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Ügyiratszám: 

Ügyintéző:  

BK-05/KAB/14769-7/2022 

Kenyeres Éva Krisztina 

Tárgy: 

 

Hivatali kapu 

KRID azonosító 

GIA-779 frsz-ú jármű ügyében 

döntés hirdetményi úton történő közlése 

KMETKAB 

558069775 

    
 

 

 

V É G Z É S  

 

 

A(z) GIA-779 forgalmi rendszámú jármű kivonása ügyében hirdetményi úton történő közlést rendelek el az 

alábbiak szerint: 

 

- kifüggesztés napja, honlapon történő közzététel napja: 2022.08.23. 

- az eljáró hatóság megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Kormányablak Osztály 2. 

- ügy száma: BK-05/KAB/14769-6/2022. 

- ügy tárgya: GIA-779 forgalmi rendszámú jármű ügye. 

- ügyfél neve és utolsó ismert lakcíme: Antalovics Sándorné (6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 

30/B.) 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban ÁKR.) 88. § (1) 

bekezdés b.) pontja alapján értesítem az ügyfelet, hogy a tárgyban szereplő ügyben döntést hoztam. A döntés 

nem volt kézbesíthető, mert a határozat ügyfél állandó lakóhelyéről „kézbesítés akadályozott” jelzéssel 

érkezett vissza. 

A döntés a hatóságnál személyesen, vagy képviselője által – személyazonosságának igazolása mellett – 

ügyfélfogadási időben átvehető, a BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Kormányablak Osztály 2-nél (cím: 

6000 Kecskemét, Rákóczi út 5.) 

 

Ügyfélfogadási idő: hétfő:  08:00-18:00 óráig 

   kedd:  08:00-18:00 óráig 

   szerda:  08:00-16:00 óráig 

   csütörtök:  08:00-16:00 óráig 

   péntek:  08:00-12:00 óráig 

 

Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel. 
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I n d o k o l á s 
 

Hivatalom a(z) GIA-779 frsz-ú jármű ügyében döntést hozott. Az eljárás során a döntést nem sikerült 

kézbesíteni az új tulajdonos részére, mivel a küldemény „kézbesítés akadályozott” jelzéssel érkezett vissza, 

ezért a rendelkező részben foglaltak szerint hirdetményi úton történő kézbesítés mellett döntöttem.   

    

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 85. § (5) 

bekezdés b.) pontja alapján, ha a törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés 

közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

Az Ákr. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél 

ismeretlen helyen tartózkodik, 

Az Ákr. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha a kézbesítés 

egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek 

mutatkozik, vagy 

c) azt törvény vagy kormányrendelet előírja. 

 

Az Ákr. 88. § (2) bekezdés szerint a hirdetmény tartalmazza 

a) a kifüggesztés, a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napját, 

b) az eljáró hatóság megnevezését, 

c) az ügy számát és tárgyát, 

d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét (székhelyét), továbbá 

e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba 

ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti. 

Az Ákr. 88.§ (3) bekezdés alapján a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el. 

Az önálló jogorvoslati jogot az Ákr. 112. § alapján zártam ki 

 

Az Ákr. 124.§ alapján eljárási költség a közigazgatási hatósági eljárás során nem merült fel.  

 

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

pontja, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) 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 3.§ állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2022. augusztus 23.  

                       Cseh Tamás 
   hivatalvezető nevében és megbízásából: 

                                                                                                     

                                                                                                               Kenyeres Éva Krisztina 
                                    kormányablak ügyintéző  

Kapják: 

1. Hirdető – Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Kormányablak Osztály 

2. (6000 Kecskemét, Rákóczi út 5.)– hirdetőtáblán 

2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlap 

3. Irattár 
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