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Szám: 148-2/2014/IPB

Tárgy: …………………
terhére
bírság
kiszabása a veszélyes áru közúti
szállításra
vonatkozó
szabályok
megsértése miatt.
Ügyintéző: …………………..
Tel.: 62/621-280

HATÁROZAT
…………………… (a továbbiakban: Ügyfél) terhére a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó
rendelkezések megsértése miatt 50.000.Ft,- azaz ötvenezer forint összegű
bírságot szabok ki.
A bírság összegét jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-0028349420000002 számú számlaszámára, postai készpénz átutalási megbízás felhasználásával vagy banki
átutalás útján köteles megfizetni.
A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha pénzfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz
eleget. A késedelmi pótlék napi összege a határozatban megállapított pénzfizetési kötelezettségek
együttes összegének a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-ödével számított része. A kiszabott
bírság meg nem fizetése esetén végrehajtási eljárást kezdeményezek.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságnak (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) címzett, de a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál benyújtandó 5.000.-Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült
fel.
INDOKOLÁS
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20.§-ában kapott jogkörében
eljárva, a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó
rendelkezések betartásának ellenőrzését végezte 2014. május 22-én a 45-ös számú főút 29 km
szelvényénél. 10 óra 40 perckor ellenőrzés alá vonta az ………………. forgalmi rendszámú
szállítóegységet.
Az ellenőrzött jármű a fuvarlevél száma alapján és a helyszínen felvett jegyzőkönyv szerint „Üres
tisztítatlan, utolsó rakomány Mezőkondenzátum UN 3295 M.N.N. 3. III/D/E környezetre veszélyes”
veszélyes anyagot szállított tartányos szállítási móddal.
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a gépjárművezető az ellenőrzés helyszínén és
időtartalma alatt (2014.05.22. 10:40-12:20) nem tudta bemutatni az ADR oktatási bizonyítványát.
2014.05.29-én keltezett 126-4/2014/IPB számon iktatott levelemben a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek Igazgatóságát az alábbi kérdéssel kerestem meg:
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„…Az eljárás során szükséges tisztázni, hogy fent nevezett
személy,
az
ellenőrzés
során
rendelkezett-e érvényes, az ADR 8.2. fejezetében előírt veszélyes árut szállító járművezetői oktatási
bizonyítvánnyal. Ha igen, akkor milyen osztályokra és meddig…”
A Nemzeti Közlekedési Hatóság a KE/ST/57/A/2552/1/2014 iktatószámú levelükben igazolta az
alábbiakat:
„Az Önök által megadott adatok alapján, nyilvántartásunk szerint fent nevezett személy 2013.07. 22én tett sikeres ADR ismeretfelújító vizsgát (küldeménydarabos 2,3,4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9
osztályokra, valamint tartányos 2, 3, 5.1, 5.1, 8, 9 osztályokra). A kiállított okmány sorszáma
HU102543, érvényessége 2019. 02. 16.”
A Nemzeti Közlekedési Hatóság levele alapján megállapítható, hogy Ügyfél rendelkezett az adott
szállítási móddal, adott veszélyes áru szállítására vonatkozó érvényes ADR oktatási bizonyítvánnyal
az ellenőrzés időpontjában.
Az ADR 8.1.2.2. pontja kimondja, hogy:
„Ha az ADR előírásai a következő okmányok kiállítását megkövetelik, akkor ezeket is a
szállítóegységen kell tartani:
b) A 8.2.1 szakaszban előírt járművezetői oktatási bizonyítványt;”
A
fentiek
alapján
a
veszélyes
áru
szállítása
nem
felelt
meg
a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I.
11.) Korm. rendelet 2. számú mellékletnek III. kockázati kategória 3. pontjában foglaltaknak, az
alábbiak szerint:
„ Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járművezető rendelkezik
vele.”
Ezért a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban:
R2) 5. mellékletének 3. táblázat III. kockázati kategóriába tartozó cselekmény vagy mulasztás 3.
pontja szerinti - „Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön” - mulasztási tétel alá kell besorolni,
mely 50.000,-Ft azaz ötvenezer forint bírságösszeget állapít meg.
A büntetési tételhez vonatkozóan az R2 alapján gépjárművezető tehető felelőssé, ezért Ügyfél a
szabálytalanságért teljes mértékben felelős, így részére 50.000 Ft.- azaz ötvenezer forint
bírságösszeget állapítottam meg.
A jelen határozatomban megnevezett fuvarozóeszköz által végzett veszélyes áru szállításának fenti
időpontban végrehajtott közúti ellenőrzés során felvett 063/70-2/2014/SZENTES IPB. számú
jegyzőkönyv alapján megállapítást nyert, hogy az ADR-ben meghatározott kötelezettségét Ügyfél,
mint a veszélyes árut szállító szállítóegység gépjárművezetője megszegte, ezért a fentiekben
részletezettek alapján, határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.
A bírság megfizetésének határidejét, módját az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó
rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok
kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VII.11.)
NFM rendelet 16 § (1) bekezdése, a Kkt. 20.§ (6) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg.
A késedelmi pótlékra vonatkozó rendelkezések a: Ket. 138.§-án alapulnak. A bírság meg nem
fizetése esetén a végrehajtás szabályait a Ket. 125. §-153.§-a rögzíti.
A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § -ban meghatározottak szerint biztosítottam.
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Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében előírtak alapján az első fokú
határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett összeg minden megkezdett 10.000
forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500.000 forint.
Határozatom a Kkt. 20.§. (1), (2) és (4) bekezdésében, a veszélyes áruk közúti szállításának
ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I.11) Korm. rendelet 3.§ (1)
bekezdésében, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó
egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendeletben, valamint az egyes
közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok
felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VII.11.) NFM rendeletben, és a Ket.-ben foglalt
rendelkezéseken alapul.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a Kkt. 20. § (2) bekezdése, továbbá
a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és az egyes
közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok
felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VII.11.) NFM rendelet 2. § (bf) pontjában rögzítettek
alapján gyakorolta. Az Igazgatóság illetékessége a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011.
(XI.10.) Kormányrendelet 1. melléklet a) pontján alapul.

Szeged, 2014. június 27.
PH

tanácsos
megyei igazgató
nevében és megbízásából

hatósági osztályvezető

Készült:
2 pld-ban
Terjedelme: 3 oldal

Kapják:

1.) …………………………. / Tértivevény
2.) Irattár

4

Iktatószám:
Jogerő/határozathozatal dátuma:
Közzététel jogcíme:

148-2/2014/IPB
2014.07.27.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. §
(1) bekezdésének i pontja

Közzététel dátuma:

2014.09.18.

Eljáró hatóság neve:

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tárgy:

A … Kft. (...) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru
közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt.

Ügyfél megnevezése, székhelye:

… Kft.

Publikált dokumentum fájl neve:
Bíróságon megtámadva:

148-2-2014-IPB
nem

