REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG
RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG
IDEGENRENDÉSZETI OSZTÁLY
SZABÁLYSÉRTÉSI ALOSZTÁLY

Ügyszám: 29823-133/1/2021. HBV.
Tárgy: hirdetményi úton történő
kézbesítés Losó Norbert helyszíni bírság
ügyében
Ügyintéző: Kormány Gabriella r.szds.
telefon: +36-1-290-31-21/37-573
e-mail: idrendo@rri.police.hu

HIRDETMÉNY
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 89. § (5), (6) bekezdés alapján az alábbi
hirdetményt teszem közzé:
Losó Norbert
utolsó ismert lakcíme 1112 Budapest, XI. ker. Menyecske utca 16.sz., utolsó ismert
tartózkodási helye: 1123 Budapest Alkotmány utca 26. szám szám alatti lakos ellen
a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Szabálysértési Hatósága helyszíni bírság végrehajtást folytat a
fenti ügyiratszámon.
Felhívom eljárás alá vont személy figyelmét, hogy a fenti számú ügyben a Pesti Központi Kerületi
Bíróság 2021.június 07. napján V/5.Szpá.3303/2021/10. számon végzést hozott, azonban annak
kézbesítése- mivel Losó Norbert a lakcímnyilvántartó szerinti címe fiktív, egyéb rendelkezésre álló
címén a küldeményt nem vette át, más tartózkodási helye a hatóság előtt nem ismert- postai úton
nem lehetséges.
Az eljárás alá vont személy vagy meghatalmazottja a döntést Budapest Főváros XXII. kerület
Budafok-Tétény Önkormányzatánál, a készpénz-átutalási megbízást(csekk) a Szabálysértési
Hatóság címén: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 1185 Budapest, Ferihegyi út 1. szám alatt hivatali
munkaidőben átveheti.
A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2021.07.26.
Az eljáró hatóság megnevezése:
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Szabálysértési Alosztály
Az ügy száma: 29823-133/1/2021. HBV.
Eljárás alá vont személy neve: Losó Norbert
utolsó ismert lakcíme
1112 Budapest, XI. ker. Menyecske utca 16.sz.
utolsó ismert tartózkodási helye

1223 Budapest, XII. ker. Alkotás utca 26. sz.

Tájékoztatom, hogy a Szabs. tv. 89. § (6) bekezdés szerint a hirdetmény útján közölt döntést a
Cím: 1675 Budapest Pf. 10.
Telefon: 290-3121/37-570; Fax: 290-3121/37-172
e-mail: idrendo@rri.police.hu
RZSNEO_3.90.200.162 (29823-6767,3922-SOEIHI-85061324-7085C25D2EFC-6767,4311)

2

hirdetmény kifüggesztéstől számított 15. napon kézbesítettnek kell tekinteni.
Tárgyi hirdetmény a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (1185 Budapest Ferihegyi út 1.szám) és a
Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata hirdetőtábláján került
közzétételre.

Budapest, időbélyegző szerint
Dr. Török Zoltán r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
igazgató
nevében és megbízásából:
Balogh Miklós r. mk. ezredes
rendőrségi főtanácsos
igazgató-helyettes (rendészeti)
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ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
29823-133/1-9/2021.HBV.

