
 
 
 
Másodfokú eljárások osztály 
 
 
Ügyiratszám: FK-3289-8/2008.  Tárgy: Kéméndi Renáta fellebbezése 
Ügyintéző:  
 

Végzés 
 
A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke (a továbbiakban: másodfokú hatóság) 
Kéméndi Renátának (LÁZÁR-OK Kft., 3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.) a Nemzeti 
Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) 2008. január 07-én kelt HL-
3289-1/2008. számú határozata ellen benyújtott fellebbezése alapján indult másodfokú 
eljárást  
 

megszünteti. 
 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, a végzés annak közlésével válik jogerőssé. 
A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz 
címzett keresettel élhet jogszabálysértésre hivatkozással, a tárgyi illetékfeljegyzési jogra 
tekintettel illeték előzetes lerovása nélkül.  

A keresetlevelet az elsőfokú végzést hozó hatóságnál kell benyújtani.  

I n d o k o l á s  

Az elsőfokú hatóság a 2008. január 07-én kelt HL-3289-1/2008. számú határozatával (a 
továbbiakban: elsőfokú határozat) megállapította, hogy a LÁZÁR-OK Kft. (a továbbiakban: 
Hirdető) elektronikus hirdetői minőségében megsértette az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. § (2) bekezdését azzal, hogy a Bejelentők 
részére az általa üzemeltetett Hajnal Hotel képviseletében eljáró Kéméndi Renáta előzetes 
és egyértelmű hozzájárulás hiányában elektronikus levelezés útján elektronikus hirdetéseket 
küldött. A megállapított jogsértés miatt az elsőfokú hatóság kötelezte a Hirdetőt, hogy az 
elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizessen meg 50.000,-Ft 
elektronikus kereskedelmi bírságot, továbbá tartózkodjon a jogellenes magatartás további 
folytatásától. 

Az elsőfokú határozat ellen a – törvényes határidőn belül – jogorvoslati kérelmet nyújtott be a 
Hirdető, fellebbezésével egyidejűleg az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a 
továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése szerinti illetékfizetési kötelezettségének csak részben 
tett eleget azzal, hogy 2.000,- Ft eljárási illetéket rótt le. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 31. § (3) bekezdése kimondja, hogy ha a hatósági eljárásért 
illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni és az ügyfél a fizetési 
kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére nem tesz eleget és 
költségmentességben sem részesül, a hatóság az eljárást megszüntetheti. 

 

 

 



 

 

2

 

A másodfokú hatóság 2008. február 12-én FK-3289-5/2008. számon értesítette a Hirdetőt a 
másodfokú közigazgatási eljárás megindításáról, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy 
amennyiben levele kézhezvételétől számított 5 napon belül a még hiányzó 3.000,-Ft 
fellebbezési illetéket nem rója le, a hatóság a Ket. 31. § (3) bekezdése alapján az eljárást 
megszünteti.  

A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint az FK-3289-5/2008. számú felhívás átvétele 
2008. február 14-én megtörtént. Tekintettel arra, hogy a Hirdető a kitűzött határidőn belül 
illetékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, a másodfokú hatóság – mérlegelési 
jogkörében – az eljárást megszüntette. 

A fentiek alapján a másodfokú hatóság az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Eht.) 16. § l) pontjában, valamint a Ket. 108. § (1) bekezdésében írt 
hatósági jogkörében eljárva, a már hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján a másodfokú 
eljárást megszüntette.  

A végzés meghozatalánál a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatás az Eht. 
37. § (2)-(3) bekezdésein, valamint a Ket. 109. § (2) bekezdésén alapul. A közigazgatási 
végzés bírósági felülvizsgálatának illetéke tekintetében pedig az Itv. 62. § (1) bekezdés h) 
pontja az irányadó. 

 

 

 
Budapest, 2008. február 28. 
 
 

az NHH Tanács Elnökének nevében és megbízásából: 

 
dr. Rozgonyi Krisztina  

alelnök 
 
 
 
 
A végzést kapják: 

1. LÁZÁR-OK Kft., Kéméndi Renáta   3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2. 
2. Bejelentők 
3. NHHH Pénzügyi és Számviteli osztály 
4. NHHH Informatikai Szabályozási Igazgatóság 
5. Irattár 
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