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V É G Z É S 

Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Hatósági Osztálya (a továbbiakban: eljáró 
hatóság) a 1061 Budapest Andrássy út 1. szám alatti ingatlan Bajcsy-Zsilinszky úti homlokzatán 
elhelyezett reklámhordozó ügyében indult közigazgatási hatósági  

eljárást megszünteti . 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

A döntés a közléssel válik véglegessé, ellene a Fővárosi Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 
eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási 
döntést hozó szervnél (Budapest Főváros Kormányhivatala VI. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály 1063 
Budapest, Szinyei Merse utca 4.) a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell 
benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási 
cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését 
azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Természetes személy ügyfél a keresetlevelet 
személyesen, postai úton vagy elektronikus formában nyújthatja be a közigazgatási döntést hozó 
szervnél. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi 
képviselője, valamint az ügyfélként eljáró, elektronikus ügyintézésre köteles jogi személy a keresetlevelet 
elektronikus úton köteles benyújtani. A keresetlevelet elektronikus formában a https://e-
kormanyablak.kh.gov.hu honlapon keresztül lehet előterjeszteni. A keresetlevél követelményeit a 
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 37. § tartalmazza. 
 

 
I N D O K O L Á S  

 
Eljáró hatóság Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának városfejlesztésért felelős 
alpolgármestere 2020. július 08. napján kelt, II/503/2/2020. iktatószámú áttételi végzésében foglalt 
információi, valamint a Jarokelo.hu internetes oldal 00067498 számú (2020.07.09. 2020.08.07. 
2020.08.26. napjain elküldött) bejelentése alapján a településkép védelméről szóló törvény reklámok 
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése szerint hatósági ellenőrzést folytatott le a 1061 
Budapest Andrássy út 1. szám (Bajcsy-Zsilinszky úti homlokzat) alatti társasház homlokzatán elhelyezett 
reklám, illetve reklámhordozó jogszabálysértő kihelyezésének tisztázása céljából.  
 
A tényállás tisztázása érdekében eljáró hatóság két alkalommal is (2020. augusztus 06. és szeptember 
01. napján) helyszíni szemlét tartott, és első alkalommal megállapította, hogy a 1061 Budapest Andrássy 
út 1. szám alatti társasház Bajcsy-Zsilinszky úti homlokzatán reklámhordozó van elhelyezve. Tekintettel 
erre a tényre, eljáró hatóság 2020. augusztus 07. napján kelt hivatalos iratában nyilatkozattételre hívta 
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fel a társasház közös képviseletét ellátó Sz&S Group Kft. jogi személyiségű gazdasági társaság 
képviselőjét, aki arról tájékoztatta a hivatalt, hogy a Budapest VI. kerület Andrássy út 1. szám alatti 
társasház homlokzatát a társasház 2018. június 16. napján kelt közgyűlési határozata értelmében bérbe 
adta a MÉDIAHÁZ Budapest Kft.-nek. Eljáró hatóság a Budapest VI. kerület Andrássy út 1. szám alatti 
társasháznál 2020. szeptember 01. napján is helyszíni szemlét tartott, melynek során megállapította, 
hogy az ingatlan Andrássy út 1. és Bajcsy-Zsilinszky úti homlokzatán sincs jelenleg reklámhordozó 
elhelyezve.  
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján a hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás okafogyottá vált. 

Tekintettel arra, hogy jelenleg a Budapest VI. kerület Andrássy út 1. szám alatti ingatlan egyik 
reklámhordozót tartó berendezésén sincs reklámhordozó elhelyezve, emiatt az eljárás folytatására okot 
adó körülmény már nem áll fenn, ezért az eljárás megszüntetésre került. 

Jelen döntés a hivatkozott jogszabályhelyek alapján, továbbá az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1), valamint 
85. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint, a Korm. rendelet 8. §-ban biztosított hatáskörben és az 
Ákr. 16. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékességi ok alapján eljárva lett meghozva. 
 
A végzés elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (2) bekezdés d) pontja teszi lehetővé. A 
jogorvoslatról való tájékoztatás az Ákr. 112. §, 114. §, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 
2017. évi I. törvény 7. § (1) bekezdés a) pont, 13. § (1) bekezdés e) pont, 37. §, 39. §, 50. és az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény 9. § rendelkezésein alapul. 
 
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

dr. Fischer Tamás  
hivatalvezető megbízásából 

 

dr. Oláh Csaba s.k.  
osztályvezető 

 

 

 

A döntésről értesülnek: 
1. Sz&S Group Kft. (elektronikus úton) 
2. MÉDIAHÁZ Budapest Kft. (elektronikus úton) 
3. Járókelő Közhasznú Egyesület (elektronikus úton) 
4. Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának városfejlesztésért felelős 

alpolgármestere (elektronikus úton) 
5. Irattár 
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