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Az eljárás megindulása
	Az elmúlt időszakban több olyan panasz érkezett Hivatalomhoz, amelyben az előterjesztők kifogásai a lakcím- és a gépjármű-nyilvántartás adatainak eltérésével voltak kapcsolatosak. Az egyik beadvány szerint a panaszos közel tíz évvel azután kapott értesítést jogosulatlan parkolási eseményekről egy parkolási társaságtól, olyan gépjárműre vonatkozóan, amelyet már évekkel az értesítést megelőzően eladott. A másik beadványban a panaszos az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK Zrt.) eljárásával kapcsolatban fordult Hivatalunkhoz, mivel a matrica vásárlás során véletlenül tévesen jelölte meg a rendszámát, majd az ÁAK Zrt. olyan lakcímen értesítette jogosulatlan autópálya használat miatti pótdíjfizetési kötelezettségéről, ahonnan ő már régen elköltözött. 
Mivel a leírtak alapján a felmerült a jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének gyanúja, ezért az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 20. § (1) bekezdése alapján az egyes ügyekben külön vizsgálatot indítottam, melynek során megkerestem az ügyben érintett ÁAK Zrt., valamint az érintett parkolási társaság – a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás – vezetőjét,  illetve a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) vezetőjét. Előzőeken kívül vizsgálatom során felhasználtam a panaszosok által megküldött dokumentumokat is. Tekintettel arra, hogy a két beadványban felvetett alapprobléma azonos, ezért az egyes ügyek külön vizsgálatát követően, azok eredményét egyetlen közös jelentésben teszem közzé.

Az érintett alapvető jogok és elvek
-	A jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye: „Magyarország független demokratikus jogállam.” [Alaptörvény B) cikk (1) bekezdés]
-	A tisztességes eljáráshoz való jog követelménye: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.” [Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdés]

Az alkalmazott jogszabályok
-	a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.)
-	a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Lakcím tv.)
-	a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (Kknyt.)
-	az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (Díjrendelet)
-	a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
-	
A megállapított tényállás
1. Az autópálya használattal kapcsolatos ügyben a panaszos beadványa és a megkeresett hatóságok válaszai alapján az alábbi tényállást állapítottam meg.
A beadvány szerint a panaszos 2012. február 24-én autópálya matricát vásárolt gépkocsijára, ekkor aláírásával – figyelmetlenségből – elismerte, hogy a rendszám megfelelő, így a benzinkút alkalmazottja a téves rendszámot rögzítette. Az adminisztrációs hiba miatt az ÁAK Zrt. pótdíjfizetési felszólítást küldött a gépjármű tulajdonosának, mivel a gépjármű eredeti forgalmi rendszámához nem tartozott érvényes autópálya használati jogosultság. A pótdíjfizetési felszólítást az ÁAK Zrt. a forgalmi engedélyben szereplő lakcímre küldte, ahonnan idő közben elköltözött a panaszos, így „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza a levél az ÁAK Zrt.-hez. A panaszos kiemelte, hogy lakcím bejelentési kötelezettségének eleget tett, ugyanis a lakcímkártyáján szereplő címen elérhető volt.
A panaszos tájékoztatása szerint az ÁAK Zrt. az „elköltözött”-ként megjelölt címre küldte a fizetési felszólításokat, majd a jogorvoslati határidő lejárta után megbízást adott egy ügyvédi irodának a kintlévőség kezelésére. Az ügyvédi iroda öt hónappal később a panaszost magántelefonszámán érte el, és lakcímegyeztetés után megküldte postán a fizetési felszólítást. Az ügyvédi iroda megkeresése után a panaszos előadta, hogy a szolgáltatásra jogosító díjat megfizette, ennek ellenére az ÁAK Zrt. 160.000 Ft pótdíjra tartott igényt, mivel lejárt a 30 napos fellebbezési idő. Az ügyvédi iroda és az ÁAK Zrt. a panaszos telefonos és személyes konzultációja után is elzárkózott a jogorvoslati kérelmétől, arra hivatkozva, hogy a 30 napos jogorvoslati idő lejárt. A panaszos álláspontja szerint az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálatán egy belső utasításra hivatkoztak, amely szerint nem engedélyezhetnek méltányossági eljárást. A panaszos kifogásolta, hogy jelen esetben a pótdíj megegyezett azzal az összeggel, mintha nem is vásárolt volna matricát. A panaszos álláspontja szerint az adminisztrációs hibáért pótdíj nem, csak helyesbítési díj volna kérhető.
Az ÁAK Zrt. 2012. november 13-án kelt válaszában minden részletre kiterjedően tájékoztatott az üggyel kapcsolatos álláspontjáról. Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) rendelkezései alapján a díjköteles útszakaszokat csak előre megváltott, megfelelő díjkategóriára szóló, a forgalmi rendszámmal is egyező, az útellenőrzés időpontjában is érvényes e-matricával lehet igénybe venni. Amennyiben ezek a feltételek együttesen teljesülnek, az úthasználati jogosultság érvényes. A Díjrendelet 5. § (1) bekezdése értelmében a jogosultság rögzítése csak elektronikus úton történhet. A jogosultság csak akkor érvényes, ha a vásárló a vásárlást és az érvényességet nyugtázó értesítést megkapta, vagy a vásárlás során az ellenőrző szelvény eladói példányát aláírta és kézhez kapta az ellenőrző szelvény vevői példányát. Az aláírás vagy az elektronikus értékesítési csatornák esetében az elektronikus megerősítő válasz azt igazolja, hogy az ellenőrző szelvény a valóságnak és a vásárló akaratának megfelelően tartalmazza az összes tényt és adatot.
A Díjrendelet 5. § (2) bekezdése szerint a vásárlást és érvényességet nyugtázó értesítés vagy ellenőrző szelvény tartalmazza – többek között – a forgalmi rendszámot, felségjelet; a díjkategóriát, az érvényességi időtartamot, valamint a jogosultság érvényességének záró időpontját. Az ÁAK Zrt. tájékoztatott, hogy az ellenőrzési rendszer alapján a panaszos gépkocsijával négy alkalommal közlekedett érvényes úthasználati jogosultság nélkül 2012. február és március hónapokban.
Az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket a Díjrendelet 7. § és 7/A. §-ai határozzák meg. A Díjrendelet 7. § (1) bekezdése alapján a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 33/B. § (8) bekezdése szerint díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet […] a megfelelő jogosultság megvásárlását a forgalmi rendszám és a díjkategória alapján ellenőrzi.
