A gépjármű-elszállítással kapcsolatos felügyelői intézkedésekre vonatkozó főbb rendelkezések a
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján:
7. § (2) A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása
szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és
hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet.
7/A. § (2) A rögzített felvételt a felügyelő a 7. § (6) bekezdésében foglalt felhasználási célból bizonyítási eszközként - a büntető vagy szabálysértési eljárásra jogosult szerv megkeresésére
továbbíthatja. A megkeresésben meg kell jelölni az eljárás tárgyát, ügyszámát és a rögzített
felvétellel bizonyítandó tényt.
20. § (1) A felügyelő - az üzemben tartó értesítése mellett - elszállítással eltávolíthatja a
közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a
közbiztonságot veszélyezteti.
(2) A felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel
nem rendelkező azon járművön, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt,
értesítést helyez el, amely tartalmazza a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményre történő
figyelmeztetést.
(3) A (2) bekezdés szerinti értesítés elhelyezésétől számított 30 napot követően a felügyelő az
érintett járművet elszállítással eltávolíthatja.
(5) Ha a tulajdonos (üzemben tartó) nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított
járművet az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a felügyelet a járművet
értékesítheti vagy más módon hasznosíthatja. Ha az elszállított jármű tulajdonosa a jármű
értékesítését követő hat hónapon belül jelentkezik, részére az értékesítésből befolyt, a tárolási
költséggel csökkentett ellenértéket ki kell fizetni.
23. § (1) A felügyelő eljárására az ügy jellegétől függően a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló, illetőleg a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az e törvényben szabályozott felügyelői intézkedések miatti jogorvoslatra a közigazgatási
hatósági eljárás, illetőleg a szabálysértési eljárás szabályai az irányadók.
(3) Ha a felügyelői intézkedést követően közigazgatási hatósági vagy szabálysértési jogorvoslati
eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van helye. A panasz elbírálása a rendőrség
hatáskörébe tartozik.
(4) A panasz elbírálására irányuló eljárásban a cselekvőképtelen személy helyett törvényes
képviselője jár el, korlátozottan cselekvőképes személy helyett törvényes képviselője vagy
meghatalmazottja is eljárhat. A panasz meghatalmazott vagy jogi képviselő útján is előterjeszthető.
(5) A rendőrséghez a panaszt a felügyelői intézkedéstől vagy annak elmulasztásától, ha pedig a
panasz előterjesztője az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől
számított nyolc napon, de legkésőbb az intézkedéstől vagy annak elmulasztásától számított 3
hónapon belül lehet előterjeszteni.
(6) A rendőrség a panaszról a megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül - a
közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint - dönt.

