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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET 

Ferencváros Önkormányzat 

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS 

Rendszám: 

Azonosító: 

Időpont: 

Helyszín: 

Pótdíjazás oka: 

Jármű kategóriája: 

Gyártmánya: 

Befizető azonosító: 

Ellenőr sorszáma: 

Fizetendő várakozási-, és pótdíj összege: 

15 naptári napon belül: 
15 naptári nap után: 

A befizetésére vonatkozó határidőket nem áll módunk- 

ban panasztétel esetén sem meghosszabbítani! 

Tisztelt Gépjárművezető! 
Ön megszegte a közterületi parkolása rendjét szabályozó 1988. évi 

I. törvény, és a 30/2010. (VI.4.) FKGY-i rendelet módosításáról szóló 

9/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet vonatkozó szabályait, ezért 

várakozási,- és pótdíjat kell fizetnie. 

Türelmi idő: 

A parkolójegy, vagy mobilparkolás leteltét követően az 1 óránál 

rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perc, egy órára, vagy annál 

hosszabb időre történt fizetés esetén 15 perc. 

Utólagos parkolójegy/mozgáskorlátozott igazolvány 

bemutatásának feltételei: 

• A parkolójeggyel az ellenőrzés időpontjában rendelkezett, vagy 

az érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés 

időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő. 

• A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványát 

kihelyezte ugyan, de nem a rendeleti előírásoknak megfe-

lelően. 

• A parkolójegy/mozgáskorlátozott igazolvány az ellenőrzés 

napjától számított 5 munkanapon belül az ügyfélszolgálaton 

bemutatásra (beküldésre) került. 

• A parkolójegy/mozgáskorlátozott igazolvány utólagos 

elfogadására naptári hónaponként legfeljebb egyszer 

kerülhet sor. 

• A gépjárműnek 30 napnál régebbi rendezetlen parkolási 

eseménye nincs. 

Kötelezettség teljesítése: 

A várakozási-, és pótdíj rendezhető a helyszínen kapott kész-

pénz-átutalási megbízással, ügyfélszolgálatunk pénztáránál vagy 

banki átutalással (10401196-00028990-00000006). A közlemény 

rovatba kérjük, feltüntetni a befizető azonosítót és a gépjármű 

rendszámát. 

IBAN: HU31  10401196-00028990-00000006 

SWIFT: OKHBHUHB 

 
Automatában fizetett pótdíj: 

Kérjük, szíveskedjék az automata által kiadott nyugtát és a fizetési 

felszólítás másolati példányát eljuttatni ügyfélszolgálatunkhoz a 

pótdíjazást követő 8 napon belül. 

Amennyiben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget 30 

nap után követelésünket jogi úton érvényesítjük, melynek 

minden költsége (ügyvédi és eljárási díjak) a kötelezettet ter- 

heli. (Ptk. 293 §) 
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