Amennyiben a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes jogosultsággal, jogosulatlan úthasználat miatt pótdíjat kell fizetni. [Díjrendelet 7/A. § (1) bekezdés] 
A 7/A. § (2a) bekezdése értelmében a kötelezett adatait a személy-, és a jármű azonosítására alkalmas okmányai alapján vagy a járműnyilvántartás adatai alapján állapítja meg az ellenőrzésre jogosult szervezet. A pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármű – a közúti közlekedési nyilvántartási szervezet nyilvántartása szerint a jogosulatlan úthasználat napján nyilvántartott – üzembentartója, üzembentartó hiányában a gépjármű tulajdonosa köteles. [Díjrendelet 7/A. § (2b) bek.]
Az ÁAK Zrt. kifejtette, hogy a nyilvántartási adatokat az ellenőrzésre jogosult Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH), valamint a vele együttműködő ÁAK Zrt. a KEKKH által vezetett járműnyilvántartás adataiból kapja meg ügykezelés céljából. Ez alapján valamennyi levelet – amelyek az alap pótdíj megfizetésére irányultak – a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő lakcímre küldték meg. A levelek mindegyike „elköltözött” megjelöléssel érkeztek vissza az ÁAK Zrt-hez. 2012. április és május hónapokban ismételt felszólítást küldött az ÁAK Zrt. a KEKKH nyilvántartása szerinti címre, azonban ezek a levelek is „elköltözött” megjelöléssel érkeztek vissza.
Az ÁAK Zrt. tájékoztatott, hogy a jogszabályban meghatározott szerződéskötési kötelezettség alapján az üzemeltetésből származó bevételekkel a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ felé köteles elszámolni, ezért meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyek által az ügyfelek elérhetőségét megtudják. 2012. június és július hónapokban az ÁAK Zrt. átadta az ügyeket egy ügyvédi irodának, illetve egy cégnek a követelések további érvényesítése végett.
A panaszos 2012. szeptember 28-án e-mailben kereste meg az ÁAK Zrt.-t. A panaszos kifejtette, hogy álláspontja szerint rendelkezett e-matricával, azonban a gépjármű forgalmi rendszámát elírták: az eredeti forgalmi rendszám helyett a rögzített rendszám egy karakterben eltért az eredeti forgalmi rendszámtól. A panaszos leírta, hogy a korábbi lakhelyéről idő közben elköltözött. Az ÁAK Zrt.-nek küldött levelében az új lakcímét is megadta. 
A pótdíjfizetési kötelezettség tényéről az ügyvédi iroda 2012 júniusában tájékoztatta a panaszost, aki átutalt 10.000 Ft-ot az ÁAK Zrt. részére. Az ÁAK Zrt. kiemelte, hogy a 10.000 Ft befizetése idején már négy ellenőrzési ügyben, emelt összegű, azaz 30 napon túli pótdíj befizetése volt esedékes, amelyek összege 238.000 Ft-ot tett ki (4×59.500 Ft).
A panaszos kifejtette, hogy álláspontja szerint önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe; az úthasználat díját megfizette, azonban nem tartotta igazságosnak a pótdíj követelését. A panaszos leírta, hogy lakcímváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének eleget tett, ugyanakkor nem volt tudomása arról, hogy a gépjármű-nyilvántartásban is szükséges a lakcímadatok bejelentése. A kialakult helyzetet a panaszos álláspontja szerint a gépjármű-nyilvántartás hiányossága és összehangolatlansága okozta.
A panaszos az ÁAK Zrt.-nek írt beadványában kérelmezte, hogy a befizetett 10.000 Ft pótdíjat az ÁAK Zrt. a gépjármű forgalmi rendszám elírásából adódó egy karakteres eltérésért fizetendő átírási díjként vegye figyelembe, továbbá hogy az ÁAK Zrt. további pótdíj követeléssel ne lépjen fel vele szemben. Az ÁAK Zrt. a 2012. október 27-én kelt válaszában felajánlotta a panaszos számára, hogy a megvásárolt e-matrica ellenőrző szelvényének és a Díjrendelet 8. § (5) és (9) bekezdései alapján 1.470 Ft átírási díjért lehetővé teszi az e-matrica javítását a korábban befizetett 10.000 Ft terhére, melyből a fennmaradó 8.530 Ft-ot visszafizeti a panaszos részére.
Az ÁAK Zrt. kiemelte, hogy ezt az ügyfélcentrikus szemléletmód erősítése érdekében egyszeri és rendkívüli alkalommal tette, különös tekintettel arra, hogy a Díjrendelet 8. § (5) és (9) bekezdései alapján az e-matrica korrekciójára annak vásárlásától számított 30 napon belül van lehetőség. Az ÁAK Zrt. kifejtette, hogy a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 33. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül a járműtulajdonos (üzembentartó) köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult hatóságnál a természetes személyazonosító és lakcím adatának […] változását.
Az ÁAK Zrt. a fenti jogszabályi rendelkezésről tájékoztatta a panaszost is válaszlevelében. Az ÁAK Zrt. álláspontja szerint a panaszos saját felelősségi körének mulasztásából adódó helyzetet (ti. az adatok átvezetésének elmulasztása a járműkísérő okmányokban) nem használhatja később senki sem a saját javára vagy érdekeinek e célú érvényesítésére.
A panaszos a 2012. október 30-án kelt válaszában tájékoztatta az ÁAK Zrt.-t, hogy örömmel olvasta az ÁAK Zrt. döntéséről szóló levelet és élni kívánt a felajánlott lehetőséggel, ezért megküldte a gépjármű rendszámának elírásából adódó adminisztrációs hiba javításához szükséges iratokat.
Az ÁAK Zrt. tájékoztatott továbbá, hogy az ÁAK Zrt. Pótdíjazási Irodája a Díjrendelet alapján egy automatikus folyamat keretében a KEKKH-től kapja meg a gépjármű forgalmi engedélyében – tehát a központi gépjármű-nyilvántartásban is – szereplő tulajdonos (üzembentartó) adatait. Amennyiben a pótdíj fizetésére irányuló felszólító levél „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza, a jelenlegi szabályok szerint az ÁAK Zrt. továbbra is a közhiteles közúti közlekedési nyilvántartásban szereplő – a KEKKH által nyilvántartott – címre küldi meg a pótdíjfizetési felszólításokat. Az ÁAK Zrt. kifejtette, hogy a Kknyt., a Kkt., valamint a Díjrendelet értelmében a KEKKH által az NKH és a vele együttműködő ÁAK Zrt. számára átadott tulajdonosi (üzembentartói) adatok a közhitelt érdemlő gépjármű nyilvántartás adatain alapulnak. Az ÁAK Zrt. kiemelte, hogy javaslatot tett és egyeztető tárgyalásokat folytat az NKH bevonásával annak érdekében, hogy a járműtulajdonosi adatok jövőbeni lekérdezése során a KEKKH a lakcímnyilvántartás adataival kiegészítve, valamint frissítve adja át a kért adatokat. Az ÁAK Zrt. álláspontja szerint a szükséges jogszabályi módosítások után rendeződhet a panaszban felvetett probléma is. Az ÁAK Zrt. lehetővé tette a panaszos számára, hogy a Díjrendelet 8. § (5) és (9) bekezdései alapján 1.470 Ft átírási díjért elvégzi az e-matrica javítását a korábban befizetett 10.000 Ft terhére, a fennmaradó 8530 Ft visszatérítése és az érintett pótdíjas ügyek törlése mellett.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) 2012. november 28-án kelt levelében az alábbiakról tájékoztatott. A Kknyt. 33. § (1) bekezdése értelmében a járműtulajdonos (üzembentartó) a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását követő 15 napon belül köteles bejelenteni az adatok változását a bejegyzésre jogosult hatóságnál. 
