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HATÁROZAT 

a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos eljárás során 
alkalmazandó kiegészítő és eltérő közigazgatási hatósági eljárási szabályokról szóló 
512/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § felhatalmazása alapján, döntöttem az M3660WW 
forgalmi rendszámú gépjármű 

megsemmisítéséről. 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Kftv.) 20. § (5) 
bekezdésére figyelemmel, amennyiben az elszállított jármű tulajdonosa a jármű 
értékesítését követő hat hónapon belül jelentkezik, részére az értékesítésből befolyt, a 
tárolási költséggel csökkentett ellenértéket ki kell fizetni. 

A gépjárműben a felnyitáskor fellelt ingóságokat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság (továbbiakban: Rendészeti Igazgatóság) saját telephelyén (Budapest, X. 
kerület, Kozma u. 5/c.) a gépjármű megsemmisítését követő 8. napig tárolja.  

Az ÁKR 116.§ értelmében a döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat a 
közléssel válik véglegessé.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 
114. § alapján, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: 
Kp.) 39. § (1) bekezdés szerint a határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a 
véglegesség vált döntés ellen, a határozat közlésétől számított 30 napon belül 
közigazgatási pert indíthat, a Kp. 37. §-ában meghatározott tartalmú keresetlevél 
benyújtásával. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve (1055 Budapest, 
Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest Pf. 16.), a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatósághoz (1054 Budapest, Akadémia utca 1.) szükséges benyújtani. A 
keresetlevelet a Fővárosi Törvényszék bírálja el. 

A Kp. 77. § (1)-(2) bekezdése alapján a bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül 
bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az 
ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs 
helye. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a alapján a peres eljárás 
illetékköteles (30.000 Ft), az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, mely alapján 
az illeték megfizetése azt terheli, akit erre a bíróság kötelez. 
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A Kp. 39. § (6) bekezdése alapján a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási 
cselekmény hatályosulására, azaz jelen döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs. 

INDOKOLÁS 

A Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelője 2019. június 26-án a Budapest VII. 
Városligeti Fasor 43. szám előtt észlelte és 2019. június 26-án elszállította az M3660WW 
forgalmi rendszámú, közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjárművet, amelyről a 
84623 sorszámú jegyzőkönyv került felvételre. 

A Kftv. 20. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján, tekintettel arra, hogy az 

M3660WW forgalmi rendszámú gépjárműre vonatkozóan az illetékes Hatóságok nem 

tudtak adatot szolgáltatni, ezáltal a tulajdonosa/üzembentartója nem állapítható meg, a 

Rendészeti Igazgatóságnak nincs lehetősége a gépjármű tulajdonos/üzembentartó 
kiértesítésére. 

Tekintettel arra, hogy az elszállított járművet az elszállítástól számított hat hónapon belül 
nem vette birtokba ezért az IRM rendelet 17. § (7) bekezdés b) pontjának felhatalmazása 
alapján, a Rendészeti Igazgatóság XLIII/2019. számú járműértékesítési szabályairól szóló 
utasítás, valamint a 2021/0194 műszaki szakértői véleményben meghatározott piaci 
értéke alapján (piaci értéke: 14.000. Ft.) a gépjármű megsemmisítéséről döntöttem. 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. 

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság hatáskörét a Kftv. 20. § (5) bekezdése, 
az IRM rendelet 17. § (7) bekezdés b) pontja, illetékességét a Fővárosi Önkormányzat 
kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet határozza meg. 

 

Budapest, 2021. május 17. 
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