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Tisztelt Bejelentő! 

Hivatkozással a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (továbbiakban: Rendészeti 

Igazgatóság) részére 2022. április 28-án, a Budapest Főváros IX. Kerület, Ferencvárosi 

Polgármesteri Hivatal, Közterület-felügyeleti Iroda által továbbított közérdekű bejelentésére, 

amelyben a Budapest IX. kerület, Soroksári út 108. szám előtti területen illegálisan elhelyezett 

hulladékkal összefüggésben tett bejelentést, az alábbiakról  

 t á j é k o z t a t o m: 

A beadványában foglaltak tartalmi vizsgálatát követően megállapításra került, hogy az a panaszokról és 

közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (továbbiakban: Panasz tv.) 1. § (3) értelmében 

közérdekű bejelentésnek minősül, ezért az abban foglaltak kivizsgálása a Panasz tv. 2. § (1) bekezdés 

alapján megtörtént. 

A Rendészeti Igazgatóság által megtett intézkedésekről a Panasz tv. 2. § (4) bekezdés értelmében - az 

eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor - a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, 

gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével - a megtett intézkedésről vagy annak 

mellőzéséről - az indokok megjelölésével - a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul 

értesíti”. 

A bejelentés beérkezését követően 2022. május 04-én, helyszíni hatósági ellenőrzésre került sor a 

tárgyi helyszínen. Az ellenőrzés során a Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelői az ügy tárgyát 

képező közterületen 9 zsák zöldhulladékot, valamint 2 darab gumiabroncsot találtak, azonban a 

jogsértő cselekmény elkövetőjét nem sikerült azonosítani a helyszínen. 

A beadványt a szükséges intézkedések megtétele céljából elektronikus úton továbbítottam a BKM 

Budapesti Közművek Nonprofit Zrt., Köztisztasági Divízió részére. 

Tájékoztatom továbbá, hogy a közterület-felügyelők jogsértés észlelése esetén, minden 
alkalommal megteszik a szükséges intézkedéseket.  

Az azonnali intézkedés megtétele érdekében – amennyiben jogsértő cselekményt észlel – bejelentését 

a 0-24 órában elérhető Fővárosi Ügyeleti és Irányító Központ +36-1/301-7500 telefonszámán is 

előterjesztheti. 

Budapest, időbélyegző szerint 

 Tisztelettel: 

 dr. Sebestyén Réka 

 osztályvezető 

Értesül: 

1. Bejelentő – elektronikusan 

2. Irattár 
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