
(Üzletszabályzat 2. sz. melléklete) 

Pót díjszabás 

Aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, lejárt érvényességű 

bérletigazoilványt, diákigazolványt használ,  valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, 

kedvezményre való jogosultságot, vagy a tulajdonjogot az ellenőrzéskor igazolni nem tudja, 

nagytestű kutyát külön érvényes vonaljegy, vagy bérlet nélkül szállít, továbbá, aki csomagként, 

kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe, valamint ha az utas vagy az általa 

szállított kézipoggyász, vagy élő állat bepiszkítja a járművet, továbbá nem tartja be az utazási 

feltételeket  pótdíjat köteles fizetni: 

Pótdíj tételek Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 454/2014.(XII. 19.) Kgy. sz. határozata 

alapján 

Helyszínen és 3 munkanapon belül történő fizetés esetén  7.000,- Ft 

Három munkanapon belül a Külső Szolgáltató ügyfélfogadó irodájában lehetőség van 

a helyszíni pótdíj egyidejű megfizetésével tárgyi ügyet rendezni. 

 

 

 

Az ellenőrzéskor átadott csekkel, 30 napon belül történő kiegyenlítés esetén 11.000,- Ft 

Az ellenőrzést követő 30. napon túli kiegyenlítés esetén 24.000,- Ft 

Ha az utas a 30. napot követő, de egy éven belül kiküldött a fizetési felszólításban rögzített pótdíjat 

határidőre nem fizeti meg, akkor Külső Szolgáltató jogi eljárást kezdeményez és ha szükséges, akkor 

végrehajtást indít, amelynek teljes költsége a pótdíjfizetésre kötelezett utast, vagy a kiskorú 

gondviselőjét terheli. 

Amennyiben az utas - az ellenőrzés időpontja előtt vásárolt- érvényes bérlettel rendelkezik, vagy 

kedvezményes utazásra jogosult, de a bérletet az ellenőrzésnél felmutatni, illetve a kedvezményes 

utazási jogosultságot igazolni nem tudja, vagy kitöltetlen, illetve ceruzával kitöltött bérlettel utazik, 

úgy az ellenőrzést követő naptól számított 3 munkanapon belül, az ellenőrzéssel megbízott Külső 

Szolgáltató irodájában (Szeged, Kossuth. Lajos sgt. 50.) történő bérletbemutatás, vagy jogosultság 

igazolás esetén 900,- Ft bérletbemutatási, illetve jogosultság igazolási pótdíjat köteles fizetni, mely 

összeg kiegyenlítésével mentesül a fenti, magasabb összegű pótdíj megfizetési kötelezettsége alól. 

Befizetési pont: Dakört Kft. 

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 50. 

Tel.:+36(62)310-808. Fax:+36(62)432-736 

E-mail:ugyfelszolgalat@dakort.hu 

Web: http://www.dakort.hu/ 

Hétfőn, kedden, szerdán: 8-17 óráig 

Pénteken: 8-14 óráig. 

(Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!) 

érvényes: 2017.  -től 

 

http://www.dakort.hu/

