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Tárgy: A Weya Trend Kft. (6723 Szeged,
Gyöngyvirág utca 16/B) által üzemeltetett,
6723 Szeged, Makkosházi krt. 29. szám
alatti Dazzling Áruházzal kapcsolatos
tűzvédelmi bírság.
Ügyintéző: Turcsányi Gergely tű. zls., referens
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HATÁROZAT

A Weya Trend Kft. (székhely: 6723 Szeged, Gyöngyvirág utca 16/B.) által üzemeltetett 6723
Szeged, Makkosházi krt. 29. szám alatti Dazzling Áruházzal kapcsolatos tűzvédelmi
ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az üzemeltető nem gondoskodott – aláírt
megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény
tűzvédelméről. A fent említett szabálytalanság miatt a Weya Trend Kft.-t,
100.000,- Ft, azaz százezer forint
tűzvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

Az ügyfél a tűzvédelmi bírságot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Magyar
Államkincstárnál vezetett 10023002-00283494-20000002 számlaszámára történő átutalással,
a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles befizetni. A bírság
befizetése során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság”
szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.
A tűzvédelmi bírság határidőre történő befizetésének elmulasztása esetén tűzvédelmi
hatóságunk végrehajtási eljárást foganatosít.
A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha a pénzfizetési kötelezettségnek határidőben
nem tett eleget. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen
megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.
A késedelmi pótlékot pénzfizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő utolsó napját
követő naptól kell felszámítani.
Ha a kötelezett a végrehajtás foganatosítása során bizonyítja, hogy a teljesítés elmaradása neki
nem róható fel, és hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy
az számára aránytalan nehézséget jelentene, kérelmére a végrehajtást foganatosító szerv a
jogosult meghallgatása után fizetési kedvezményt engedélyezhet, ha ahhoz a végrehajtást
elrendelő hatóság előzetesen hozzájárult.
Felhívom figyelmét, hogy ezen határozat jogerőre emelkedésétől számított két hónap
elteltével ismételten kiszabható a tűzvédelmi bírság, amennyiben a bírság kiszabásának
feltételei még fennállnak.
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Határozatom ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójához címzett (6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. sz.),
5000,- Ft, azaz ötezer forint értékű illetékbélyeggel ellátott, hatóságomhoz benyújtandó
fellebbezéssel lehet élni.
INDOKLÁS

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség (6728 Szeged, Napos út 4.) ügyintézői, 2013. október 01-én átfogó tűzvédelmi
ellenőrzést tartottak, a Szeged, Makkosházi krt. 29. szám alatti Dazzling Áruház területén,
melynek tapasztalatai a 061/1725-3/2013/SZEGED KHO. iktatószámú jegyzőkönyvben
kerültek rögzítésre. A feltárt tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére a 061/17254/2013/SZEGED KHO. iktatószámú végzésben köteleztem az ügyfelet.
Hatóságom tudomására jutott, hogy a 2013. október 01-én tartott átfogó tűzvédelmi
ellenőrzésen bemutatott megbízási szerződést, mely létrejött Molnár Sándor (szül.: Makó,
1948. január 16. An, Engedi Erzsébet, cím: 6771 Szeged, Makai út 11. Vállalkozói ig. sz.: ES263437, nyilv.sz. 2072176, adószám: 45984943-3-26), mint megbízott tűzvédelmi
szaktanácsadó és a Weya Trend Kft., mint megbízó közt, közös megegyezés alapján, 2013.
augusztus 30-án megszűnt. A megbízási szerződés megszűnését igazoló dokumentum
másolata 061/1725-5/2013/SZEGED KHO. ügyiratszámon került iktatásra.
2013. december 20-án tűzvédelmi utóellenőrzést tartottam, mely során megállapítást nyert,
hogy a Weya Trend Kft. (székhely: 6723 Szeged, Gyöngyvirág utca 16/B.) nem gondoskodott
megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy
szolgáltatás igénybevételével, a tárgyi, „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó áruház
tűzvédelme kapcsán. Ez a 061/1725-8/2013/SZEGED KHO számú, a helyszínen készült
jegyzőkönyvbe rögzítésre került.
A fent említett hiányosság a szabálytalanság fennállásakor érvényben lévő - alábbi
jogszabályokat sértik:
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 19 § (1); (3) bekezdéseiben foglaltakat:

„(1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a
jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a
munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót
foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt
működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és
kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.”
„(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és
robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó
létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező
személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem
biztosításáról.”
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) 7. § (1) bekezdése alapján „A tűzvédelmi
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hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben
tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–18., 20–24., 29.,
30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.”