Kifejtette, hogy a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 89. § (4) bekezdés a) pontja szerint a lakcím megváltozása esetén új forgalmi engedélyt kell kiállítani. A személyiadat- és lakcímnyilvántartásba bejegyzett adatok változását – így pl. a lakcím megváltozása – nem vezetik át automatikusan a járműnyilvántartásba, ezért a lakcímváltozás csak abban az esetben kerül bejegyzésre a járműnyilvántartásba, ha azt a járműtulajdonos (üzembentartó) bejelenti a közlekedési hatóságnál. A közúti közlekedési nyilvántartás adatai szerint a panaszos 2012. október 12-én jelentette be a lakcíme megváltozását, és ugyanezen a napon került sor a gépjármű forgalmi engedélyének cseréjére is az adatváltozás miatt. A KEKKH kifejtette továbbá, hogy a Kknyt. 22/A. §-a értelmében a nyilvántartó a járműnyilvántartásból történő adatszolgáltatás során a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerinti lakcím adatokat adja át, feltéve, hogy az adatkérés nem az azt tartalmazó okmányban szereplő lakcímadatra vagy a történeti állomány adatára irányul.
A KEKKH tájékoztatott, hogy a Kknyt. 22/A. §-ában foglaltak megvalósításához szükséges informatikai fejlesztések még folyamatban vannak, így annak gyakorlati alkalmazására jelenleg még nincs technikai lehetőség. 
2. A parkolás kapcsán felmerülő ügyben a panaszos 2002-2004 között használta gépjárművét, azt 2004 áprilisában adta el. Az adásvételt bejelentette az akkori lakóhelye szerint illetékes VIII. kerületi önkormányzatnál. 2005 márciusában családjával elköltözött a VIII. kerületből a főváros másik kerületébe, amelyet szintén bejelentett az önkormányzatnál, és ekkor új lakcímet igazoló hatósági igazolványt kapott. 2012. október 3-án 2002-2003. évre vonatkozó parkolási események kapcsán kapott fizetési felszólítást a bírósági végrehajtótól. A levél szerint ebben az időszakban 12 esetben nem fizetett parkolási díjat, amely alapján 178.000 Ft megfizetésére kötelezik. A panaszos állítása szerint korábban semmilyen értesítést nem kapott lakcímére, nem tudott a parkolási társaság követeléseiről, parkolójegyeit pedig öt évre visszamenőleg megőrzi. A beadvány alapján megkerestem a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás vezetőjét, akit az ügy kivizsgálására kértem fel. 
Az igazgató mindenekelőtt arról tájékoztatott, hogy a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás feladata a Budapest Főváros V. kerületében a kerületi önkormányzat, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a jelen üggyel érintett időszakban is az akkor hatályos 38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. számú, a „Budapest főváros közigazgatási területén a járművei várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásáról” szóló rendelet ellenőrzésre és szankciókra vonatkozó IX., és a díjakra vonatkozó X. fejezetében foglaltak végrehajtása.
A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás a fenti feladatkörében eljárva, a 2002-2003. években mindösszesen 12 alkalommal szabott ki pótdíjat a szóban forgó gépjárműre, érvényes parkolójegy nélküli várakozás miatt. Tekintettel arra, hogy a pótdíjakat a gépjármű üzembentartója a helyszínen hátrahagyott pótdíjfizetési felszólítások ellenére nem fizette meg, a társulás a gépjármű rendszámának és gyártmányának ismeretében a KEKKH Gépjármű Nyilvántartójától, az 1999. évi LXXXIV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján lekérdezte a gépjármű tulajdonos/üzembentartó adatait igénye érvényesítése érdekében.
A lekérdezés során a KEKKH rendelkezésére bocsátotta a gépkocsi üzembentartójának adatait, amely adatok ismeretében, azok helyességében jóhiszeműen bízva a társaság fizetési felszólítást postázott, amelyre az üzembentartó befizetést nem teljesített, ezért fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet terjesztett elő a társulás.
A fizetési meghagyás az igazgató tájékoztatása szerint 2007. június 22. napján – társaság, illetve jogi képviselője számára ismeretlen körülmények között – jogerőre emelkedett, a parkolási társaságnak a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésének körülményeiről (pl. esetlegesen kézbesítési vélelem előterjesztése) nem volt tudomása. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséről a társaság – jogi képviselője útján – 2010. január 8. napján értesült. Önkéntes teljesítés hiányában ezért a közszolgáltató a vonatkozó jogszabályok szerint bírósági végrehajtási eljárást kezdeményezett.
Az igazgató kiemelte, hogy a társaság a vonatkozó jogszabályok alapján KEKKH gépjármű nyilvántartójától szerezheti meg a rendszám és a gyártmány ismeretében a tulajdonosi (üzembentartói) adatokat, ideértve a KEKKH gépjármű nyilvántartóba bejelentett címet is. Az igazgató azt is hangsúlyozta, hogy a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. §-ának (1) bekezdése alapján a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult hatóságnál – egyebek mellett – a tulajdonos (üzembentartó), nevének, lakcímének változását.
A KEKKH gépjármű nyilvántartójának egy peres eljárásban tett tájékoztatása alapján a parkolási társaság vezetője válaszában utalt arra is, hogy amennyiben a bejelentési kötelezettségét az ügyfél nem teljesíti, a személyiadat-, és lakcímnyilvántartásba bejegyzett lakcímadat-változás automatikusan nem épülhet be a járműnyilvántartásba, mert ez a nyilvántartásban és az okmányban (gépjármű forgalmi engedélye) szereplő adatok eltérését eredményezné.
A KEKKH tájékoztatása a parkolási társaság válasza szerint a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban tartalmazza továbbá, hogy a közúti közlekedési nyilvántartás résznyilvántartásai, valamint az azok adattartalma alapján kiállított okmányok abban az esetben tartalmazzák az ügyfél aktuális lakcímét, amennyiben a 1999. évi LXXXIV. törvény 33. §-ának (1) bekezdésében foglalt külön bejelentési kötelezettségének is eleget tesz.
