéb olyan
bizonyítékot is szolgáltatnia kell, mely az általa állított tényáIIítások igazolására alkalmasak,
hiszen az adatbevitel ellenorizetlensége miatt a számítógépes rendszer, illetve az abból
kinyomtatott adatlapok önmagukban -túl azon is, hogy ezen iratok csak a fél saját
eloadásának tekinthetoek -a Jélperesikövet~lésigazolásáranemlehetnekelegendoek.
Megjegyezte, hogy az elsofokú eljárásban éppen az nyert igazolást, hogy a felperesi
számítógépes nyilvántartás és a felperes által készített fényképek bármikor ellenorzés nélkül
utólag módosíthatóak, egy fénykép több parkolási eseményhez is annak ellenére
hozzárendelheto, hogy ez a tény magából a fenyképbol, vagy az ahhoz tartozó szöveges
adatlapból kiderülne, e körben a 2005. Il.17. eseményt hívta fel, mely alapján arra a
következtetésre jutott, annak ellenére, hogy a felperes álláspontja szerint a számítógép
automatikusan nyomtatja az .adatsort a fényképekre, mégis az állapítható meg, hogya
fényképeken lévo adatsort utólag megváltoztatták, vagyis a felperesi nyilvántartások
hitelességéhez nyomatékos kétség fér. Az elsofokú bíróság a fendeket indokolatlanul nem
vette figyelembehatározata meghozatalakor, az ugyanis nemcsak egy tévedésnek tekintheto,
hanem az azt támasztja alá, hogy a felperes a "zárt" rendszerbe annak ellenére belenyúlt,
hogy az állítása szerint nem módosítható, és annak ellenére egy fényképhez két különbözo
eljárásban két különbözo adatsort rendelet a fénykép aljára, hogy az adott adatsort a
felperesi perbeli eloadás szerint a számítógép automatikusan nyomtatja.
A fentiek tehát azt támasztják alá, hogya felperesi nyilvántartások manipulálhatóak, mely
alapján az elsofokú bíróságnak egyéb bizonyítékok hiárlyában, a kercsetetel kellett volna
utasítania, hiszen a felperesi nyilvántartások változfá.thatatlansága az eljárásban cáfolatot
nyert. Utalt arra is, hogy az a körülmény, hogy a felperes által állított perbeli 100 esetbol 85
a felperesi ügyvezeto lakcíméhez közel történt az nem a kereseti kérelem alaposságát,
hanem éppen annak ellenkezojét támasztja alá, hiszen nem vitatott perbeli állításuk szerint
az ügyvezeto évek Óta érvényes jeggyel parkol anélkül, hogy az alperes ezen napi
rendszerességu, naponta többször is eloforduló események tekintetében pótdíjazási okot
tudna igazolni.
Megjegyezte azt, is hogy az ítélet 8. oldali. bekezdésében írtak - vagyis azon körülmény,
hogy az általunk csatolt Fovárosi Ítélotábla KoHégiumvezetoje által készitett elotet:.jesztés
végköveztetése szerint indokolt lenne a jogosult igényérvényesítéséhez perindítási határidÖ
jogszabályi eloírása, és az a tény, hogy ez a közúti közlekedésrol szóló 1988. évi 1. törvény
2006. december 22-i módosításával meg is valósult -, az az elsofokÚ bíróság álláspontjával
nem cáfolja azt, hogyajogosultnak aPtk. 4. § és 277.§ (4) bekezdése alapján a parkolási díj
és pótdíj követelését a kötelezettel szemben rövid idon belül kell érvényesítenie. Az a
körülmény, hogy ez a követelmény 2006. december 22. óta a közúti közlekedésTol szóló
1988. évi 1. törvényben is közvetlenül megjelent, az éppen azt támasztja alá, hogya Ptk.
általános szabályainak (Ptk. 4. § és 277. §) alperes áJtal eloadott értelmezése helyes és
kifejezetten megengedett, hiszen a késÖbbijogfejlodés is azt támasztja alá.

