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Nyilvános feljelentés a rokkant-parkolóhelyi bírságolási csalást fedező óbudai
önkormányzati közterület-felügyeleti igazgató és bűntársai (bűnszervezet?) ellen az
ORFK Panaszirodához.

Feljelentem Dr. Böjtös Zoltán Óbudai közterület-felügyelet igazgatót „tudatos csalás vádjával”.
Bizonyítékként csatolom a konkrét gépkocsi és időpont adatokra hivatkozó levelét (melléklet1). Az általa aláírt levél másokat is gyanúba kever az adott rokkant parkolóhelyi bírságolási
csalás vonatkozásában:
A feljelentés részletes indokolása: A Bús Balázshoz címzett közérdekű bejelentésemben
(melléklet-2.) nem jelöltem meg konkrét járművet, olyan konkrét időpontot, amikor az adott
rokkantparkoló hiányos megjelölését kihasználó bírságolási csalás történt, de láttam általuk így
kivetett 100.000 Ft-os hamis bírságot. Egyébként pár órával a közérdekű bejelentésem
polgármesterhez email-en postázása után, a közterület-felügyelet egyenruháját viselő öt
személy nézelődött a „tetthelyen”. Nekik is elmondtam a kifogásaimat, miközben fotóztam az
adott helyen álló 4 autót és a felfestés hiányát. Ezt látva, egyikük kilátásba helyezte, hogy „fel
fognak jelenteni, ha közzéteszem a fotókat”. Megengedetten fenyegetőzik ez a közterület
felügyelő? Egy kis idő múlva visszamentem. Addigra az előzőleg 4. autó lett a harmadik, mivel
a korábbi harmadik eltávozott. A kiürült 3. hellyel ismét lefotóztam a parkolót. Bízom benne,
hogy Bús Balázs óbudai polgármester, és vagy az ORFK panasziroda képes kinyomozni, hogy
az ilyen csalárd bírságolásnál ki(k) a csaló(k). A rokkantparkoló határai kötelező felfestését
nem előírók, s ezáltal az adott és hasonló bírságolási csalásra tömegesen alkalmat biztosító
minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati és egyéb hivatalnokok, és vagy a felfestés hiányát
kihasználva vétlen autósokat naponta százezrekre büntető közterületi felügyelők és őket fedező
önkormányzati hivatalnokok. Bűnszövetkezeti csalás, amivel az önkormányzatok a vétlen
autósokat fosztogatják! Egyébként előzőleg a közeli zsinagógánál is volt ilyenfajta csalás. Nem
látszott, lekopott a rokkantparkolót kijelölő felfestés, és a parkolóhelyet nem a zsinagóga felől
megközelítők csak az ott parkolást tiltó tábla felirat nélküli hátát láthatták. Itt is letagadták a
szabálytalanságot és nem fizették vissza a hamis bírságokat, s úgy tették át a táblát oda, ahol
addig is lennie kellett volna, hogy elfedték, eltüntették a tábla előző hibás elhelyezése, a
bírságolási csalásuk eszközének a nyomát.

Budapest, 2014. 04. 16. Tejfalussy András
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Melléklet-1.

From: András Tejfalussy [mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com]
Sent: Wednesday, April 16, 2014 9:31 AM
To: Bús Balázs
Subject: Óbudai közterületi ismétlődő bírságolási csalás bejelentése Bús Balázs
polgármesterhez
Iratjel: obudaikozteruletibirsagolasicsalasbusbalazs140416

Nyilvános közérdekű bejelentés (2) Bús Balázs óbudai polgármesterhez

A Lajos u. 123. előtt ki van téve egy „3x” rokkantparkoló tábla, de nincs felfestve a 3
rokkantautó
helye. Az Önök közterület felügyelői ezzel az ócska trükkel akár naponta többször is 50.000 Ft
büntetéssel sújthatják a 4.-nek szabályosan odaállt járművek tulajdonosait, miután az előtte ott
állt rokkantautóból egy vagy több elment?

Azonnal adassa vissza a bírság összegét azoknak, akiket ott bírságoltak meg és kérjen tőlük
bocsánatot, és vagy azonnal továbbítsa közérdekű bejelentésemet a közterület bírságolási
önkormányzati csalást tudatosan folytatók elleni feljelentésként az ORFK Panaszirodához!

Budapest, 2014. 04. 16.

Tejfalussy András okl. vill. Mérnök (személyi szám: 1-420415-0215),
1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18., tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36202181408

Melléklet-2.

feladó: Böjtös
Zoltán bojtos.zoltan@obkf.hucímzett: "tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com"
<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

www.tejfalussy.com

dátum: 2014. április 16. 10:20tárgy: FW: Óbudai közterületi ismétlődő bírságolási csalás
bejelentése Bús Balázs polgármesterhez: Ez az üzenet főként a beszélgetésben lévő
üzeneteken végrehajtott műveletek miatt fontos.

