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VÉGZÉS
A Bács-Reál Kft.-t (6400 Kiskunhalas, Majsai út 8.) az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyel ség 79266-4-2/2011. ügyszámú határozatában el írtak végre nem hajtása miatt 60.000,- Ft azaz hatvanezer forint
összeg eljárási bírság megfizetésére kötelezem és elrendelem a 79266-4-2/2011. ügyszámú határozat végrehajtását.
A bírságot a végzés joger re emelkedését l számított 15 napon belül az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyel ség Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Fiókjánál vezetett 10028007-01711875-00000000 sz. számlájára
kell befizetni. A befizetési bizonylaton fel kell tüntetni a végzés számát.
79266-4-2/2011. számú határozat végrehajtásának újabb határideje: 2011. augusztus 1.
Felhívom a kötelezett figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (továbbiakban: Ket.) 138. § szerint a kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének
határid ben nem tesz eleget. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás id pontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot pénzfizetési kötelezettség esetén a teljesítési határid utolsó napját
követ naptól a teljesítés napjáig kell felszámítani.
A végzés eljárási bírságra vonatkozó rendelkezése ellen a kézhezvételt l számított 15 napon belül az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi F felügyel ségnek címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez két példányban benyújtott, 3.000,-Ft illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van
helye.
A végzés végrehajtásra vonatkozó része ellen a közlést l számított 8 napon belül végrehajtási kifogás terjeszthet el az AlsóTisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ségnél, melynek illetéke 5.000 Ft. A végrehajtási
kifogásnak nincs halasztó hatálya.
Jelen végzés - fellebbezés hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határid leteltét követ napon emelkedik joger re.

INDOKOLÁS
Hatóságom a Bács-Reál Kft.-t a 79266-4-2/2011. számú határozat a II-III. pontjaiban a következ k teljesítésére kötelezte 30 napos
határid vel:
II. „a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek nem megfelel en, m szaki védelem nélkül és/vagy 4 hétnél tovább tárolt veszélyes
hulladékokat adják át engedéllyel rendelkez kezel nek, majd az átadást igazoló bizonylatokat nyújtsák be felügyel ségre;”
III. „biztosítsák a telephelyen tárolt hulladékok egyértelm azonosíthatóságát, valamint igazolják felügyel ség felé ennek
teljesítését.”
A határozat 2011. május 10-én emelkedett joger re. A Kft. ügyvezet je a határid lejártát megel en, 2011. május 27-én
megjelent a Felügyel ségen, és tájékoztatott, hogy a kötelezésnek az el írt határid ben nem tud eleget tenni. A tárgyaláson
készült jegyz könyvben úgy nyilatkozott, hogy a határid hosszabbítására irányuló kérelmet fog benyújtani. A határid lejárt,
azonban határid -módosítási kérelem nem érkezett, továbbá az átadást igazoló bizonylatok benyújtása és a hulladékok
azonosíthatóságával kapcsolatban el írtak megtörténtének igazolása felügyel ségünk felé a mai napig nem történt meg.
Hatóságom felhívja a Kft. figyelmét, hogy a 79266-4-2/2011. számú határozat I. és IV. pontjaiban el írtak – amelyekben egyrészt
megtiltottam a 77924-1-5/2010. számú hulladékkezelési engedélyt l eltér tevékenység végzését, másrészt korlátoztuk 77924-15/2010. számú hulladékkezelési engedélyébe foglalt tevékenységét úgy, hogy veszélyes hulladékot a telephelyen nem vehet át,
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veszélyes hulladékot a telephelyre nem szállíthat be addig, amíg a II. pontban el írt kötelezettség teljesítését jóvá nem hagyjuk, és
amely el írásokat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítottunk – változatlanul érvényesek.
Eljárásom során az alábbi jogszabályhelyeket vettem figyelembe: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 140. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott cselekmény teljesítésének
elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv a kötelezettel szemben eljárási bírságot szabhat ki a meghatározott
cselekmény végrehajtása érdekében.
A Ket. 61. § (1) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott esetekben a kötelezettség vétkes megszegése esetén eljárási
bírság kiszabásának van helye. A (2) bekezdése szerint az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb
összege - a 141. § (1) bekezdésében foglalt eltéréssel - természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkez szervezet esetén pedig egymillió forint. A (3) bekezdés alapján az eljárási bírság egy eljárásban,
ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.
Hatóságom a bírság megállapítása során a Ket. 61. § (4) bekezdése szerint figyelembe vette a korábban megállapított eljárási
bírságok számát és összegét, az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, a jogellenes magatartás súlyát és a
felróhatóság mértékét.
Hatóságom a rendelkez részben felhívta a kötelezettet, hogy a Felügyel ség a bírság késedelmes megfizetése esetén késedelmi
pótlékot számít fel.
A Ket. 125. § bekezdés a) pontja szerint a közigazgatási végrehajtás szabályait kell alkalmazni a hatóság döntésében megállapított
kötelezettség érvényesítésére, ha annak önkéntes teljesítése elmaradt. A Ket. 130. § (1) bekezdése kimondja, hogy a döntés
végrehajtását – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – az els fokon eljáró hatóság végzéssel rendeli el. Ha
a hatóság a döntés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását rendeli el, a végrehajtásról és a foganatosítás módjáról a döntést
tartalmazó határozatban vagy végzésben kell rendelkezni.
A Ket. 152. § (1) és (2) bekezdései szerint, ha a végrehajtási eljárásban hozott végzés ellen nincs helye fellebbezésnek, a közlést l
számított nyolc napon belül a kötelezett, a jogosult, továbbá az, akinek jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás sérti, a végrehajtást
foganatosító szerv törvénysért intézkedése ellen vagy az intézkedés elmulasztása esetén végrehajtási kifogást terjeszthet el . Ha
e törvény másként nem rendelkezik, a végrehajtási kifogásnak nincs halasztó hatálya. A végrehajtási kifogásról – ha jogszabály
másként nem rendelkezik – a végrehajtást foganatosító szerv azonnal, de legkés bb öt napon belül végzéssel dönt. E végzés ellen
fellebbezésnek van helye.
Az alapkötelezettség végrehajtását hatóságom az alapkötelezettséget meghatározó hatósági döntés napján hatályos szabályok
szerint foganatosítja.
A végzést a Ket. 130. § (1) bekezdése, a 140. § (1) bekezdés d) pontja alapján hoztam meg. A felügyel ség hatáskörét és
illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1)-(3) bekezdése, valamint a
99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni,
amely a megtámadott döntést hozta. A fellebbezés, illetve a kifogás illetékét az 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) és (5) bekezdése
alapján állapítottam meg.
Szeged, 2011. június 21.
Némethy Tímea igazgató
megbízásából:
Dr. Szelesné Kutas Borbála s. k.
hatósági felügyeleti irodavezet
Kapják:
1. Bács-Reál Kft. (6400 Kiskunhalas, Majsai út 8.) – tértivevény
2. ATI-KTVF, Gazdasági Iroda - joger után
3. ATI-KTVF, Irattár

