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Szöginé Ménesi Mariann egyéni vállalkozó (székhely: 6726 Szeged, Borostyán u. 31.)
31. által a
Szeged, Oskola u. 3. szám I. emeletén megtartott Smashing Night Házibuli elnevezésű
elnevezés rendezvény
üzemeltetésének megtiltásáról szóló a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség által kiadott 061/1404-4/2014/SZEGED
061/1404 4/2014/SZEGED KHO. számú, 2014. 04.
27-én kelt
határozat
INDOKOLÁSA

Szöginé Ménesi Mariann egyéni vállalkozó által Szeged, Oskola u. 3. szám I. emeletén megtartott
Smashing Night Házibuli elnevezésű
elnevezés rendezvény területén 2014. 04. 27--én tartott tűzvédelmi
célellenőrzés
rzés során megállapításra került,
került, hogy a rendezvény helyszínéül szolgáló rendeltetési
egység maximális befogadóképességét az arra kötelezettek a tűzvédelmi
tűzvédelmi szabályzatban nem
állapították meg. A célellenőrzés
őrzés
rzés során megállapításra került továbbá, hogy a rendezvény
helyszínéül szolgáló rendeltetési
ndeltetési egységben kb:100 fő
f tartózkodott, valamint a rendeltetési
egységben kialakított táncterület legalább 25 m2 volt.
zvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (továbbiakban:
Az Országos Tűzvédelmi
2
OTSZ) 485. § és 22. melléklet 3. táblázatában
táblázatában foglaltak alapján diszkók esetében 4 fő/m
f
értéket
kell figyelembe venni. Jelen esetben a tánctér tekintetében 100 fő.
f
A tűz elleni védekezésről,
ő a műszaki
űszaki mentésről
mentésr és a tűzoltóságról
zoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 19. § (1)
alapján, ha ötvennél több
öbb személy befogadására alkalmas létesítményt mű
működtetnek tűzvédelmi
szabályzatot kell készíteni.
„19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és
a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező
rendelkez szervezeteinek,
zeteinek, ha a munkavégzésben részt
vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy
befogadására alkalmas létesítményt működtetnek,
m
illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes
besorolás esetén és kereskedelmi
edelmi szálláshelyeken tűzvédelmi
t zvédelmi szabályzatot kell készíteniük.”
A tűzvédelmi
zvédelmi szabályzat készítéséről
készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. § i) pont alapján a
tűzvédelmi
zvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell a tevékenység helyszínét képező
képez és 50 főnél nagyobb
befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység esetében a – kiürítési
számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet.
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„3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell: …
i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó
önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész)
esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális
befogadóképességet;…”
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 a) alpontja alapján:
1. § (1) 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
„f) az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a
szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha
fa) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett
maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra
kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem
biztosítják,”
A fentiek alapján a helyszíni ellenőrzés alkalmával a Szeged, Oskola u. 3. szám I. emeletén
megtartott Smashing Night Házibuli elnevezésű rendezvény üzemeltetését a tűzvédelmi
követelmények teljesítéséig 061/1404-4/2014/SZEGED KHO. számú határozattal megtiltottam.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 72. § (6) bekezdése alapján „Az indokolás mellőzhető, ha az késleltetné a
döntés meghozatalát és a késedelem életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet
kialakulásához vezethet. Ebben az esetben a döntés meghozatalától számított tíz napon belül meg
kell küldeni az indokolást az ügyfél részére. A jogorvoslat igénybevételének határidejét az
indokolás kézbesítésének napjától kell számítani.”
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.
A határozatban foglaltak nem teljesítése esetén a végrehajtásról és a foganatosításról a Ket. 101. §
(6) bekezdése, a Ket. 134. § d) és e) pontja, valamint a Ket. 61. § (1)-(3) bekezdése alapján adtam
tájékoztatást.
Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapul.
Az eljárás megindításáról történő értesítés a Ket. 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján mellőzésre
került, tekintettel arra, hogy az eljárás megindításától számítva 8 napon belül érdemi döntés
született.
Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és
viseléséről nem rendelkeztem.
Határozatom a Ket. 71. § (1) bekezdésén és a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. §-án alapul. Hatáskörömet a Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdés f) pont a) alpontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi
területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete
határozza meg.
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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 Igazgatója (címe: 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. sz.) 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 határozza meg.
Szeged, 2014. április 29.

Ördög István tű. alezredes
kirendeltség-vezető
Készült: 2 eredeti példányban
Egy pld: 3 oldal
Kapja: 1. Szöginé Ménesi Mariann egyéni vállalkozó (6726 Szeged, Borostyán u. 31.)
2. Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője (6745 Szeged, Széchenyi tér 11.) tájékoztatásul- másolatban
3. Irattár
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Közzététel jogcíme:

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

Közzététel dátuma:

2014. május 05.

Eljáró hatóság neve:

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

A Szeged, Oskola u. 3. szám I. emeletén tartott Smashing
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