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Tisztelt Címzett! 

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (továbbiakban: Rendészeti Igazgatóság) részére 

2022. június 09-én, a Zuglói Önkormányzati Rendészet által, írásbelinek nem minősülő, elektronikus 

úton továbbított beadványra hivatkozással, amelyben a Budapest XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor 33-

35. szám előtt, közterületre átnyúló gyümölcsfa, járdát beterítő termésével összefüggésben érkezett 

bejelentés, 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 Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelői, a bejelentést követően végzett helyszíni ellenőrzés 

során felvették a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosával és felhívták a figyelmét arra vonatkozóan, hogy 

az ingatlan előtt található járdaszakasz tisztaságáért az ingatlan tulajdonosa tartozik felelősséggel. 

Kollégáink, 2022. június 22-én visszaellenőrizték a tárgyi helyszínt, amely alkalmával 

megállapították, hogy az ingatlan tulajdonosa elvégezte járdaszakasz takarítását, az ellenőrzés 

időpontjában, az tiszta és rendezett állapotban volt. 

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

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

7500 telefonszámán. 

Budapest, időbélyegző szerint  
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dr. Sebestyén Réka 
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