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111/2020. (IV. 17.) XI.ÖK Polgármesteri határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Polgármestere 

a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. 

rendeletre való hivatkozással úgy határozott, 

hogy a ..... (....) részére a .... alatti ingatlanon 

beérkezett fakivágási engedélykérelemmel 

kapcsolatban elsőfokú hatósági jogkörben 

eljárva a külön íven szerkesztett, mellékelt 

végzést hozza. 

A melléklet hitelesített példányának 

megküldésével az érintettet értesíteni kell. 

Határidő: 2020. április 22. 

Felelős:   Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna  

               jegyző 

   

 

 dr. László Imre 

 polgármester 

 

 

  



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Polgármestere 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Ügyiratszám: 

Ügyintéző: 

Telefonszám: 

Tárgy: 

XXII-212/2/2020. 

Vouszka Zsófia Csilla 

06-1/3811-395 

Kérelem visszautasítása 

V É G Z É S 

Értesítem a ....-t (székhely: .....; cégjegyzékszám: ...., adószám: ....) (a továbbiakban: Ügyfél), 

hogy a 2020. április 14-én a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz 

(a továbbiakban: Hivatal) érkezett, .... alatti ingatlanon kivágásra kért fák ügyében 

nem az előírt formában előterjesztett fakivágási engedélykérelmét 

v i s s z a u t a s í t o m . 

Ha a kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a 

hatóság az eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti 

benyújtáskor előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt 

benyújtást követő naptól kell számítani. 

Ügyfél a 3.000 Ft mértékű eljárási illetéket lerótta, az ezt bizonyító dokumentumot a 

kérelméhez csatoltan benyújtotta a Hivatalhoz. 

E végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett, de a Hivatalánál (1113 Budapest, 

Bocskai út 39‑41.) benyújtandó 3.000 Ft illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. A 

fellebbezés és a fellebbezés illetéke elektronikus úton is benyújtható, illetve megfizethető. 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 

hivatkozva lehet. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, 

amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül 

eső ok miatt nem hivatkozott. 

A fellebbezést a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

bírálja el, mely hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, 

eljárás során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. 

A nem elektronikusan kezdeményezett fellebbezési eljárás illetékét az eljárást kezdeményező 

iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. 

Elektronikus úton kezdeményezett fellebbezési eljárás illetékét készpénz átutalási 

megbízással, vagy átutalási megbízással kell megfizetni. 

Átutalási megbízás esetén a kedvezményezett számla: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15511001-03470000 

államigazgatási eljárási illeték beszedési számla. A banki átutalás alkalmával fel kell tüntetni 

az adott ügy ügyiratszámát. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás 

elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával igazolni kell. 



Készpénz-átutalási megbízás alkalmazásakor a feladószelvényén szereplő azonosító számot, 

a megfizetett eljárási illeték összegét és a befizetés időpontját közölni kell az eljáró 

hatósággal. 

Elektronikus ügyintézést Cégkapuval rendelkező ügyfél tud kezdeményezni. 

Az e-Papír szolgáltatás Cégkapuval rendelkező ügyfelek részére a http://epapir.gov.hu/ 

felületen nyújt ügyintézési lehetőséget, a CÍMZETT - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET 

ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA mezők, és az ÜGYTÍPUS aktuális ügyre vonatkozó 

kategóriájának kiválasztását követően. 

Felhívom Ügyfél figyelmét, hogy az elektronikus levél (e-mail) nem minősül 

elektronikus ügyintézési formának, ezért a Hivatalhoz e-mailen előterjesztett beadvány 

nem joghatályos. 

Ügyfél a fentiekben meghatározott jogorvoslatra nyitva álló idő (15 nap) alatt az üggyel 

kapcsolatos dokumentációba a Hivatal Környezetvédelmi Osztályán (Budapest XI. kerület, 

Zsombolyai út 4.) ügyfélfogadási időben betekinthet (hétfő 13:00-18:00, szerda 8:00-16:00, 

péntek 8:00-12:00). 

I N D O K O L Á S 

Ügyfél fakivágási engedélykérelme 2020. április 14-én érkezett a Hivatalhoz a .... alatti 

ingatlanon 3 db nyárfára (Populus sp.) vonatkozóan. Kérelmében úgy nyilatkozott, hogy a fák 

kivágásának indoka: „Az épület körüli kertben 30 és 90 cm közötti törzsátmérőjű szürke 

nyarak (Populus × canescens) találhatók, melyek néhány éve 12 m magasságban 

visszacsonkolásra kerültek. 3 db fa elhalt, kiszáradt.” 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdés aa) pontja alapján „elektronikus 

ügyintézésre köteles valamennyi […] gazdálkodó szervezet”. 

