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HATÁROZAT
Kerekes Péter (6757 Szeged, Apály u. 19.) villamos felülvizsgálót tűzvédelmi szakvizsga nélkül
erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatának elvégzése miatt – a szükséges szakirányú
tűzvédelmi szakvizsga megszerzéséig – az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatának
végzésétől

eltiltom.
Felhívom a figyelmét, hogy a munkavégzést csak a szükséges szakirányú tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány megszerzésének tűzvédelmi hatóság felé történő hitelt érdemlő igazolását követően lehet ismételten folytatni.
Jelen határozatom fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.
Határozatom nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén eljárási bírság kiszabásának van helye,
melynek legkisebb összege esetenként 5.000,- Ft (azaz ötezer forint), legmagasabb összege természetes személy esetén 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint), jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet esetén 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint). A bírság újabb kötelezettségszegés esetén ismételten kiszabható.
Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel.
A határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.) címzett, a hatóságomhoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezési eljárás
illetéke 5.000,- Ft, melyet a fellebbezési iraton illetékbélyeggel, vagy a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10028007-00283597-00000000 számú előirányzat felhasználásikeretszámlájára átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint az ügyszám feltüntetésével kell megfizetni. Ha a fellebbezésnek megfelelően az elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására
jogosult Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a
fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.
INDOKOLÁS
A tűzvédelmi jogszabályok, illetve jogszabályok tűzvédelmi rendelkezési betartásának ellenőrzése
érdekében a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (6728 Szeged, Napos út 4.) ügyintézői 2016. április 26-án átfogó tűzvédelmi ellenőrzést
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részt vett Tóthné Gera Ágnes közös képviselő.
Az ellenőrzés alkalmával a társasház villamos berendezéseinek tűzvédelmi megfelelőségének igazolására bemutatott, Kerekes Péter villamos felülvizsgáló (EBF-005/2016.) által elkészített felülvizsgálati dokumentumban nem szerepelt a felülvizsgáló tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványszáma.
Hatóságom 2016. október 28-án végzésben hívta fel Kerekes Péter villamos felülvizsgálót, nyilatkozzon a tűzvédelmi szakvizsgájának vagy legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítésének
meglétéről. A felhívásra megadott határidőn belül válasz nem érkezett, ezért hatóságom a rendelkezésére álló adatok alapján döntött.
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység, tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése az
alábbi jogszabályi helyeket sérti:
A rendelkező részben foglaltakat a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a
tűzvédelmi szakvizsgarészletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1.§ (1) bekezdése,
(3) bekezdés b) pontja, 11. § (5) bekezdése és az 1. melléklete alapján állapítottam meg:
„1. §
(1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet.
(3) Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére:
a) az 1. melléklet 6. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében a csak az
1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazását végző személy;
b) az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki
a 6. § e) pontban meghatározott végzettséggel és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai
képesítéssel vagy érvényes elektromos tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkezik;
c) az 1. melléklet 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a
tűzállóságot növelő burkolat beépítését, karbantartását nem jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmény teljesítése érdekében végzi.”
„11. §
(5) Az 1. melléklet 14. pontja szerinti foglalkozási ág, munkakör, továbbá a tűzgátló tömítések
beépítése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása 2013. május 1-jéig érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végezhető.”
A fenti tűzvédelmi szabálytalanság veszélyezteti a létesítmények, valamint a benn tartózkodó személyek biztonságát.
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, valamint a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontja alapján „a Kormány első
fokú tűzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben
meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely az üzemeltetést, a
tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha a tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi
épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik.”
A fentiek alapján Kerekes Péter (6757 Szeged, Apály u. 19.) villamos felülvizsgálót az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatának végzésétől jelen határozatommal eltiltottam
a szakirányú tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának megszerzéséig.
A határozatot a Ket. 101. § (5) bekezdés a) pontja alapján fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítottam, tekintettel arra, hogy a helyszínen tapasztalt szabálytalanság életveszéllyel fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt
szükséges volt.
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A határozatban foglaltak nem teljesítése esetén a végrehajtásról és a foganatosításról a Ket. 101. §
(6) bekezdése, a Ket. 134. § d) pontja, valamint a Ket. 61. § (1)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
Az eljárási bírság kiszabására és mértékére vonatkozó szabályokat a Ket. 61. §, 134. § d) pontja, valamint a 135. §-a határozza meg.
Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.
A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem alkalmazható a 94. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott hatósági felhívás.
Határozatom a Ket. 71. § (1) bekezdésén, a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. §-án alapul. Hatáskörömet a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés f) pontja határozza meg, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi
területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete
határozza meg.
A Ket. 98. § (1) bekezdése értelmében az első fokon hozott határozattal szemben önálló fellebbezésnek van helye, melyet a Ket. 102. § (1) bekezdése szerint annál a hatóságnál kell előterjeszteni,
amelyik a megtámadott döntést hozta. A Ket. 99. § (1) bekezdése alapján a fellebbezést a döntés
közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezés elbírálására a Korm. rendelet
2. § (1) bekezdése alapján a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged, Berlini körút 16-18.) jogosult. A fellebbezési eljárásra a Ket. 102-105. §-a az irányadó. A fellebbezési
illeték összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése, megfizetésének
módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.
Szeged, 2016. december 20.
Ördög István tűzoltó alezredes
kirendeltség-vezető
nevében és megbízásából

Varga István tűzoltó alezredes
hatósági osztályvezető
Készült:
2 eredeti példányban
Terjedelme: 3 oldal
Kapja:
1. Kerekes Péter (6757 Szeged, Apály u. 19.)
2. Irattár
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