A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében, illetve e rendelet 1. melléklete szerint:

29.

Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke
/Ft/

Tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke
/Ft/

Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és
robbanásveszélyes („A”), a tűz- és
robbanásveszélyes („B”), valamint a
tűzveszélyes
(„C”)
tűzveszélyességi
osztályba tartozó létesítmény esetén nem
gondoskodik – aláírt megállapodással,
megbízással dokumentálva – megfelelő
szervezettel,
illetve
tűzvédelmi
szakképesítéssel rendelkező személlyel
vagy szolgáltatás igénybevételével a
létesítmény tűzvédelméről

100 000

500 000

A Weya Trend Kft. (székhely: 6723 Szeged, Gyöngyvirág u. 16/B.) megsértette a fenti
tűzvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseket, ezért a 259/2011. (XII. 7.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet 29. pontja alapján 100.000,- Ft azaz
százezer forint tűzvédelmi bírság megfizetésére köteleztem.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
tv. (a továbbiakban: Ket.) 94/A. § (1) bekezdése alapján – „Ha jogszabály bírság kiszabását
teszi lehetővé - ide nem értve a 61. § szerinti eljárási bírságot -, a hatóság az eset összes
körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének
meghatározásáról.”
Ennek keretében az alábbiak szerint mérlegeltem - különösen:
a) a jogsértéssel nem okozott hátrányt, a jogsértéssel nem ért el előnyt,
b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordítható,
c) a jogsértéssel érintettek körének nagysága nem jelentős,
d) a jogsértő állapot időtartama: egy hónapon túli,
e) a jogsértő magatartás ismétlődése: nem történt, a cél ellenőrzés alkalmával állt fent,
f) a jogsértést elkövető együttműködő magatartást mutatott,
g) a jogsértést elkövető gazdasági súlya nem jelentős.
A végrehajtási eljárásról, azon belül a késedelmi pótlékról, valamint fizetési kedvezményről
Ket. 124-139.§ alapján adtam tájékoztatást.
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.
100.000 / 10.000 = 10; 10 * 400 = 4000,- Ft, tehát a fellebbezési illeték mértéke a fentiek
alapján 5000,- Ft.
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A Ket. szabályai alapján folytattam le az eljárást.
Eljárási költség nem keletkezett, ezért annak megállapításáról, az eljárási költségek
viseléséről nem rendelkeztem.
A határozatom ellen való fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján adtam
tájékoztatást.
Döntésem és hatásköröm a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeleten, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek
illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI.30.) BM. rendeleten alapul.

Szeged, 2014. január 30.

P.H.

Ördög István tűzoltó alezredes
kirendeltség-vezető
nevében és megbízásából:

Készült:
Egy példány:
Kapja:

Varga István tűzoltó őrnagy
hatósági osztályvezető

2
4
1.
2.

eredeti példányban
oldal
Weya Trend Kft. (6723 Szeged, Gyöngyvirág u. 16/B.)
Jogerőre emelkedést követően az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi
út 43.) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság útján (elektronikusan továbbítva)
3. Irattár
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Iktatószám:

061/1725/2013/SZEGED KHO.

Jogerő/határozathozatal dátuma:

2014. február 24.

Közzététel jogcíme:

Jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet,
továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási
tevékenységének hatósági ellenőrzésével
kapcsolatban hozott határozat

Közzététel dátuma:

2014. március 12.

Eljáró hatóság neve:

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

A Weya Trend Kft. (6723 Szeged, Gyöngyvirág
utca 16/B) által üzemeltetett, 6723 Szeged,
Makkosházi krt. 29. szám alatti Dazzling
Áruházzal kapcsolatos tűzvédelmi bírság.

Ügyfél megnevezése, székhelye:

Weya Trend Kft. (6723 Szeged, Gyöngyvirág utca
16/B)

Publikált dokumentum fájl neve:

061_1725_10_2013_SZEGED_KHO

Bíróságon megtámadva:

Igen/Nem