A fentiekre tekintettel az igazgató álláspontja szerint az üzembentartó saját felróható magatartására nem hivatkozhat abban az esetben, amennyiben a gépjármű-nyilvántartó részére a megfelelő adatváltozásokat nem jelentette be.
A parkolási társaság vezetője végezetül megjegyezte, hogy a társulás részére a panaszos sem a lakcímváltozását, sem a gépkocsi értékesítését nem igazolta és nem valószínűsítette, így azok tényszerűségéről állást foglalni nem tudnak. A panaszos telefonon kizárólag annyit jelzett jogi képviselőjüknek, hogy az ügyben kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet terjesztett elő, amelynek eredményéig a társulás kérte az illetékes önálló bírósági végrehajtót a végrehajtási cselekmények szüneteltetésére. Az igazgató tájékoztatása szerint a panaszos telefonon azt is jelezte a társaság felé, hogy emlékszik olyan esetekre, amelyekben helyszíni felszólítást kapott, azonban a 12 esetet – ilyen számban – nem tud felidézni. Az igazgató megítélése szerint a társulás mindenben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt el. Az esetleges elévülésről a társulás állást foglalni nem kívánt, arra a kapott tájékoztatás szerint elévülési kifogás elbírálása esetén az illetékes bíróságnak van hatásköre. 
A panaszos beadványában szerepel, hogy a parkolási társaság képviseletében eljáró ügyvédi iroda szerint a panaszost először 2006-ban értesítették levélben a régi lakcímén, ahonnan 2005-ben kijelentkezett és új, jelenlegi lakcímére jelentkezett be állandó lakóhelyeként.
A panaszos beadványához csatolta az önálló bírósági végrehajtó által megküldött 2012. október 1-jén kelt felhívását, amelyben összesen 178.191 Ft megfizetésére szólította fel a panaszost, a jelenlegi, Budapest, IX. kerületi lakcímén. A felhívás szerint a fizetendő összeg többek között a tőke összegéből 63.440 Ft, a tőke kamataiból 48.927 Ft, a perköltségből 12.000 Ft, a készkiadásokból 15.000 Ft és egyéb tételekből tevődik össze. Az önálló bírósági végrehajtó leveléhez csatolta a Pesti Központi Kerületi Bíróság által kiállított végrehajtási lapot, amelyen a panaszos lakóhelyeként korábbi Budapest, VIII. kerületi lakcíme szerepel.
A panaszos 2012. október 9-én kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet nyújtott be a bíróságra, melynek a Pesti Központi Kerületi Bíróság – a panaszos által rendelkezésemre bocsátott iratok szerint – 2013. január 24-én kelt végzésével helyt adott. A bíróság egyben elrendelte az önálló bírósági végrehajtó előtt folyó eljárás felfüggesztését. A bíróság a végzésében saját hatáskörben eljárva hatályon kívül helyezte a fizetési meghagyás jogerejét és a végrehajthatóságát megállapító záradékot és elrendelte a fizetési meghagyás ismételt kézbesítését a kötelezett lakcímére. 2013. február 4-én a Pesti Központi Kerületi Bíróság végzésében a panaszos ügyében kiállított végrehajtási lapot visszavonta, hiszen a végrehajtandó határozat a végrehajtási lap kiállításának időpontjában még nem emelkedett jogerőre, ezért a végrehajtási lap kiállítására törvénysértő módon került sor.
A vizsgálat megállapításai
I. A hatáskör tekintetében
A feladat- és hatáskörömet, valamint az ennek ellátásához szükséges vizsgálati jogosultságaimat az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) határozza meg. Az Ajbt. 18. § (1) bekezdése szerint az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint közigazgatási szerv, […] közszolgáltatást végző szerv tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az Ajbt. 18. § (2) bekezdése a) pontja értelmében közszolgáltatást végző szerv – függetlenül attól, hogy milyen szervezeti formában működik – az állami vagy önkormányzati feladatot ellátó, illetve e feladat ellátásában közreműködő szerv. Jelen ügy kapcsán megállapítható, hogy az Állami Autópálya Kezelő Zrt., a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás az Ajbt. 18. § (1) bekezdés l) pontja alapján közszolgáltatónak, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közigazgatási szervnek minősül, tehát az ügy vizsgálatára a hatásköröm kiterjed. [A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 2012. december 31-ével jogutód nélkül megszűnt, feladatait 2013. január 1-jétől Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelete vette át.]
Ugyan a konkrét parkolással összefüggő esetben fizetési meghagyásos eljárás indult és bíróság döntött a kézbesítési vélelem megdöntése tárgyában is, azonban az alapkérdést tekintve – így az egyes nyilvántartások adatainak átjárhatósága kérdését illetően – ez nem érinti hatáskörömet és vizsgálati jogosultságom a parkolási ügyben is fennáll.

II. A vizsgált alapvető jogok és elvek tekintetében
Az alapvető jogok biztosa egy adott társadalmi probléma mögött álló összefüggés-rendszer feltárása során autonóm, objektív módon, kizárólag alapjogi érvek felsorakoztatásával és összevetésével tesz eleget az Alaptörvényben kapott mandátumának. Álláspontom szerint az ombudsman akkor jár el helyesen, ha következetesen, zsinórmértékként támaszkodik az Alkotmánybíróság alapvető jogállami garanciákkal és az alapjogok tartalmával kapcsolatos elvi megállapításaira, valamint az egyes alapjogi tesztekre.
Az Alkotmánybíróság a 22/2012. (V. 11.) AB határozatában arra mutatott rá, hogy „az előző Alkotmány és az Alaptörvény egyes rendelkezései tartalmi egyezősége esetén éppen nem a korábbi alkotmánybírósági döntésben megjelenő jogelvek átvételét, hanem azok figyelmen kívül hagyását kell indokolni”. Ezzel összhangban elvi megállapításaim megfogalmazása, az egyes alapjogok, alkotmányos elvek értelmezése során – ellenkező tartalmú alkotmánybírósági döntés megszületéséig – irányadónak tekintem az Alkotmánybíróság által mind az Alaptörvény hatályba lépését megelőzően, mind pedig az azt követően meghozott határozataiban, azok indokolásában kifejtett megállapításokat, következtetéseket.
Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerint Magyarország független, demokratikus jogállam. Az Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott, hogy a jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. A jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is [9/1992. (I. 30.) AB határozat]. Az Alkotmánybíróság szerint az alanyi jogok érvényesítésére szolgáló eljárási garanciák a jogbiztonság alkotmányos követelményéből erednek, de szoros kapcsolatban állnak a jogegyenlőséggel, törvény előtti egyenlőséggel is. A megfelelő eljárási garanciák nélkül működő eljárásban ugyanis a jogbiztonság az, ami sérelmet szenved. [75/1995. (XI. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376, 383.]
