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Határozat (kötelezést előíró) 
    

V É G Z É S  

Az Erdélyi Róbert (születési helye, ideje: Egercsehi, 1982.05.06. an: Balga Erzsébet) utolsó bejelentett 

lakóhelye: 6000 Kecskemét, Zöldfa u. 65. szám alatti lakos közlekedési igazgatási ügyében hozott 2022. 

április 04. napján kelt, és 2022. május 16. napján véglegessé vált BK-05/KAB/08132-2/2022. számú 

határozatban előírt hatósági engedély és jelzés (forgalmi engedély és rendszám) leadási kötelezettség 

nem teljesítése miatt a határozat hivatalbóli 

 

végrehajtását elrendelem. 

 

A végrehajtás foganatosítása érdekében megkeresem az Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei 

Adó- és Vámigazgatóságot. 

 

Döntésem a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 

30 napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni. Az 

elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a 

keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be. A döntés 

végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 
Az eljárás illetéke 30.000 Ft, azaz Harmincezer forint, mely illetékfeljegyzési jogot élvez. 

 

Az eljárási cselekmények kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és 

viseléséről nem rendelkeztem.  

 

I N D O K O L Á S  

 

Közlekedési igazgatási hatósági hatáskörben eljárva hatóságom a fenti számon hatósági eljárást folytatott le 

a(z) HPE-574 forgalmi rendszámú járművel kapcsolatban. Az eljárás során hozott BK-05/KAB/08132-

2/2022. számú határozatban elrendeltem, hogy annak véglegessé válásától számított öt napon belül a jármű 

forgalmi engedélyét és rendszámtábláját Erdélyi Róbert, mint kötelezett adja le.  

 

A határozat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 82. 

§ (1) bekezdése alapján 2022. május 16. napján véglegessé vált. A véglegessé vált határozatban előírt 

teljesítési határidő 2022. május 21. napján lejárt. A hivatalból rendelkezésemre álló adatok alapján 

megállapítottam, hogy a kötelezett a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát az előírt határidőn belül nem 

adta le a megjelölt helyen, ezért hivatalból elrendeltem a határozat végrehajtását. 
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A kapcsolattartásról az Ákr. 26.§-a alapján rendelkeztem. Döntésem az Ákr. 80-81.§-án alapul.  

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e törvényben 

meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be. 

 

Az Ákr. 132. §-a alapján ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, 

az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást - ha törvény vagy 

kormányrendelet másként nem rendelkezik - a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az 

elsőfokú hatóság rendeli el. (2) A hatóság a végrehajtást hivatalból vagy a jogosult kérelmére rendeli el. A 

hatóság a döntés végrehajthatóságától, illetve a végrehajtás elrendelésére irányuló kérelem beérkezésétől 

számított öt napon belül elrendeli a végrehajtást, és a döntést közli a végrehajtást foganatosító szervvel is. 

 

Az Ákr. 134.§ (1) bekezdés szerint a végrehajtást - ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati 

hatósági ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik - az állami adóhatóság 

foganatosítja, ezért az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. 

törvény 122. § (1) bekezdése értelmében a foganatosítás érdekében megkeresem a hatáskörrel rendelkező 

illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóságot.  

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára, a 114. § (1) bekezdésére, a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényre, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi 

területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontjára, a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel 

adtam tájékoztatást. 

Az Ákr. 124. §-ában foglalt eljárási költség a közigazgatási hatósági eljárás során nem merült fel. 

 

A közigazgatási per iránti eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: 

Itv.) 45/A. § (1) bekezdése állapítja meg. Az illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja 

rendelkezik. 

 

Hatáskörömet a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5.§ (1) bekezdés h.) 

pontja, a Korm. rendelet 1.§ (1) a.) pontja, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm.rendelet 2. § (4) bekezdése, 

3.§ (1)-(2) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2022. május 23. 

 Cseh Tamás 

 járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

  

 Bögös Ágnes 

 kormányablak ügyintéző 
 

 

 

 

 

A végzésről értesül: 

1. Erdélyi Róbert (6000 Kecskemét, Zöldfa u. 65.)-melléklet nélkül, postai úton  

2. NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóság Végrehajtási Osztály –elektronikus úton 

3. Irattár 
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