Tisztelt Tejfalussy András!

Köszönöm az információt!
Kérem konkrét esetet írjon, mert:
1.
A szabálytalan parkolásokról fotó készül, visszanéztem az utóbbiakat és azon
egyértelműen látszik, hogy a megbírságolt jármű nem negyediknek parkol.
2.
A gépkocsi vezetőjének fel kell tudni mérni, hogy mekkora a három kihagyandó
parkolóhely a mozgáskorlátozottak számára akkor is, ha ott egy autó sem áll.
3.
A KRESZ szerint a felfestés nem kötelező (a kereszteződésekben és a
gyalogátkelőhelyek előtt sincs felfestve az 5 méteres vonal). Egyébként kértük a BKK-t, hogy
fessék fel a parkolóhelyet.
4.
A polgármesternek nincs hatásköre egyedi ügyben dönteni, különösen nem bírságot
visszaadatni. Ha valakinek a saját ügyével kapcsolatban panasza van akkor az nekem vagy a
rendőrségnek terjesztheti elő.
5.

Milyen jogcímen nevez ön bárkit is csalónak bizonyítékok nélkül?

Üdvözlettel:
dr. Böjtös Zoltán
igazgató
Közterület-felügyelet

From: Bús Balázs [mailto:Bus.Balazs@obuda.hu]
Sent: Wednesday, April 16, 2014 9:34 AM
To: Böjtös Zoltán Dr.; Kiss Anita
Subject: FW: Óbudai közterületi ismétlődő bírságolási csalás bejelentése Bús Balázs
polgármesterhez
2014. április 16. 10:20 Böjtös Zoltán írta, <bojtos.zoltan@obkf.hu>:
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Tisztelt Tejfalussy András!

Köszönöm az információt!
Kérem konkrét esetet írjon, mert:
1. A szabálytalan parkolásokról fotó készül, visszanéztem az utóbbiakat és azon egyértelműen
látszik, hogy a megbírságolt jármű nem negyediknek parkol.
2. A gépkocsi vezetőjének fel kell tudni mérni, hogy mekkora a három kihagyandó parkolóhely a
mozgáskorlátozottak számára akkor is, ha ott egy autó sem áll.
3. A KRESZ szerint a felfestés nem kötelező (a kereszteződésekben és a gyalogátkelőhelyek előtt
sincs felfestve az 5 méteres vonal). Egyébként kértük a BKK-t, hogy fessék fel a parkolóhelyet.
4. A polgármesternek nincs hatásköre egyedi ügyben dönteni, különösen nem bírságot
visszaadatni. Ha valakinek a saját ügyével kapcsolatban panasza van akkor az nekem vagy a
rendőrségnek terjesztheti elő.
5.

Milyen jogcímen nevez ön bárkit is csalónak bizonyítékok nélkül?

Üdvözlettel:
dr. Böjtös Zoltán
igazgató
Közterület-felügyelet

From: Bús Balázs [mailto:Bus.Balazs@obuda.hu]
Sent: Wednesday, April 16, 2014 9:34 AM
To: Böjtös Zoltán Dr.; Kiss Anita
Subject: FW: Óbudai közterületi ismétlődő bírságolási csalás bejelentése Bús Balázs polgármesterhez

From: András Tejfalussy [mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com]
Sent: Wednesday, April 16, 2014 9:31 AM
To: Bús Balázs
Subject: Óbudai közterületi ismétlődő bírságolási csalás bejelentése Bús Balázs polgármesterhez
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Iratjel: obudaikozteruletibirsagolasicsalasbusbalazs140416

Nyilvános közérdekű bejelentés (2) Bús Balázs óbudai polgármesterhez

A Lajos u. 123. előtt ki van téve egy „3x” rokkantparkoló tábla, de nincs
felfestve a 3 rokkantautó helye. Az Önök közterület felügyelői ezzel az ócska
trükkel akár naponta többször is 50.000 Ft büntetéssel sújthatják a 4.-nek
szabályosan odaállt járművek tulajdonosait, miután az előtte ott állt
rokkantautóból egy vagy több elment? Azonnal adassa vissza a bírság összegét
azoknak, akiket ott bírságoltak meg és vagy továbbítsa a csalóikat
feljelentésként az ORFK Panaszirodához jelen iratot!

Budapest, 2014. 04. 16.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök
(személyi szám: 1-420415-0215)
1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
+36202181408
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