Ezért alapvetőek a jogbiztonság alkotmányos követelménye szempontjából az eljárásjogi garanciák. Csakis formalizált eljárási szabályok megkövetelésével és betartásával működhetnek alkotmányosan a jogintézmények. Az alanyi jogok és kötelezettségek érvényesítésére szolgáló eljárási garanciák tehát a jogbiztonság alkotmányos elvéből következnek. Megfelelő eljárási garanciák nélkül működő eljárásban a jogbiztonság szenved sérelmet. [9/1992. (I. 30.) AB határozat.]
Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint a jogállamiság egyik alapvető követelménye, hogy a közhatalommal rendelkező szervek is csak a jog által meghatározott keretek között fejthetik ki a tevékenységüket. [56/1991. (XI.8.) AB határozat.] Álláspontom szerint a jogállamiság és az abból fakadó tisztességes eljárás követelményének nem csak a szabályozási szinten, hanem a jogalkalmazó szervek mindennapi gyakorlatában is folyamatosan érvényesülnie kell.
A tisztességes eljáráshoz való jog – noha az Alaptörvény szövegezése némileg eltérő, tartalmilag azonban változatlan az Alkotmányhoz képest – az alkotmánybírósági gyakorlatban az 57. § (1) bekezdésben foglalt független és pártatlan bírósághoz való jog, illetve a 2. § (1) bekezdésből eredő eljárási garanciák védelmének egymásra vonatkoztatásából tartalmilag levezetett alkotmányos alapjog. [315/E/2003. AB hat; ABK 2003. október, 741, 743.] A tisztességes eljárás követelménye olyan minőség, amelyet az eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet megítélni. Az Alkotmánybíróság leszögezte azt is, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog abszolút jog, amellyel szemben nem létezik mérlegelhető más alapvető jog, mert már maga is mérlegelés eredménye [14/2004. (V. 7.) AB hat].
Az Alkotmánybíróság több határozatában is foglalkozott a jogbiztonság kérdésével, így a 21/1993. (IV. 2.) AB határozatban is. A hivatkozott AB határozatban elvi jelentőségű megállapításként hangsúlyozta, „hogy az Alkotmánybíróság felfogásában a jogbiztonság szorosan a jogállamiság alkotmányjogi elvéhez kapcsolódik. A jogbiztonság pedig – az Alkotmánybíróság értelmezésében – az államtól, a jogalkotótól azt várja el, hogy a jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek és a norma címzettjei számára is értelmezhetőek és követhetőek legyenek. A jogbiztonság e szempontjainak súlyos megsértése egyben az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság sérelmét jelenti.” (ABH 1993, 172, 180.)
Az Alkotmánybíróság a 22/2012. (V. 11.) AB határozatában fontos elvi tételeket rögzített a korábbi döntései alkalmazhatóságáról: „[…] Az egyes intézményekről, alapelvekről és rendelkezésekről kialakított értelmezése a határozataiban található meg. Az Alkotmánybíróságnak azokra az alapértékekre, emberi jogokra és szabadságokra, továbbá alkotmányos intézményekre vonatkozó megállapításai, amelyek az Alaptörvényben nem változtak meg alapvetően, érvényesek maradnak. Az előző Alkotmányon alapuló alkotmánybírósági döntésekben kifejtett elvi jelentőségű megállapítások értelemszerűen irányadók az Alaptörvényt értelmező alkotmánybírósági döntésekben is. Ez azonban nem jelenti az előző Alkotmányon alapuló határozatokban kifejtettek vizsgálódás nélküli, mechanikus átvételét, hanem az előző Alkotmány és az Alaptörvény megfelelő szabályainak összevetését és gondos mérlegelést kíván. Ha az összevetésnek az az eredménye, hogy az alkotmányjogi szabályozás változatlan vagy jelentős mértékben hasonló, az átvételnek nincs akadálya. Másrészt az előző Alkotmány és az Alaptörvény egyes rendelkezései tartalmi egyezősége esetén éppen nem a korábbi alkotmánybírósági döntésben megjelenő jogelvek átvételét, hanem azok figyelmen kívül hagyását kell indokolni”.

III. Az ügy érdeme tekintetében
A Kkt. 33/A. § (1) bekezdése értelmében a külön jogszabály szerinti országos közutak használata díjfizetési kötelezettséggel jár, ennek elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni. A díjfizetés részletes feltételeit a Díjrendelet szabályozza. A Díjrendelet 1. § (1) bekezdése szerint a díjfizetési kötelezettség a díjfizetés ellenében használható utakról szóló jogszabály szerint gyorsforgalmi utakra, valamint az országos főutakra vonatkozik. [37/2007. (III. 26.) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról.]
A Kkt. 33/B. § (1) bekezdése értelmében a díjfizetéssel érintett országos közutakat 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. Használati díj és útdíj egyidejűleg nem vethető ki egy járműkategóriára egyazon útszakasz használatáért.
A Kkt. 33/B. § (4) bekezdése szerint a pótdíj behajtása céljából a használati díj és az útdíj beszedésére jogosult szervezetek […] kezelhetik a használati díjjal, vagy az annak meg nem fizetése esetén fizetendő pótdíjjal összefüggő jármű-azonosító adatokat és a természetes személy üzemben tartó személyes adatait.
Amennyiben a használati díjat vagy az útdíjat nem fizették meg, a díj beszedésére jogosult szervezetek vagy az általuk megbízott gazdálkodó szervezetek a jogosulatlan úthasználat időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül kötelesek postára adni a pótdíjfizetési felszólítást. [Kkt. 33/B. § (5) bekezdés]
A Kkt. a parkolás, várakozás rendjével kapcsolatban a következő rendelkezéseket tartalmazza: A Kkt. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint a törvény hatálya kiterjed Magyarország területén 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. 
A 8. § (1) bekezdés c) pontja szerint a közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladat a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint a tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítása. 
A 9/D. § szerint a járművekkel a közutakon, valamint az állami és helyi önkormányzatok tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken történő várakozás a közutak, valamint az állami és helyi önkormányzatok tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek közlekedési célú használatának minősül. A helyi közutakon, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást a helyi önkormányzat, vagy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 16/A. §-a szerinti szolgáltató látja el. 
A járművek helyi közutakon, valamint helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken történő várakozása a helyi önkormányzat, vagy a Mötv. 16/A. §-ában meghatározott szolgáltató és a várakozási terület igénybevevője közötti polgári jogi jogviszony. 
A várakozási díj és a pótdíj megfizetéséért a jármű üzembentartója felel. A járművek országos közutakon, valamint állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken történő várakozása a vagyonkezelő, illetve a (8) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltató és a várakozási terület igénybevevője közötti polgári jogi jogviszony. A várakozási díj és a pótdíj megfizetéséért a jármű üzembentartója felel. 