A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsofokú ítélet helyben hagyását kérte annak
helytálló indokaira is figyelemmel. Kiemelte, hogy csak az 1994. évi jogszabályváltozást
követoen volt lehetosége a gépjármuvek adatait a nyilvántartásból lekérni, és ezt követoen
nyílt meg a lehetoség a tulajdonosok közvetlen felszólítására a parkolási díjak
megfizetésére. Ekként az együttmuködési kötelezettségének a perbeli idöpontokra is
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tekintettel megfeleloen eleget tett.

feUebbezésaz alábbiakra alapos.

ítélete érdeniben nem
miatt szükséges az

által feltárt
álló adatok

bíróság a
sincs

az
(1) alapján

terhelo bekezdésében foglalt
tájékoztatási a másodfokÚ bírÓság
az elsofokÚbíróság a Pp. § (2) bekezdése
alapján hatályon kivül helyezte Újabb tárgyalására Újabb
határozat hozatalára utasította.

-- -
keresetéhez, mint minden
térhet, azon nem terjeszkedhet

elsofokÚ milyen fokövetelésre
terjesztette ugyan az ad vonatkozÓan egyn~1ta

az elsofokÚítéletben rögzítetten azonban az iratok
a felperes sem a fizetési ezt

rozott kereseti kéreimében határozottan nem jelölte meg, hogya
mi kamatkövetelése pontosan melyik áll

felperes által eloterjesztett akár mind az 577.600.-
mind a 170.209,- Ft kamat után a késedelmi

elsofokú 3. §
foglaltak alapján is a Pp. 121. §

a parkolási
lejárt

vette Összesített
azonban tokésÍtett

amennyiben - a
a vagy

a jogosult teljes követelését II
is ' önállósultkamatkövetelés,tokésített

kamat késedelmi kamaUartozást kizárÓlaga
ténye tokésitheti.

,

el nem
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A 2006. évi ex. tv. 9. §-val 2006. XII. 22-i hatállyal módosított 1988. évi L tv. 15. § (5)
bekezdés utolsó fordulata szerint a díj és a pótdfj után késedelmi kamat nem követelheto. A
fellebbezésben foglaltakra tekintettel utal arra a másodfokú biróság, hogy a perbeli parkolási
események a jogszabályváltozást megelozoen történtek, erre figyelemmel e vonatkozásban a
többször módosított 38/1993. (XU. 27.) Fov. Kgy. Rendelet szerinti mértéku pótdíj, mint
pénztartozás után a Ptk 30liA. § -ban foglaltak szerinti rnértéku késedelmi kamat az ezen
rendelet szerint megállapított pótdíj fizetési kötelezettség esedékességére is figyelemmel,
illetheti meg a felperest.
APp.163. § (2) bekezdése értelmében a bíróság az ellenfél beismerése, mindkét fél egyezo
vagy az egyik félnek az ellenfél által bírói felhívás (141. § (2) bekezdés.e) ellenére kétségbe
nem vont eloadása folytán valónak fogadhat el tényeket, ha azok tekintetében kételye nem
merül fe1.A másodfokú bíróság ezen jogszabályhelyre is tekintettel az elsofokú bíróság azon
megállapítását, miszerint az alperes a felperes késedelmi kamatkövetelése tekintetében a
késedelmi kamat mértékét és kezdo idopon~iátnem vitatta, nem találta helytállónak, mivel a
felperes a kereset teljes egészében való elutasítását kérte, melybe nyilvánvalóan a járulékok
is értendöek.
Az újabb eljárás során a felperest fentiek figyelembe vétele mellett kereseti kéreIme
határozott és pontos eloter:jesztésére kell az elsöfokú bíróságnak felhívnia. Amennyiben az
alperes a Pp. 163. § (2) bekezdésében fqglaltakra történö tlgyelmeztetés mellett az ekként
elöterjesztett kereseti követelés vonatkozásában akár a járulékok tekintetében is a felperessei
egyezo nyilatkozatot, tesz vagy azt, illetve annak egyes részeit felhívás ellenére nem vitatja
- a kereset elutasítására vonatkozó érdemi nyU1J.U$.ozat.n~m tekintheto iJyermek-, tekinthetÖ
úgy, hogy az alperes a felperes .keresetikérelmétekörben nem vitatta.

