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Szám: NO-02/KAB/00394-3/2023.                                                          
Ügyintéző: Hajduné Kun Éva                                                                Tárgy: SIE-838 forgalmi rendszámú gépjármű ügye.   
Tel.: 32/795-014                                                                                                                                                                               
 
 
Kiss Tibor utolsó ismert lakóhelye: 3070 Bátonyterenye, Rimay János út 8. 2. em. 1. a. szám alatti lakos – átírást elmulasztó 
tulajdonos – nevén nyilvántartott SIE-838 forgalmi rendszámú gépjármű ügyében a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 
Bátonyterenyei Járási Hivatala (továbbiakban: Járási Hivatal) előtt folyamatban lévő eljárás során hozott döntés 
 

H I R D E T M É N Y 
útján történő közlését rendeli el 

az alábbiak szerint:                         
Kifüggesztés napja:                       2023. január 23. 
Levétel napja:                                2023. február 8. 
Az eljáró hatóság megnevezése:  Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala 
Az ügy száma:                               NO-02/KAB/00394-2/2023. 
Az ügy tárgya:                               SIE-838 forgalmi rendszámú jármű forgalomból való kivonása. 
Az ügyfél neve:                              Kiss Tibor 
Utolsó ismert lakcíme:                   3078 Bátonyterenye, Rimay János út 8. 2. em. 1. a. 

 
A Járási Hivatal Kormányablak Osztálya a(z) SIE-838 forgalmi rendszámú jármű ügyében döntést hozott, de annak kézbesítése 

akadályba ütközött, ezért az ügyben érintett fél a döntést a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatalának 
Kormányablak Osztályán /3070 Bátonyterenye, Városház út 2./ átveheti. 
 
A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást 
megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.  
 

I N D O K O L Á S 
 

A Járási Hivatalban a(z) SIE-838 forgalmi rendszámú gépjármű ügyében hivatalból eljárás folyik. A hivatalból folytatott eljárás 
során a Járási Hivatal döntést hozott. 
Tekintettel arra, hogy nevezett csupán fiktív lakcímmel rendelkezik és így a döntés postázásának megkísérlése már előre is 
eredménytelennek mutatkozik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. §. (1) 
bekezdés b) pontja alapján a Járási Hivatal a döntés hirdetmény útján történő közlését rendeli el. 
 
A döntés a fent leírtak és az Ákr. 81. § (3) bekezdése, 85. § (1) bekezdése és a 88. §. (2) bekezdése rendelkezésein alapul.  
A Járási Hivatal hatáskörét és illetékességét a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) 
bekezdése, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII.28.) 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 2. §. (4) bekezdése és a 3. § (2) bekezdése állapítja 
meg. 
A végzés ellen az önálló jogorvoslatot az Ákr. 112. §. (2) bekezdése zárja ki. A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatás  az Ákr. 
112. §. (1) bekezdésének rendelkezésein alapul. 
 
Bátonyterenye, 2023. január 23. 
                                                          Imreh Erika járási hivatalvezető 
                                                              nevében és megbízásából:                 
                                                                                                                                    Kulhaviné Vitkóczi Márta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                     hivatalvezető-helyettes 
A végzésről értesül: 
1./ Ügyirat. 
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