A Kkt. 15/A. § szerint forgalomszervezési, valamint egyéb 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. 
A díjfizetési kötelezettséggel, a díj mértékével kapcsolatban további rendelkezéseket tartalmaz a Kkt., majd a pótdíj összegével kapcsolatban meghatározza, hogy az 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. 
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. 
A várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. Nem szabható ki pótdíj a külön törvényben feljogosított hatóság által kerékbilinccsel rögzített járműre.
A Kkt. 15/D. § (1) bekezdése szerint, 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. 
A 60 napos jogvesztő határidő nem alkalmazható abban az esetben, ha a gépjármű üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat a gépjármű-nyilvántartás központi szervéhez – az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megszegésével – elmulasztotta bejelenteni és ezért a fizetési felszólítás nem a tényleges üzembentartó részére került megküldésre. 
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. 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.
A Kkt. 15/E. § (2) bekezdése szerint 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. 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.
A Kknyt. 19. § (1) bekezdése tartalmazza a parkolási társaságok számára az adatigénylésre vonatkozó felhatalmazást, amely szerint a közúti közlekedési nyilvántartásból igényelheti(k): n) a helyi önkormányzat, illetve a várakozásdíj-fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a várakozási díj és a pótdíj beszedésére általa megbízott, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (5) bekezdésben meghatározott szolgáltató a várakozási díj meg nem fizetése esetén a jogszerű parkolás megállapítása érdekében a 8/A. § g), h) és k) pontjaiban, valamint a díj és a pótdíj behajtása érdekében a 9. § (1)-(1a) bekezdésében, (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjaiban, továbbá a (3) bekezdésében megjelölt adatokat; p) a díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történő használatának ellenőrzésére jogosult szervezetek törvényben meghatározott feladataik ellátásához a 9. § (1)-(1a) bekezdésében, (2) bekezdés a)-b), d)-e) pontjában, (3) bekezdésében foglalt adatokat.
Az autópálya használat vonatkozásában az e-matrica érvényesítési feltételeiről a Díjrendelet 5. § (1) bekezdése rendelkezik. A jogosultság rögzítése csak elektronikus úton történhet. Az úthasználati jogosultság csak abban az esetben érvényes, ha a vásárló a vásárlást és az érvényességet nyugtázó értesítést megkapta, vagy a vásárlás során az ellenőrző szelvény eladói példányát aláírta és kézhez kapta az ellenőrző szelvény vevői példányát. Az aláírás vagy az elektronikus megerősítő válasz azt igazolja, hogy az ellenőrző szelvény a valóságnak és a vásárló akaratának megfelelően tartalmazza az összes tényt és adatot.
A e-matrica vásárlásáról és érvényességéről szóló értesítés vagy ellenőrző szelvény az alábbi adatokat tartalmazza: forgalmi rendszám, felségjel, díjkategória, érvényességi időtartam, a jogosultság érvényességének záró időpontja év, hónap, nap, óra és perc értékekkel megadva, a jogosultság egyedi azonosító száma, az értékesítő neve és címe vagy székhelye, az értékesítés helye, az értékesítés ideje és a jogosultság érvényességének kezdő időpontja év, hónap, nap, óra és perc értékkel megadva. 
A díjfizetés módját a Díjrendelet 3. §-a határozza meg. Ennek értelmében a díjat előre, meghatározott érvényességi időtartamok egyikére kell megfizetni. Az időtartamokat és díjakat az alábbi táblázat foglalja össze.





Bruttó ár forintban

Díjkategória
1 napos
Heti
Havi
Éves
a)
D1
-
2 975
4 780
42 980
b)
B2
-
-
-
199 975
c)
D2
3 375
8 255
13 970
-
d)
D3
3 375
12 600
20 370
-
e)
D4
3 375
15 875
25 785
-
A Díjrendelet 4. § (6) bekezdése szerint a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ folyamatosan ellenőrzi a Díjrendelet szerinti díjak beszedésének rendszerét annak átlátható és megkülönböztetés mentes működésének biztosítása érdekében.
A Díjrendelet 7/A. § (1) bekezdése értelmében, ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes jogosultsággal, jogosulatlan úthasználat miatt a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetni; mértéke a következőképpen alakul:

Díjkategória
Fizetési határidő 30 napon belül
Fizetési határidő 30 napon túl
a)
D1
14 875 forint
59 500 forint
b)
D2
41 275 forint
165 100 forint
c)
D3
63 000 forint
252 000 forint
d)
D4
79 375 forint
317 500 forint
e)
B2
66 925 forint
267 700 forint

Az ellenőrzés eredményeként a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása céljából a kötelezett adatait a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szervezet a személy-, és a jármű azonosítására alkalmas okmányai alapján vagy a járműnyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármű – a közúti közlekedési nyilvántartási szervezet nyilvántartása szerint a jogosulatlan úthasználat napján nyilvántartott – üzemben tartója, üzemben tartó hiányában a gépjármű tulajdonosa köteles. [Díjrendelet 7. § (2a)-(2b) bek.]
A Díjrendelet 7. § (5) bekezdése értelmében jogosulatlan úthasználat esetén, ha helyszíni pótdíjfizetésre nem kerül sor, a pótdíjkövetelés, vagy a pótdíjkülönbözetre vonatkozó követelés a külön jogszabály szerinti fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30. napon jár le.
A kézbesítési vélelem beálltáról a Díjrendelet 7. § (6) bekezdése rendelkezik: ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a fizetési felszólítást nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a fizetési felszólítás „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot – ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
A pótdíjfizetési kötelezettség alóli mentesülés feltételeit a Díjrendelet 7. § (7) bekezdése határozza meg; ennek értelmében mentesül a pótdíjfizetési kötelezettség alól az, aki a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálatán bemutatja a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy nyugtázó értesítést. Amint az a Díjrendelet 7. § (2a)-(2b) bekezdéséből kitűnik, hogy a pótdíj ellenőrzésére és beszedésére jogosult szervezet – az ÁAK Zrt. – a pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármű – a közúti közlekedési nyilvántartási szervezet nyilvántartása szerint a jogosulatlan úthasználat napján nyilvántartott – üzemben tartója, üzemben tartó hiányában a gépjármű tulajdonosa köteles.
Tekintettel arra, hogy a panaszos idő közben elköltözött, azonban új lakcímét csak a lakcímnyilvántartásban vezettette át, ezért a gépjármű nyilvántartásban még a régi lakcím szerepelt. Emiatt az ÁAK Zrt. által kiküldött pótdíjfizetési felszólítások „elköltözött” megjelöléssel érkeztek vissza. Az ÁAK Zrt. méltányosan és ügyfélbarát módon – egyszeri és rendkívüli alkalommal – rendezte a panaszos beadványában kifejtett problémát, alapjoggal összefüggő visszásság nem állapítható meg az autópálya kezelő eljárásával kapcsolatban. 
