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Tisztelt Farkas Tamás Úr! 

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalhoz 2022. szeptember 18. napján 

megküldött, közérdekű adatok megismerése iránti igényére, az alábbiakról tájékoztatjuk: 

 

Kérdés: 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2021. és 2022. évben 

idáig Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási és 

Hatósági Főosztálya hány esetben indított jogellenes közterület-használat miatt közigazgatási 

hatósági eljárást az Önkormányzati Rendészettől kapott bejelentésekre, a kerület közterületein 

tárolt, rendszámmal rendelkező - azonban nyilvánvalóan nem forgalomképes (roncsok, lejárt 

műszaki érvényesség, forgalomból kivont, kötelező felelősségbiztosítással nem rendelkező) 

járművek tárolása kapcsán.  

-Ezen eljárások milyen eredménnyel zárultak?” 

 

Válasz: 

Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok 

megsértésének a jogkövetkezményeiről szóló 15/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendeletében (a 

továbbiakban: Ör1.) foglalt 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint, aki a közterületek használatáról és 

rendjéről szóló önkormányzati rendelet szabályait megsértve, közterületet hozzájárulás nélkül, a 

hozzájárulásban foglaltaktól eltérő módon, vagy a hozzájárulást meghaladó mértékben használ az 

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. 

A Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek 

használatáról szóló 22/2020. (VI.9.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: 

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx


2 

Ör2.)  szabályozott, üzemképtelen gépjárművek kategóriái az Ör2. 3. § 4. pontja, valamint 3. § 5. 

pontjában kerültek meghatározásra.  

Ennek megfelelően az Ör2. az üzemképtelen járműveket az alábbiak szerint determinálja:  

-  A közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező jármű:  a hatósági jelzéssel vagy 

hatósági engedéllyel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti fogalomban csak ilyen jelzéssel 

és engedéllyel vehet részt, különösen azon jármű, amelynek műszaki érvényessége lejárt, vagy azt a 

közlekedési igazgatási hatóság a forgalomból kivonta.  

- Roncs jármű: közúti baleset vagy egyéb káresemény során olyan súlyosan megrongálódott 

gépjármű, amely jól láthatóan alkalmatlan a közúti közlekedésben úton való haladással történő 

részvételre. Mindkét típusú üzemképtelen jármű típus során – a ZÖR ilyen tárgyú bejelentéseire - 

eljárást indít az IHFO Általános Hatósági Osztálya, melynek ügyszámait a csatolt táblázat 

tartalmazza. A szankció kiszabása nélkül megszüntetett eljárások számát az alábbi tényezők adják: 

az üzembentartó az eljárás megindítását követően elhunyt, a hagyatéki eljárás jogerősen nem zárult 

le,  így a közhiteles nyilvántartás az új tulajdonos személyére adatokat nem tartalmaz, illetve az 

örökösök személye a tárgyi eljárásban nem állapítható meg, azon üzemképtelen járművek esetében, 

amikor az  eljárást nem volt kivel szemben folytatni, tekintettel arra, hogy az eljárás megindítását 

követően, a tényállás tisztázása során  az eljáró hatóság tudomására jutott, hogy az üzembentartó 

gazdasági társaságot az illetékes cégbíróság jogerősen törölte. A felszámoló a cégvagyon 

felosztásakor a tárgyi gépjárművet nem vette nyilvántartásba, az utolsó cégjegyzésre jogosult 

személy lakó-vagy tartózkodási helye pedig a rendelkezésre álló adatok alapján   – a közhiteles 

személyiadat-és lakcímnyilvántartásból – nem volt megállapítható.  

A COVID világjárvány ideje alatt, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről 

szóló  2021. évi CXXX. törvény 12. § (1) bekezdése alapján, a magyar hatóság által kiállított, 2020. 

március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt 

(forgalmi engedélyekbe bejegyzett) műszaki érvényességi idő miatt 2022. június 30. napjáig 

megindított eljárásokban  – ilyen tartalommal megtett jognyilatkozat és a közhiteles 

járműnyilvántartásban tárolt adatok alapján –  az eljárás megszüntetésre került.  E törvény hatálya 

alatt, tehát  csak kizárólag műszaki érvényesség nélküli állapot miatt érvénytelen hatósági 

engedélyek  esetében alkalmaztuk a 2022. június 30. napjáig terjedő türelmi időt, azzal, hogy az 

eljáró hatóság minden esetben tudomására hozta az üzembentartónak, hogy a jármű tulajdonos 

önkormányzat hozzájárulása nélküli közterületi tárolása  alapesetben milyen szankciót von(hat) 

maga után. 

Csatoltan küldjük az Ön által kért adatokat összefoglaló táblázatot. 
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Tájékoztatjuk, hogy ha a válasz nem teljesíti teljes körűen a közérdekű adat megismerése iránti 

igényét, az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.) 31. §-a alapján, a közléstől számított harminc napon belül a Pesti 

Központi Kerületi Bírósághoz (1055 Budapest, Markó u. 25.) fordulhat jogorvoslatért, amely soron 

kívül jár el, továbbá az Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot kezdeményezhet az adatigénylés teljesítésére 

nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított egy éven belül. 

A Hatóság elérhetősége: posta cím:  1363 Budapest, Pf.: 9. 

cím:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Telefon:  +36 (1) 391-1400 

Fax:  +36 (1) 391-1410 

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL http://naih.hu  

 

 

Budapest, 2022. „időbélyeg szerint”                      

 

                                                                        Tisztelettel:   

                                                                                                  dr. Tiba Zsolt 

                                                                                                        jegyző 
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Tiba Zsolt dr.


Egyedi azonosítója: tiba.zsolt


Beosztása: Jegyző


Szervezeti egység megnevezése: Jegyző


Szervezet megnevezése: Bp. Főv. XIV. Ker. Zuglói Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-10-03T14:02:02+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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