A perben a felperest terhelte azon tényállításának bizonyítása, hogy a perbeli gépjármu a
felperes által csatolt adatlapokon feltüntetett helyeken és idopontokban parkolójegy nélkül
vagy lejárt parkolÓjeggyel várakozott, díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget. Kiemeli
a másodfokú bíróság, hogy az elsöfokú bíróság ennek bizonyító erejét tévesen értékelte
akként, hogy a felperes a csatolt adatlap- összesítovel eleget tett az ot a Pp. 164. § (1)
bekezdése alapján terhelo bizonyítási kötelezettségének. A bíróság a polgári perben a Pp. 3.
§ (5) bekezdése értelmébenpincs kötve alakszeru bizonyítási szabályokhoz, a bizonyítás
meghatározott módjához, vagy meghatározott bizonyítási eszközökhÖz, szabadon
felhasználhatja a felek elöadását és felhasználhat minden olyan bizonyítékot, amely alkalmas
a tényállás felderítésére. A felperes áJtal csatolt adatlapok a Pp. 196. § (1 ) bekezdésének d)
pontjában foglaltaknak azért nem felelnek meg, mert azokon a felperes részérol
cégjegyzésrejogosult személy aláírása nem szerepel, a felperes által alkalmazott bélyegzo a
cég képviselojének aláírását nem pótolja. A perbeli adatlapok ezért csupán a Pp. 199. §
-ában meghatározott egyszeru okirati bizonyítéknak tekintendok, amelyek tartalmukat
tekintve kizárólag annak bizQnyítására alkalmasak, hogy az adatokat rögzíto parkolási
ellenor látta a perbeli gépjármuvet, a gépjármu vonatkozásában mikor, milyen adatokat
rögzített és ennek alapján a felperes központi számítógépes rendszere milyen tartalmú
adatokat tart nyilván. Az adatlapok ezért - fliggetlenül attól, hogy eleget tesznek-e a Pp. 196.
§ (1) bekezdésében foglalt követelményeknek - tartalmuk alapján önmagukban, további
bizonyíték nélkül nem alkalmasak annak kétséget kizáró módon történö bizonyítására, hogy
ezek az adatok a valóságnak megfelelnek. Ezen nem változtat az a körülmény sem, hogy a
felperes az egyes adatlapokat "Igazolom, hogy a fenti adatok helyesen lettek rögzítve, a
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valóságnak megfelelnek" feliratú bélyegz61enyomattal és a felperes tigyvezet6jének
bélyegzo lenyomatú aláírásávalláija el. A bély~gzolenyomattal a felperes csupán azt tm\ja
igazolni, hogy a.kinyd'tl1tatotf ..a.dátlappkonfeltÜí1tetettadatok meg~gyeznek a központi
számítógépében rögzítí;tt adatdkkáLM~ndezekre tekintettel a tmísodfhkú bíróság kiemeli,
hogy önmagukban parkolási ~datlapok- külÖnösen a 2001. VIII. 3~tól
2005. 1. 31-ig terjedo idoszakban, a 47. számÚ, 60. számÚ, 83. számÚ,
valarninta 2005. XII. 5. események ellenorizhetetlensége
miatt nem alkalmasak a félpere kizárÓ módon történö
bizonyítására. A felperes által a zártságát arnásodfokÚ
bíróság sem vonja kétségbe, azöilban rendszer pontia, a gépjármunek a
parkolási ellen,or általtörtél1O r.n~gnern ;zárt eleme a rendszernek. A
perbeli esetekben - a rendelkezésre alapján tI1~g*Uapíthatóan- ft felperes
alkalmazásában állÓparkOlási ellenorÖk evoriatkozó adatokat más személy vagy
eszköz el1enÖrzésenélkül vitték be a sz*mítÓgépbe, ezért a parkolási ellenorÖk által
történt adatbevitel önmagában nem bizonyítja a felperes zárt rendszerébe bevitt adatok
valóságát. E~kÖrben a fellebbezés ben thglalt~ka.taniásodfokÚ bíróság a felperest terhelÖ
bizonyítási kötelezettség kÖrében osztja. ~...í~lper~§nél alkaln1azott rendszer zártságfmak

tási terhe...azalperesre hárul.
a rögzítés szubjektív

szerint végez, tehát nem a felperes
E körben utal arra a
elerhe maga apark616ör tevékenysége,
esetleges jogellenes tevékenységére utal

