
MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám:        BO-08/OK1/8-8/2023 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

H I R D E T M É NY 

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

bekezdése értelmében a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen

tartózkodik, a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre

is eredménytelennek mutatkozik, vagy azt törvény vagy kormányrendelet előírja.

Mindezek alapján a BO-08/OK1/8-7/2023. számú döntésem hirdetmény útján történő közlését

rendelem el az alábbiak szerint.

Eljáró hatóság megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatal Kormányablak Osztály 1.

A hatósági döntés száma: BO-08/OK1/8-7/2023.

Az ügy tárgya: a BDD-544 forgalmi rendszámú gépjármű 
forgalomból való kivonása

Az ügyfél neve: ismeretlen

Az ügyfél utolsó ismert lakcíme: ismeretlen

A hirdetmény kifüggesztésének, valamint
honlapon történő közzétételének napja:  2023. február 6.
 
A hirdetmény levételének napja: 2023. február 22. 

A(z) BDD-544 forgalmi rendszámú gépjármű átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása

tárgyában hatóságomnál eljárás indult.

Az eljárás során hozott BO-08/OK1/8-7/2023. számú döntés kézbesítése az ügyfél tekintetében nem

lehetséges, hiszen a jármű jelenlegi tulajdonosának adatai, lakóhelye/székhelye nem áll

rendelkezésre.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem

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

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

helyezi el.

Kormányablak Osztály 1
 3530 Miskolc, Csizmadia köz 1.  Telefon: (36-46) 795-255

    e-mail cím: kormanyablak.miskolc@borsod.gov.hu  Honlap:www.kormanyhivatal.hu
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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 u. 25. ) ügyfélfogadási időben (hétfő, 

szerda 8.00-18.00. kedd, péntek: 8.00-14.00, csütörtök: 8.00-16.00) átveheti.

Kelt: Felsőzsolcán az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint.

dr. Kovács Petra
járási hivatalvezető 

nevében és megbízásából

dr. Omar Kornél
osztályvezető
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