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 89. § (4) bekezdés a) pontja szerint a lakcím megváltozása esetén új forgalmi engedélyt kell kiállítani. A KEKKH válaszában kifejtette, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba bejegyzett adatok változása nem jár automatikusan a járműnyilvántartásban szereplő adatok megváltoztatásával: így jelen esetben a panaszos lakcíme változásának átvezetésével.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Lakcím tv.) 1. § (2) bekezdése értelmében a nyilvántartás azokat az alapvető személyi, lakcím és értesítési cím adatokat tartalmazza, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk igazolásához, továbbá a közigazgatási és igazságszolgáltatási szervek, a helyi önkormányzatok, valamint más természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek törvényen alapuló adatigényeinek kielégítéséhez szükségesek.
A nyilvántartás fogalmát a Lakcím tv. 3. § (1) bekezdése határozza meg. Eszerint a nyilvántartás olyan közhiteles hatósági nyilvántartás, amely a nyilvántartásban szereplő polgároknak az e törvényben meghatározott személyi, lakcím és értesítési cím adatait, valamint az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza és igazolja. 
A nyilvántartás feladata az e törvényben meghatározott adatok és változásaik gyűjtése és kezelése, azokról okiratok kiadása és törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatása.
A beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül kell bejelenteni a járási hivatalnál a lakóhely, illetve tartózkodási hely címét. Az értesítési cím bejelentése bármely járási hivatalnál és a központi szervnél teljesíthető.
A Kknyt. 22/A. §-a rendelkezik a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv (nyilvántartó) adatszolgáltatásáról. Ennek értelmében a nyilvántartó a járműnyilvántartásból történő adatszolgáltatás során a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerinti lakcím adatokat adja át, feltéve, hogy az adatkérés nem az azt tartalmazó okmányban szereplő lakcímadatra vagy a történeti állomány adatára irányul.
A KEKKH arról tájékoztatott, hogy a fenti adatszolgáltatási feltételek megvalósításához szükséges informatikai fejlesztések még folyamatban vannak, azok gyakorlati alkalmazására még nincs technikai lehetőség.
Álláspontom szerint az említett informatikai fejlesztések mielőbbi végrehajtása, valamint gyakorlati alkalmazása elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyes nyilvántartások valóban közhitelesek legyenek, azaz a tartalmuk egymással egyező, és a valóságnak megfelelő legyen.
Tekintettel arra, hogy a lakcímváltozás bejelentésével szükségszerűen együtt jár bizonyos okmányok cseréje is (pl. gépjármű forgalmi engedély), ez az állampolgárokat jelentős költségvonzattal terheli. Így amennyiben a nyilvántartások közötti adatok automatikus átvezetése, frissítése nem oldható meg ésszerű időn belül, álláspontom szerint a fejlesztések végrehajtásáig célszerű volna, hogy az adatok módosítására hatáskörrel rendelkező hatóságok egyrészt tájékoztassák az ügyfeleket a változás bejelentési kötelezettségről, vagy – amennyiben ezt az informatikai rendszerek lehetővé teszik – ajánlják fel a másik nyilvántartásba való átvezetés lehetőségét.
Ugyancsak felmerül az a kérdés is – amely a KEKKH elnökének a parkolási társaság számára adott tájékoztatásában is szerepel –, amennyiben megtörténik a lakcímváltozás átvezetése a gépjármű nyilvántartásba annak bejelentésekor, úgy előfordulhat, hogy a papír alapú igazolvány és a nyilvántartásban szereplő adat eltér egymástól. Így például előfordulhat, hogy az adott gépjármű forgalmi engedélyében más lakcím szerepel, mint ami a tulajdonos állandó lakcímeként bejegyzésre került a lakcímnyilvántartásba. Ezzel kapcsolatban meg kell említenem, hogy az egyes adatok hitelességét, az adott tényt, adatot bizonyító igazolványok mutatják helyesen, így a lakcímet igazoló hatósági igazolvány a lakcímet, a forgalmi engedélyben szereplő adatok pedig a tulajdonos/üzembentartó, valamint a gépjármű járműnyilvántartásban szereplő adataira vonatkozóan tekinthető közhitelesnek, de mint a vizsgált esetek is mutatják, a tulajdonos/üzembentartó lakcímét illetően nem. Így például a rendőrség a közúti ellenőrzés alkalmával nemcsak a gépjármű forgalmi engedélyét, vezetői engedélyt, személyi igazolványt, hanem a lakcímet igazoló hatósági igazolványt is elkéri az adatok egyeztetése érdekében.
Az AJB-216/2012. számú jelentésemben foglaltam össze a 2010 óta érkezett panaszokat, amelyekben az ÁAK Zrt. pótdíj követelésével kapcsolatos eljárását sérelmezték a beadványozók. Jelentésemben megállapítottam, hogy az autópálya használók panaszkezelésére, illetve panasz előterjesztésének lehetőségeire vonatkozó jogszabályok hiányoztak. Intézkedésemmel felkértem a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdeményezze az autópálya használattal összefüggésben az autópálya kezelője által kiállított fizetési felszólításokkal szemben előterjesztette panaszok ügyintézése keret- és részletszabályainak kidolgozását, amely azóta sem történt meg. 
A parkolási kérdésekkel kapcsolatban ehelyütt pedig utalnom kell az OBH-5282/2010. számú jelentésemre, melyben a vonatkozó jogszabályi háttér és a fővárosi rendelet áttekintése során megállapítottam, hogy a jogszabályok nem tartalmaznak szabályokat a parkolási társaságok eljárásával kapcsolatban előterjesztett panaszok rendezésével kapcsolatban. A Kkt. 15/C. § (5) bekezdése értelmében a 9/D. § szerinti közszolgáltatással kapcsolatban keletkezett ügyfélpanaszok intézése során külön törvény előírásai szerint kell eljárni, azonban erre vonatkozóan nem volt található jogszabály. 
Az OBH-5282/2010. számú jelentésemben pedig a vonatkozó szabályozás áttekintése és a Hivatalomhoz eljuttatott beadványok vizsgálati tapasztalatait összevetve megállapítottam, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a jogállamiság elvével, valamint a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonsággal összefüggő visszásságot okozott azzal, hogy a parkolási kérdésekkel összefüggésben nem szabályozta a kötelezett (az autós) panasz/kifogás előterjesztési lehetőségét a parkolási társaság által kiállított fizetési felszólítással szemben. Ugyancsak a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonsággal összefüggően állt elő visszás helyzet azzal, hogy elmaradt a parkolási társaságok által kiállított fizetési felszólításokkal szembeni panaszok elbírálása mikéntjének (így különösen mely szerv, mennyi időn belül kell, hogy döntsön) megfelelő szintű szabályozása. A panaszok kezelésére vonatkozó jogszabály mindeddig nem született meg.