A Pp: abfrOsag felek elÖadásának es fl
bizonyítási bizonyítékokmikegybevetése alapján állapí~ja meg; a
bizonyítékokat a maguk összességében értékeli, ésmeggyÖzodése szerint bírálja el. Erre
tekintettél amennyiben a felperes által hivatkozott azon parkolási események tekintetében,
melyiekesetében pusztán a fentiek szerinti adatlap áll rendelkezésre Önmagában, sérül a Pp.
206. § (1) bekezdésében fhglaltak alkalmazása is, tekintettel arra, hogya fél tényelÖadásáta
saját tényeloadásának minosülo okirattal kívánja alátámasztani.
A masodfhkúbír6ság a perbenJelenl~grendelkezésreálló .tldatokalapján - flgyelemmela
Pp, 206. § (l) bekezdésében foglaltakat 1s- a parkolási események kapcsán csatolt
adatlapok adatai, valamint az alperes tigyvezetojének lakhelye alapján az elsofokú bírÓság
által levont következtetéseket nem osztotta, ezen összefuggésben az elsofokÚ bíróság
mérlegelése nem tekintheti) ókszerunek.

A más"odfokú bíróság a perben jelenleg adatok alapján osztotta az
alpetesnek a felperes által az adatlapQkbozcsatolt fenyképf~lvételek kaPcsán kifejtett
álláspontját. Fentiekre is figyelemmel az.olyan tél1yeloádás,.bizonyiték, bizonyítási Í11dítvány
alkalmas a fél tényemadásának a Pp. § (1) bekezdése szerinti alátámasztására és ezen
adatoknak a Pp. 206. § (1) bekí;z(lése .szerinti mérlegelési körbe vonására, mely alapján
lehetoség val'1.kbnkrét tén Hás megállapítására. A felperes által csatolt fényképfelvételek
jelen állapotukban nem almasak annak megállEipftására, hogy a perbeli gépjármu
vonatkozásában megáUapíth<lt6legyen, az ténylegesen az adott idopontban helyen
érvényes parkolójegy nélkul ennek keretén belül esetlegesen lejárt parkolójeggyeI"""
tartózkodott ft felperes érdekkÖrébe tartozÓ területen, azok oly mértékben homályosak,
elmosÓdottak,hogy azokból konkrét adatok, tények megállapítására nincs mód.
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alá
esetekre, ahol csupán az
vonatkozásában, valamint a
fenyképfelvételekjól látható I

alátámasztására vonatkozó bizonyí
a eloadásával s e
es et is, melyeken
rendélkezésre álló adatok
körben a telperesnek kell
az ellenÖrzés
minösUL
Megjegyzi a másodfokÚ
foglaltaknak megfeleloen végzi
elöírások betartásával, nem mentesíti,
Pp. 164. § (1) bekezdésében !tak
esetBen sem, hogy amennyib~n a R. 5. számÚ
készítését A Pp. 3. § (5) bekezdésében fogla.
bekezdésében foglaltak figyelembe vétele
alátflmasztására. másodfok
perbeli esemény kapcsán - a perben
álláspontjávai nem
alátámasztani, hogy ilyen típusú eltérés
hogyan, milyen formában dÖkumentálják,
eljárási rend.

bíróságnak a felperes! a Pp. 3. §
kell felhívnia a keresetét
, különös i1gyelemrnelazon
adott parkolási esemény

ási események tekintetében a
)lására, egyéb a tényelÖdása
a másodfokÚ biróság, hogy

Újabb eljárás során azon
parkolójegy, azonban a jelenleg
ithatók meg, illetve nern láthatók. E:;

i gépkocsiban lévo jegy adatai alapján
nem szabályszeruen c1helyezettnek

a félperesazirányadó jogszabályban
111eghatáro~otttechnikai folyamatok,

eljfirásjog s~abátyain~k megfeleloen a
eleget tegyen, még azon

nem i~ja elo fényképfelvétc1
án a felperesnek a Pp. 166. § (1)

van lehetosége tényel6adása
. a...84. számú, 200.5. II. 17.