Ügyfél a Hivatalhoz benyújtott kérelme nem felel meg a jogszabályban előírt formában 

történő előterjesztésnek, mivel Ügyfél kérelmét postai úton, papírformában nyújtotta be a 

Hivatalhoz. Az elektronikus kapcsolattartás intézése a Hivatallal jogi személy vagy egyéb 

szervezet esetében Cégkapun keresztül történik. 

Fentiek értelmében a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

46. § (2) bekezdése kimondja, hogy „a hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az 

előírt formában terjesztették elő. Ha a kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt 

formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, 

hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési 

határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani”. 

Az Eüsztv. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló 

lehetőség biztonságos kézbesítési szolgáltatási címet jelent. 

Az Eüsztv. 1. § 11. pontja alapján a biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím „olyan 

kézbesítési szolgáltatás, amely az elektronikus küldemény kézbesítésével kapcsolatosan az 

alábbi feltételek mindegyikének teljesülését biztosítja: a) ha a küldőtől átvett üzenetet 

változatlan formában a címzett rendelkezésére bocsátották, akkor erről a küldő számára 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba 

foglalt igazolás álljon rendelkezésre, b) az üzenet és a kézbesítést igazoló okirat észrevétlenül 

http://epapir.gov.hu/
http://epapir.gov.hu/


nem megváltoztatható sem a kézbesítés során, sem a kézbesítést követően, c) az üzenet 

átvevője csak a címzett vagy a feljogosított helyettes átvevő lehet, és a tényleges átvevő 

személyét az átvétellel kapcsolatos okirat igazolja, d) a feladónak okirati bizonyíték áll 

rendelkezésére (tértivevény) arról az esetről is, ha a kézbesítés a megadott időn belül 

sikertelen; az igazolás a meghiúsulás időpontját és - ha azonosítható - okát tartalmazza”. 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján 

„az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem 

rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték)”. Ugyanezen § 

(2) bekezdése alapján „Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a 

fellebbezés illetéke 5000 forint.” 

Az Itv. 3. § (4) bekezdés alapján „Az eljárási illetékkötelezettség az eljárás megindítása 

iránti kérelem előterjesztésekor keletkezik.” 

Az Itv. 80. § (1) bekezdés ka) pontja alapján „Azoktól az esetektől eltekintve, amelyekben az 

illetéket törvény rendelkezése alapján kell törölni vagy visszatéríteni, a kiszabott, de még meg 

nem fizetett illeték törlésének, illetőleg a megfizetett illeték visszatérítésének - hivatalból, 

vagy a fizetésre kötelezett, illetve jogutódja kérelmére - a következő esetekben van helye: ha a 

hatóság a kérelmet visszautasítja, vagy ha az eljárás megszüntetésének oka az, hogy a 

kérelem visszautasításának lett volna helye.” 

Fenti jogszabályhelyek alapján, amennyiben Ügyfél nem nyújtja be kérelmét az előírt 

formában ismételten a kézhezvételtől számított öt napon belül, abban az esetben a megfizetett 

illeték visszatérítésének van helye, amelyről jelen végzés véglegessé válását követően külön 

döntésben rendelkezem. 

Hatásköröm a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 

fás szárú növények védelméről szóló 15/2017. (V. 3.) XI. ÖK rendelet 12. § (1) bekezdése, 

továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel az 51/2020. (IV.3.) XI. ÖK 

Polgármesteri határozaton alapul. Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja 

állapítja meg. 

Az elektronikus ügyintézésről és fizetésről az Itv. 73. § (1) bekezdése, továbbá az Eüsztv. 8. § 

(1) bekezdése és 24. § (1)-(2) bekezdései alapján adtam tájékoztatást. 

A jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről és módjáról szóló tájékoztatásom az Ákr. 43. § (6) 

bekezdésén, a 112. § és a 116-119. § rendelkezésein alapul. 

A fellebbezési illeték mértékét az Itv. 29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam 

meg. 

Budapest, 2020. április 17. 

 dr. László Imre 

                                                                                              polgármester 

Kapják: 

1. példány: Irattár 

2. példány: ..... (....) (kérelmező) – elektronikus úton  
 


