
1381/2021. (XII. 16.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a …. 

Kft. képviseletében …. ügyvezető a IX-2314-

2/2021. számú, közigazgatási bírságot 

kiszabó határozat ellen benyújtott 

fellebbezésével kapcsolatban a külön íven 

szerkesztett mellékelt végzést hozza. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a 

melléklet szerinti határozat közlésével – az 

érintettet értesítse. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 

Ügyiratszám: IX-1534-8/2021 

Ügyintéző: Nemes Gergő 

Telefonszám: 06-1-3723-413 

E-mail: nemes.gergo@ujbuda.hu 

Tárgy: … közigazgatási bírság 

ügye ellen benyújtott 

fellebbezés elbírálása 
 

V É G Z É S 

…. Kft. (….) által a IX-2314-2/2021. számú határozattal szemben benyújtott fellebbezés 

miatti eljárást, a Képviselő-testület …../2021. (XII.16.) XI.ÖK számú határozatával   

megszünteti. 

 
E határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, ezért a közléssel jogerőssé válik. A határozat 

közlésétől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. A Fővárosi 

Közigazgatási- és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevelet a Budapest Főváros XI. 

kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, a polgári perben és a közigazgatási 

bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18. ) IM. rendeletben 

foglaltakra figyelemmel. A kereset 30.000,- forint illetékköteles, melyet az Elektronikus 

Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül, teljesíthet. Továbbá átutalással a 

Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Államigazgatási Eljárási Illeték 

Beszedési Számlája (számlaszám: 11784009-15511001-03470000) javára lehet teljesíteni. A 

közlemény rovatban kérjük feltüntetni: kérelem tárgya, név/cégnév, lakcím/székhely. A 

befizetés igazolásának másolatát a keresethez csatolni szükséges. 

A keresetet elektronikus úton kell benyújtani a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai 

Polgármesteri Hivatal elektronikus címére. (UJBUDA 202117330, az e-papírban 

tel:202117330


kiválasztandó CÍMZETT mezőben a – BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA 

ÖNKORMÁNYZATA szöveg kiválasztása szükséges). 

 

A jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (ÁNYK) 

igénybevételével elektronikus úton a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri 

Hivatalnál nyújthatja be és az illetékfizetési kötelezettségét az Elektronikus Fizetési és 

Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül, teljesítheti. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Igazgatási 

Osztály Kereskedelmi Csoport jelentése alapján azért indult közigazgatási bírságolási eljárás a 

…. Kft. ellen, mert a Kereskedelmi Csoport munkatársai a társaság üzemeltetésében lévő …. 

szám alatt található …. nevű vendéglátó egységben tartott ellenőrzés során megállapították, 

hogy az üzlet 2021.09.16. napján 23 óra 30 perckor nyitva tartott.  

 

Az üzletek működési rendjéről szóló 21/2009. (IV.22.) XI. önkormányzati rendelet 7. §-a 

alapján a vendéglátó tevékenységet folytató üzlet és terasza nem tarthat nyitva, valamint 

alkalmi rendezvény nem tarható 23 és 5 óra között, ha az üzemeltető a nyitva tartás 

korlátozása alól felmentéssel nem rendelkezik. 

A Kereskedelmi Csoport tájékoztatása szerint a …. Kft. által üzemeltett …. elnevezésű üzlet a 

nyitva tartás korlátozása alól felmentéssel nem rendelkezik, az üzlet nyitva tartása a 

Kereskedelmi Csoport nyilvántartása szerint, hétfőtől vasárnapig 12 – 23 óráig szól. 

Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv tanúsága szerint, az ellenőrzés időpontjában a teraszon 

két vendég, az üzletben 4 vendég fogyasztott. Az …. képviseletében …. előadta, hogy az üzlet 

zárva van és az ott tartózkodók mindegyike alkalmazott, amit igazolni nem tudott. A 

jegyzőkönyv elkészítésére az üzletben nem volt lehetőség, mert ….  nem volt közreműködő és 

a jegyzőkönyv aláírását megtagadta. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 62. 

§ (2) bekezdése értelmében a bizonyítékként felhasznált jelentés és mellékletei alapján 

megállapítható, hogy a …. Kft. megsértette a Budapest Főváros XI. ker. Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásnak jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 29.) számú önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: R.) 5.§ c) pontjában foglaltakat, mely szerint: 

„Aki a vendéglátó tevékenységet folytató üzletet, azok teraszait 23,00 és 05,00 óra között a 

nyitva tartás korlátozása alóli felmentés nélkül nyitva tartja, természetes személy esetében 

kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 

ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.” 

 

Fentiek miatt az első fokú hatóság a …. Kft-t a IX-2314-2/2021. számú 2021. szeptember 29-

én kelt határozatával 50.000,- Ft azaz ötvenezer forint összegű pénzbírsággal sújtotta. 

A határozat meghozatalánál figyelembe vette a jogsértő magatartás jellegét, tárgyi súlyát, a 

jelentésben leírtakat, valamint a cselekmény ismétlődését, tekintettel arra, hogy nevezettel 

szemben a hatóság már több esetben folytatott eljárást hasonló cselekmény elkövetése miatt, 

melyek elmarasztaló határozattal zárultak. 

 

 

 



…. (kérelmező) a …. Kft. képviseletében 2021. október 05-én fellebbezéssel élt a …. Kft. 

ellen IX-2314-2/2021. számon hozott határozattal szemben. A hatóság az iratok átvizsgálása 

során megállapította, hogy a fellebbezés illetékét a cég nem rótta le, ezért hiánypótlásra 

szólította fel, egyben tájékoztatta, hogy amennyiben a megadott határidőig az illeték nem 

kerül megfizetésre, úgy a másodfokon eljáró hatóság az Ákr. 47. §. (1) bekezdés  d.) 

pontjában foglaltak alapján az eljárást megszünteti. 

 

A hatóság a hiánypótlásra felszólító végzést elektronikus úton (hivatali kapu) küldte meg a 

fellebbezést benyújtó …. részére. A küldemény kézbesítése eredménytelen volt, azt a címzett 

2021. november 02-ig nem vette át. Az illeték megfizetésére szabott határidő 2021. november 

17 –én letelt. 

 

A Képviselő-testület másodfokú hatósági jogkörében eljárva az eljárást az Ákr. 47. § (1) 

bekezdés d.) pontja alapján megszüntette, mivel az ügyfél nem tett eleget eljárási költség 

előlegezési kötelezettségének. 

 

Határozatom az Ákr. 80-81.§-án és a 47. § (1) bekezdés d.) pontján alapul. 

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdés, 116. § (4) bekezdés b) pontjára, 

valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39.§ (1) bekezdésére, 

továbbá a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó 

nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM. rendeletben foglaltakra figyelemmel adtam 

tájékoztatást. 

Az illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.§ (1) bekezdése, valamint a 

73. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 

A hatáskört az Ákr. 15.§ és a R. 20.§-ai alapján, az illetékességet az Ákr. 16.§-a alapján 

állapítottam meg. 

 

Budapest, 2021. december 16. 

 

        dr. László Imre 

polgármester 


