
 

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET 
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BRFK I kerületi Rendőrkapitányság  

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal  

 

Helyben 

Tisztelt Címzettek! 

A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült 
költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009 (X.16.) IRM rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdése 
alapján kérem, hogy a rendőrség valamint az önkormányzat honlapján a 2021. március 24-én 20:30 és 
22:50 közötti időszakban az alábbi gépjárművek közterületről történő áthelyezésének tényét 
megjelentetni szíveskedjenek: 

 

Budapest, 2021. március 24. 

                                                                                   Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző  

                     nevében és megbízásából 

 
 
                 dr. Vörös Mária Éva 
                  irodavezető 

gépjármű rendszáma honnan (Budapest I. ker.) hova (Budapest I. ker) 

HXM-471 Hunyadi János út 1 Palota úti buszparkoló 

RJX-068 Hunyadi János út 1 Palota úti buszparkoló 

RRV-898 Hunyadi János út 1 Palota úti buszparkoló 

SDZ-625 Hunyadi János út 3 Lánchíd utca 5-7 

DW 8T 138 Hunyadi János út 3 Lánchíd utca 5-7 

NEZ-755 Hunyadi János út 3 Lánchíd utca 5-7 

LRX-385 Hunyadi János út 3 Lánchíd utca 5-7 

MXB-557 Hunyadi János út 3 Lánchíd utca 13 

SDY-479 Hunyadi János út 4-8 Lánchíd utca 13 

PUG-907 Hunyadi János út 4-8 Lánchíd utcai nagy parkoló 

JZC-300 Hunyadi János út 12 Lánchíd utcai nagy parkoló 

RHY-097 Hunyadi János utca 14 Lánchíd utcai nagy parkoló 

PNZ-564 Hunyadi János út 16 Lánchíd utca 7-9 

RNA-443 Hunyadi János út 16 Lánchíd utca 13 

LXC-609 Hunyadi János út 25-27 Lánchíd utca 13 

mailto:voros.maria@budavar.hu




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: Dr. Vörös Mária Éva


Egyedi azonosítója: voros.maria


Beosztása: irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Közterület-felügyeleti Iroda


Szervezet megnevezése: Budapest Főváros I. kerületi Budavári Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2021-03-25T00:00:40+01:00


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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