E jelentésem vizsgálatának egyik alapját képező AJB-7500/2012. számú parkolási üggyel kapcsolatban meg kell jegyeznem, hogy jelen vizsgálatom keretében nem vizsgáltam az egyes követelések elévülését. Az azonban mindenképp szembetűnő, hogy a panaszos állítása és az ügy dokumentumai szerint a panaszos a lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímén először 2012-ben, 10 évvel a konkrét parkolási eseményeket követően kapott értesítést, a bíróság pedig a kézbesítési vélelem megdöntésének helyt adott.
Ugyancsak utalnom kell az OBH-3078/2008. számú ügyben a BKV Zrt. mint közszolgáltató eljárásával kapcsolatos megállapításaimra, melyek a parkolási társaságok mint közszolgáltatók eljárását illetően is irányadók. Eszerint egy állami/önkormányzati tulajdonban lévő, közszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságtól elvárható, hogy a működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel teljes körűen tisztában legyen, és azokat a követeléseinek érvényesítése során is szem előtt tartsa. 
Teljesen érthető és indokolt, hogy a közszolgáltató minden jogszerű eszközt megragad jogos követeléseinek érvényesítése érdekében, de nem szabad szem elől tévesztenie, hogy jogszerűen működő, köztulajdonban lévő gazdasági társaságként arra kellene törekednie, hogy a jogos követelések érvényesítési módjának is jogszerűnek kell lennie. Mindemellett indokolatlannak és a társaság gazdasági érdekeivel ellentétesnek is tűnik, ha a követelése érvényesítésének megkezdésére csak évekkel a pótdíjazási esemény megtörténte után kerül sor. Mind az érintett autósok, mind a parkolási társaságok érdeke az, hogy amennyiben pótdíjazásra kerül sor, akkor annak pénzügyi rendezése is mielőbb megtörténjen. 
Ennek alapján pedig megállapítható, hogy a parkolási társaságok, közszolgáltatók követelés érvényesítési jogosultsága is sérül azáltal, hogy a gépjármű-nyilvántartáson keresztül nem az éppen akkor aktuális állapotnak megfelelő lakcím adatokhoz jutnak hozzá, és így nem tudják követelésüket határidőben teljesíteni. Hiszen így – mint azt a konkrét eset is mutatja – évekkel, akár 10 évvel később próbálják fizetési meghagyásos eljárás útján követelésüket érvényesíteni, a gépkocsi – parkolási eseménykor fennálló – tulajdonosával szemben, ami már nyilvánvalóan nem lehetséges. Ekkor már az önálló bírósági végrehajtó le tudja hívni az adatokat a lakcímnyilvántartásból és így az aktuális, tényleges állandó lakcímen kap értesítést az autós fizetési kötelezettségéről. Ez pedig az érvényesíthetőség sikertelenségét rejti magában, hiszen mint a parkolási eset is mutatja, 12 évvel a konkrét esetet követően – miközben a vonatkozó jogszabályi környezet nemhogy a követelés ötéves, de egy éves elévülési idejét írja elő – szerez tudomást az autós arról, hogy valamikor pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezett a parkolási társasággal szemben. Természetesen a parkolási esemény időpontjában hatályos jog az irányadó, azonban az akkori ötéves elévülési idő is kétszer telt el, feltehetően az elévülés megszakadása nélkül, és az autóst csak 2012-ben tudták a lakcímnyilvántartásba bejegyzett állandó lakcímén értesíteni. Mindazonáltal a követelések elévülésének vizsgálatát nem tettem és nem is tehettem jelentésem tárgyává, fentieket az ügy egészének megítélése szempontjából tartottam fontosnak megjegyezni.
Külön ki kell emelnem azonban, hogy az alapköveteléshez képest – amely jelen parkolási esetben 63.440 Ft volt – jóval magasabb összeget követelnek a közszolgáltatók – a konkrét esetben 178.191 Ft-ot, majdnem a tőkeösszeg háromszorosát –, amely nyilvánvalóan komoly megterhelést jelent az érintett ügyfeleknek. Ez pedig olyan esetben történik, amelyben az állampolgár bejelentette lakcímváltozását a lakcímnyilvántartásba, de az állandó lakóhelyén nem kapott értesítést, csak 10 évvel később. A tőke összegének több mint 100.000 Ft-os költség és munkadíj vonzata pedig ebből a késedelmes érvényesítésből fakad.
Álláspontom szerint az, hogy a panaszos a lakcím átjelentkezéskor nem volt annak tudatában, hogy az egyes nyilvántartások nem átjárhatóak és a gépjármű nyilvántartásban is át kell íratni a lakcím megváltozását, nem róható fel neki, hiszen nyilvánvalóan azt feltételezte, hogy ezzel bejelentési kötelezettségének eleget tett, külön pedig nem hívták fel a figyelmét a gépjármű nyilvántartásban történő átvezetés szükségességére is.
Arra is ki kell térnem, hogy a lakcímadatok lekérésének időpontja is nagy relevanciával bír, tehát az, hogy ha jóval később értesítik a tulajdonost vagy üzembentartót fizetési kötelezettségéről, akkor időközben elköltözhetett a nyilvántartásban szereplő lakcíméről. Így tehát a jogosulatlan várakozás időpontjában fennálló tulajdonost/üzembentartót kell értesíteni az igény érvényesítésekor érvényes lakcímén. Ezen mechanizmus részleteinek pontos, az egyes közszolgáltatókra nézve kötelező rögzítése is jelentős előrelépés volna a közhitelesség jogállami garanciái tekintetében. 
Mindebből következően megállapítottam, hogy a vizsgált ügyekben releváns adatokat rögzítő rendszereket illető informatikai fejlesztések hiánya – azzal, hogy a különböző nyilvántartások (személyiadat- és lakcímnyilvántartás, illetve a járműnyilvántartás) adatai között eltérés mutatkozott – lehetetlenné teszi a közhiteles nyilvántartások alapján történő szankció rendszer használatát, mely a jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság követelményével, illetve a tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben visszásságot idézett elő.

Intézkedésem
A jelentésben feltárt visszásságok bekövetkezése lehetőségének jövőbeni elkerülése érdekében az Ajbt. 37. §-a alapján felkérem a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával együttműködve – mozdítsa elő azon informatikai fejlesztéseket, amelyek szükségesek az egyes nyilvántartások, így különösen a személyiadat- és lakcím-, valamint a járműnyilvántartás adatainak összehangolására, naprakésszé tételére.

Budapest, 2013. április

Prof. Dr. Szabó Máté sk.

