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HATÁROZAT
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatala az UNIVER COOP Zrt. (6000
Kecskemét, Kiskőrösi út 5-9., adószám: 11780153-2-03, a továbbiakban: Társaság) terhére
150.000 Ft, azaz Százötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.
Ezen túlmenően a hatóság a Társaság számára megtiltja, hogy tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy részére alkoholtartalmú italokat szolgáljon ki, illetve értékesítsen.
A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni.
A bírságot a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-0104003000000000 számú számlájára köteles befizetni, a bírságösszegnek a határozat véglegessé válását
követően 15 napon belül a fenti számlára be kell érkeznie. Az átutalás során jelölni kell a határozat
ügyiratszámát, a vállalkozás nevét, székhelyét, a határozaton szereplő modulszámot, továbbá a „BácsKiskun Megye” és a „Fogyasztóvédelmi bírság” szöveget.
A véglegesen kiszabott bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli,
amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része.
Amennyiben a bírságösszeg a jelzett időpontig nem érkezik meg a fenti számlára, úgy annak behajtása
iránt intézkedem. A bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás.
A véglegesen kiszabott kötelezés önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító
szerv a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, a kötelezettel
szemben pénzbírságot szabhat ki, továbbá a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a
meghatározott cselekményt.
Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés
megszüntetésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása
során megállapítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.) 45/A.
§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések ismételt megsértését, úgy a
hatóság az Fgytv. 47. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
A Járási Hivatal eljárása során eljárási költség nem került megállapításra, így annak viseléséről
rendelkezni nem volt szükséges.
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E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1052
Budapest, Városház utca 7.) címzett, de a Bácsalmási Járási Hivatalnál (6430 Bácsalmás, gr.Teleki u.
4-8.) benyújtandó, a végrehajtásra halasztó hatályú fellebbezésnek van helye. A Pest Megyei
Kormányhivatal a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során
nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
A fogyasztóvédelmi hatóság döntése ellen fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan,
tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy
érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre
lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra
önhibáján kívül eső okból nem hivatkozott.
A fellebbezés eljárási illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de
legalább 5 000 Ft és legfeljebb 500 000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható
meg, a fellebbezés illetéke 5 000 Ft. Az illetéket az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, és az
ügyszám (iktatószám) megjelölésével banki átutalással vagy külön igényelt készpénz-átutalási
megbízás útján (csekk) kell megfizetni. Banki átutalás esetében az illetéket a Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01012107 számú számlára kell teljesíteni, amely összegnek legkésőbb a beadvány
Hatósághoz érkezését követő 8. napon a számlán kell lennie.
INDOKOLÁS
A Társaság tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú terméket
értékesített.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 16/A. § (1) bekezdése
szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre
kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.
A feltárt tényállás alapján megállapítottam, hogy a Társaság megsértette az Fgytv. 16/A. § (1)
bekezdésében foglaltakat.
Bácsalmás, 2018. július 26.
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