álló adatok alapján - kifejtett
tartozik azt hiteltérdemloen

milyen .ll'lódon van lehetöség, ezt
dokumentá!ják-e, van-e erre vonatkozÓ

A másodfokú bírÓság az elsofokú biróság
kifejtett indokolásával teljesköruen

gépjármu színének rögzítése

Amennyiben az ldúlytatott
arra a következtetésre hogy él felperes
tekintetében kereseti kérelmét megfelelö módon
bekezdésében foglalt tájékoztatás mellett
hivatkozottak megfelelo módon

szerint, i

er(;:dményeként eH~ölbkúbíróság
hivatkozott parkolási események

azon esetben aPp. 3. § (3)
megnyílik a lehetosége .az általa
a .Pp. 164. § (1) bekezdésében

nyilvánvalóal1 nincs lehetosége az

Megjegyzi a másodfokú
tekinthetok olyan jelIegÜeknek,
bírna, az perbeli ügy elbírálása
bíróság által meghatározott
nem értés pedlg nem képezi

anyagban fogl~ltak nem
az crdenu dÖntése során kÖtelezo erovel

az alperes által hivatkozott és az elsofokÚ
nem bír. A jogszabállyal való egyetértés~

Megjegyzi a bíróság~hdgya Ptk. 277. § (4) bekezdésére illetve a Ptk. 4. § (1)
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bekezdésére'~t1apított alperesiigény tekinte en jogszabályhelyeken foglaltak
esetleges felperes részétol történo megáUapí sem el -21Z alperes
hivatkozásávalszemben,; a telperesikövetelést,hanem az abban foglalt feltételekfenmHlta
es~tén a sérelmet szenvedett félnek lehetosége van az ebbol eredo igénye érvényesítésére. A
perben jelenleg rendelkez~sre álló adatok az e körben tett hivatkozását nem
támasztják alá, ebboIeredo konkrét. . nem ket;ült sor. Megjegyzi a
másodfokÚ bIrÓSág, a jogszétbályb esítési lehetoségnek az
igényérvényesitésrenyitva állÓ tekintheto az alpef(~sáltal
hivatkozott egyLittmuködésiköt való visszaélésnek az R.
érteltnébenrnagával a parkolási esemény érvénytelen lejárt parkoIójeggyel, illetve
parkolójegy nélkülibekövetkeztéVél.a kötelezettsége külön felhívás nélkül
esedékessé válik. Az alperes azon elo miszerint a felperes adatállománya
rnanipulálható, a Pp. 164. § (1) bekez alperes tartozik pontos - a perbeli
eseményekre vonatko:z,óan - tényeloadásf 1'11e1yes~tekben pontosan milyen
manipuláció történt és e vonatkozásban bizonyítékaival, bizonyítási
indítványaival, esetlegesen szakértöi ken alátámasztania. Az újabb eljárás
során az alperesnek lehetosége van § ( 1) bekezdés keretei kÖzött e
vonatkozásában konkrét tényeloadás, bizonyítási indítványai, esetleges igényei
el Öter:iesztésére.

Mindezek alapján az újabb eljárás során. a
követoen - az eljárási szabálY9"k , .

helyzetben, hogya felperes kereseti kére

eljárás fentiek szednti lefhlytatását
elsofÓkúbiróság abban a

dönthessen.

A hatályon kivÜlhelyezés folytán a flPp. 252. § (4) bekezdése alapján a
peres feteknek ftmásodfokú eljárás során csupán megáUapitotta-
az alperes által lerÓtt fellebbezési eljárási és a 32/2003.(VIIL22.) IM rendelet
figyelembevételével rnegállapított ügyvédi munkadtiból, a felperes vonatkozásában a
megbízást szerzodésre tekintettel, áll -, annak viselésérÖI érdemi határozatában az elsÖfokÚ
bíróságnak kell rendelkeznie.

Budapest, 2008. január 15.

dr. Gáll Krisztina sk.
a tanács elnöke
eloadó bíró

dr. Lupócznédr. Krammt}f,Edit sk
biró

dr. Miklós János sk.
biró


