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B u d a p e s t 

 

 

Tisztelt Bardócz Csaba! 

 

A 2021. március 13. napon küldött - 1074 Budapest, VII. kerület Szövetség utca 14. szám előtti 

gépjárművel való szabálytalan várakozásról szóló - elektronikus üzenetét megkaptam, mellyel 

kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatom: 

 

Az adatbiztonsági követelményeket szem előtt tartva a Rendőrség szervei – az elektronikus 

ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a 

továbbiakban: Eüsztv.) 13. § (1) bekezdése értelmében elektronikus a kapcsolattartás, ha az ügyfél 

a nyilatkozatát vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a nyilatkozatát vagy döntését 

elektronikus úton teszi meg – biztosítják az ügyek hiteles és biztonságos online ügyintézését, 

biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybe vételével. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 26. § (1) bekezdése 

értelmében az elektronikus úton bonyolított kapcsolattartási módok közül írásbelinek kizárólag az 

Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton bonyolított kapcsolattartás minősül. 

 

Ügyfélkapu regisztrációval elektronikus úton elküldheti beadványait biztonságos kézbesítési 

szolgáltatás igénybevételével.  

 

Abban az esetben, ha az elektronikus ügyintézés lehetőségével nem kíván élni, vagy az ahhoz 

szükséges feltételekkel nem rendelkezik, úgy kérelmét továbbra is díjmentesen előterjesztheti 

bármely rendőri szerv ügyfélszolgálatán személyesen, vagy postai úton eredeti aláírásával ellátott 

írásos megkeresés benyújtásával. 
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Mivel bejelentésében nem szerepelnek pontos adatok (bejelentő neve, személyi adatai, a 

cselekmény időpontja, a gépjármű forgalmi rendszáma stb.), valamint aláírása sem, így - 

figyelemmel a hatályos jogi normákra - az ügyben hatóságom érdemi intézkedést nem tesz, eljárást 

az ügyben nem indít. 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét! 

 

Budapest, „időbélyegző szerint”  

 

 

  Tisztelettel: 

 

Csatári Károly r. alezredes 

kapitányságvezető-helyettes 

 

 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

01070/2590-1/2021.ált. 



 
     Türi Árpád r. alez
     Türi Árpád r. alez
     
     A DOKUMENTUM SZEMÉLYES ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     01070/2590-1/2021.ált.
     Iktatószám:
     true
     false
     010703211
     [PROTECTED]
     expediálás
     1075 Budapest, Dózsa György út 18-24. I. emelet 122.
     47100
     BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság VII. ker. Rendőrkapitányság
     Bejelentés mentőknek fenntartott helyen.
     NOVA e-aláírás
     Türi Árpád
     Türi Árpád
     PDF_20210317_093622_0000000000000178539
     PERMIT
     true
     true
     false
     false
     true
     Bejelentés mentőknek fenntartott helyen.
     
         522864224
         01070á2021     2590
         01070-á-2021/ 2590
         1
         687342532
         false
         BUEG--
    


		47100
	2021-03-17T09:36:23+0100
	1075 Budapest, Dózsa György út 18-24. I. emelet 122.
	Kiadmányozta Türi Árpád r. alez Saját kezűleg




