
MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám:        BO-08/OK1/8-9/2023 Tárgy: BDD-544 forgalmi rendszámú
Ügyintéző:        Kocsisné Papczun Mária            gépjármű forgalomból kivonása 
Telefon:       (36-46) 795-255, 795-256
Ügyintézés helye: 3561 Felsőzsolca, 

      Szent István u. 25

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és

visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)

bekezdésének a) pontja alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási

Hivatala (a továbbiakban: Miskolci Járási Hivatal) közlekedési igazgatási hatósági jogkörében eljárva

meghozta az alábbi

VÉGZÉST

A BDD-544 forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból történő kivonása ügyében hozott

BO-08/OK1/8-7/2023. számú határozatom hirdetményi úton történő közlését rendelem el, mivel a

jármű jelenlegi tulajdonosának adatai, lakóhelye/székhelye nem áll rendelkezésre.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy a döntést személyesen, illetve törvényes képviselője, vagy

meghatalmazottja útján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Kormányablak 1. Osztályánál (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 25.) ügyfélfogadási időben (hétfő,

szerda: 8:00-18:00; kedd, péntek: 8:00-14:00; csütörtök: 8:00-16:00) átveheti.

A hirdetmény kifüggesztésének és honlapon történő közzétételének napja: 2023. február 6.

Az ügyben eljárási költség nem merült fel.

A végzés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat elleni

jogorvoslatban támadható meg.

INDOKOLÁS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala a BDD-544 forgalmi

rendszámú gépjármű forgalomból történő kivonása ügyében döntést hozott. A jármű jelenlegi

tulajdonosának adatai, lakóhelye/székhelye nem áll rendelkezésre, mivel a jármű közúti közlekedési

nyilvántartás szerinti tulajdonosa nincs ezen adatok birtokában.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1)

bekezdése szerint a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha 

a) az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, 
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b) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is

eredménytelennek mutatkozik.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése szerint a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján

helyezi el.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja szerint „ha törvény vagy kormányrendelet másképp nem

rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.”

Fentiekre tekintettel a hivatkozott jogszabály alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti döntés

született. 

A fellebbezés lehetőségéről az Ákr. 118. §-a figyelembevételével adtam tájékoztatást. Az önálló

fellebbezést az Ákr. 112. § (1) és (2) bekezdése alapján zártam ki. 

Az eljárás során az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról

és viseléséről nem kellett rendelkezni.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontja, továbbá a

fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § -a állapítja meg.

Kelt: Felsőzsolcán az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint.

dr. Kovács Petra
járási hivatalvezető 

nevében és megbízásából

dr. Omar Kornél
osztályvezető
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