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Ügyiratszám: NO-03/KAB/8-4/2022   Tárgy: Hirdetményi kézbesítés  
Ügyintéző: Istenes-Galcsó Edit 
Telefon: 06-32/795-616 

Végzés 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a(z) EXH806 forgalmi 
rendszámú gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása ügyében hirdetményi úton történő 
közlést rendel el az alábbiak szerint:  
Eljáró hatóság: Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala 
Az ügyfél neve: - 
Az ügy száma: NO-03/KAB/8-3/2022 
Az ügy tárgya: a(z) EXH806 forgalmi rendszámú gépjármű ismeretlen tulajdonos miatti hivatalból 
történő  átmeneti kivonása. 
Az ügyfél utolsó ismert lakcíme (székhelye): - 
Közzététel napja: 2022.01.24. 
 
A Hivatal a fent ismertetett ügyben döntést hozott, de annak ismertetése akadályozott. Az ügyfél vagy 
annak meghatalmazottja a döntést a Hivatal helyiségében (3060 Pásztó Kölcsey utca 35. Kormányablak 
Osztály) ügyfélfogadási időben átveheti.  
A döntés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a döntés csak az ügy érdemében hozott határozat, 
ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslati kérelemben kifogásolható. 

INDOKOLÁS 
A Járási Hivatal a(z) EXH806 forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból történő kivonása ügyében 
hivatalból eljárást indított, illetve folytat. Az ügyben a(z) NO-03/KAB/8-3/2022 iktatószámon hozott 
határozat közlése akadályoztatva van.  
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 valamint ha a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik vagy annak megkísérlése 
már előre is eredménytelennek mutatkozik. A (3) bekezdés szerint a hirdetményt a hatóság 
hirdetőtábláján, valamint honlapján helyezi el.  
A Járási Hivatal a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
A jogorvoslati tájékoztatás az Ákr. 114.§.-ában foglaltakon alapul. Az eljárási cselekmény kapcsán 
eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Hivatal nem rendelkezett.  
A Hivatal hatáskörét, és illetékességét a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 5 
.§ (1) bekezdés a) pontja határozza meg.  
 
Pásztó, elektronikus időbélyegző szerint 
 
A végzésről értesülnek: 
1. NMKH PJH 3060 Pásztó Kölcsey utca 35. (elektronikus közzététel céljából) 
2. NMKH PJH (hirdetőtáblán történő megjelenés) 
3. Irattár    

Zsiga Tamás  
hivatalvezető nevében és megbízásából 

Pusztainé Zeke Csilla 
hivatalvezető helyettes  
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