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

2021. március 2-án írásbelinek nem minősülő, elektronikus úton továbbított JAROKELO-BUDAPEST-

00079292 hivatkozási számú beadványra tekintettel, amelyben a Budapest VII. kerület, Rottenbiller utca 

25. szám előtt rendszám nélkül szabálytalanul várakozó kék színű, Citroen Picasso gyártmányú 

gépjárművel kapcsolatban 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.) értelmében közérdekű 

bejelentésnek minősül, ezért az abban foglaltak kivizsgálása a Panasz tv. 1. § (3) 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 megkeresésben foglaltak kivizsgálása érdekében 

2021. március 4-én helyszíni ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a 

bejelentés tárgyát képező gépjárművet hatósági jelzés nélkül, jogszabálysértő módon tárolják a 

közterületen. 

Figyelemmel arra, hogy a közúti közlekedés szabályairól a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 59. 

§ (3) bekezdés alapján azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak 

ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon - közterület-használati engedély nélkül - 

legfeljebb 10 napig szabad tárolni, a közterület-felügyelők értesítőt helyeztek el a járművön. Az értesítőn 

meghatározott 10 nap elteltével történt visszaellenőrzés során a közterület-felügyelők a bejelentett 

gépjárművet már nem találták a helyszínen. 

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, 2021. március 19.   Tisztelettel: 

              Diós Dávid    

                        osztályvezető 
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