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Végzés 
 
A JWG-403 forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból történő kivonása ügyében 
hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint: 
 
Kifüggesztés napja: 2012.12.19. 
Eljáró hatóság: 2870 Kisbér Város Jegyzője 
Az ügy száma: 5681-5/2012 
Az ügy tárgya: JWG-403 forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból történő átmeneti 
kivonásának ügye ismeretlen tulajdonos miatt. 
 
Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést hozott. A rendelkezésre álló adatok alapján a 
fent megnevezett gépjármű tulajdonosának személye nem állapítható meg. 
 
Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott 
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható 
meg. 
 

Indokolás 
 
 
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 
102. § (5) bekezdés alapján a közlekedési igazgatási hatóság hivatalból jár el és vonja ki a 
járművet a forgalomból, amennyiben saját eljárása során észleli, hogy a nyilvántartásba 
bejegyzett tulajdonos nem létező személy, vagy a tulajdonos személye nem állapítható meg. 
Ebben az esetben a kizárólag jármű azonosító adatokat tartalmazó határozatot hirdetmény 
útján kell közzétenni.  A 326/2011 (XII.28.) Korm.rendelet 103.§ (1) bekezdés f) pontja 
alapján a kivonás időtartama átmeneti. 
 
Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
 
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 
 
Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat 
lehetőségéről a Ket. 98.§ (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást. 
 
Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról 
és viseléséről nem rendelkeztem. 
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Hatáskörömet a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. §. (1) 
bekezdés h.) pontja, illetékességemet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 
256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1. §. (3) bekezdése alapítja meg.  
 
A kiadmányozási jogot Kisbér Város Polgármestere és Jegyzője által kiadott 1/2012. számú együttes 
utasítás alapján gyakoroltam. 
 
 
Kisbér, 2012.12.19. 
 
 

Dr. Dörnyei Vendel jegyző megbízásából: 
 
 

Takács Ágota 
   ügyintéző 

 
 
 


