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H AT Á R O Z AT

A … Kft. (székhelye: ...,., képv.: ....tulajdonos cégvezető) által a … szám alatti telephelyén szilárd
szil
tüzelésű tüzelő fűtő berendezésekhez kapcsolódóan üzemeltetett 4 db égéstermék
égé termék elvezető
elvezet (kémény)
üzemeltetését a tűzvédelmi
zvédelmi követelmények teljesítéséig
teljes
megtiltom.
Felhívom a figyelmét, hogy az üzemeltetést csak a tűzvédelmi
t zvédelmi szabálytalanság megszüntetésének
megszüntetés
tűzvédelmi hatóság felé történőő igazolását követően
követ en kiadott hatósági engedély birtokában lehet isi
mételten megkezdeni.
A határozat fellebbezésre tekintet nélküli azonnal végrehajtható.
A határozatban foglalt kötelezettség nem teljesítése esetén természetes
természetes személy esetén 5.000,5.000, Ft-tól
(azaz ötezer forinttól) 500.000,- Ft-ig
Ft (azaz ötszázezer forintig) terjedőő eljárási bírság kiszabásának
van helye.
Amennyiben a … szám alatti telephelyen kiépített szilárd tüzelésűű tüzelőő fűtő
fű berendezésekhez
kapcsolódó 4 db égéstermék elvezetőt
elvezet a tilalom ellenére tovább üzemeltetik,
tik, vagy engedély nélkül
azt ismét üzembe helyezik, az ingatlan tulajdonosával, használójával szemben 5.000,5.000, Ft-tól (azaz
ötezer forinttól) 30.000,- Ft-ig
ig (azaz harmincezer forintig) terjedő
terjed tűzvédelmi
édelmi bírság szabható ki.
A határozat ellen 15 napon belül, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6721 Szeged,
Berlini krt. 16-18.)
18.) címzett, a hatóságomhoz benyújtandó, 5.000,5.000, Ft azaz ötezer forint értékű
érték illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
sel lehet élni. Ha a fellebbezésnek megfelelően
megfelel
az elsőfokú
els
hatóság
a döntést nem módosítja vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről
fellebbezésr l az annak elbírálására jogosult
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt. A másodfokú döntést hozó hatóság a sés
relmezett
mezett döntést, valamint az azt megelőző
megel
eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebfelle
bezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti, ha
valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmét visszavonta. A másodfokú
másodfokú döntést hozó hatóság a
döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

INDOKOLÁS
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a …
Kft. … szám alatti telephelyén 2014. február 14-én
14
átfogó tűzvédelmi
mi ellenőrzést tartott. Az ellenelle
őrzés
rzés alkalmával megállapítást nyert, hogy a telephelyen szilárd tüzelésűű tüzelő fűtő berendezésekhez kapcsolódóan üzemeltetett 4 db égéstermék elvezető
elvezet található. Az égéstermék elvezetők
elvezet megfe2

-3lelősége ügyében megkerestem a Szegedi Kéményseprőipari Kft.-t (címe: 6725. Szeged, Moszkvai
krt. 27., képv.: Király József ügyvezető). A Szegedi Kéményseprőipari Kft. 2014. március 12-én
soron kívül elvégezte a kémények vizsgálatát, amelyről készült iratot (Tanúsítvány), valamint az irat
alapján készült 2014. március 20-ai keltezésű tájékoztatást 2014. március 25-én elektronikus úton
benyújtotta kirendeltségemre. A soron kívüli vizsgálat során az alábbiak kerültek megállapításra:
A vizsgálat során megállapítottuk, hogy az 1. és 2. sz. kémények tetőn kívül fugahiányosak,
az összekötő elemek becsatlakoztatása a kéményekbe nem megfelelő és a kémények
koromzsákajtajai töröttek. Ezeket a hibákat a következő fűtési szezonig ki kell javítani!
A 3. sz. kémény a tetőig falazott kivitelű, majd a tetőn kívül eternit csőből készült toldóval
magasított. Az eternit cső szilárd tüzelésű tüzelőberendezés égéstermékének elszállítására nem
alkalmas!
Az összekötő elem becsatlakoztatása a kéményekbe nem megfelelő és a koromzsákajtó
törött.
A 4. sz. égéstermék-elvezető szabálytalan, mert anyaga és kialakítása nem felel meg a jelenlegi szabvány előírásainak!
A 3. és 4. sz. égéstermék-elvezetőkre kötött tüzelőberendezések üzembe helyezése előtti kéményvizsgálata sem történt meg.
Ezen tüzelőberendezéseknek a szabvány (MSZ 845) előírásainak megfelelő rendszerkéményt kell
biztosítani, melynek megfelelőségét Kéményvizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolni.”
A Szegedi Kéményseprőipari Kft. által készült vizsgálati irata alapján a … Kft. … szám alatti telephelyén szilárd tüzelésű tüzelő fűtő berendezésekhez kapcsolódóan üzemeltetett 4 db égéstermék
elvezető (kémény) az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, az jelen állapotában
nem használható, mivel az a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (továbbiakban Ksktv) végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdés e)
és g) pontjában foglaltakat sérti.
A 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdés e) és g) pontja alapján az élet-és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének minősül az „olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti műszaki vizsgálatot nem végezték el, a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelő záródik.
Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén – a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében – a hatósági eljárás lefolytatására az első fokú tűzvédelmi hatóság jogosult. A
tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján elsőfokú tűzvédelmi hatóságként a katasztrófavédelmi kirendeltség jár el.
A fentiek figyelembe vételével az alábbi jogszabályi helyek alapján a rendelkező részben foglaltak
szerint döntöttem:
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ)
576. § (3) bekezdése szerint „tüzelőberendezés csak olyan égéstermék-elvezető berendezéshez (kéményhez) és összekötő elemhez (füstcsőhöz) csatlakoztatható, amely arra megfelelő minősítéssel
rendelkezik.”
Az OTSZ 578. § (1) bekezdése szerint „az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.”
A Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdése alapján a tűzvédelmi hatóság a Ksktv. 7. § (2) bekezdés b)
pontja szerinti tájékoztatást követően a szabálytalan állapot megszüntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését.

A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 101. § (5) bekezdés a) pontja alapján fellebbezésre tekintet nél3
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2014. március 12-én soron kívül elvégzett vizsgálatát követően keletkezett iratok alapján az életveszéllyel fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése miatt
szükséges.
A fentiek alapján a … Kft. … szám alatti telephelyén szilárd tüzelésű tüzelő fűtő berendezésekhez kapcsolódóan üzemeltetett 4 db égéstermék elvezető üzemeltetését csak a tűzvédelmi
szabálytalanság megszüntetésének tűzvédelmi hatóság felé történő igazolását követően kiadott
hatósági engedély birtokában lehet ismételten megkezdeni.
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. A tűzvédelmi bírság kiszabásának lehetőségét a Korm. rendelet 9/A. § (2) bekezdése biztosítja, a bírság összegét a Ksktv 12. § (2) bekezdés f) pontja határozza meg.
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, a Ksktv. 12. § (2) bekezdés b) pontján, valamint a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. §-án alapul.
Hatáskörömet a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, és a 9/A.§ (1) bekezdése, 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 krt. 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 határozza meg.
S z e g e d, 2014. március 27.
Tisztelettel:
Ördög István tűzoltó alezredes
kirendeltség-vezető
nevében és megbízásából
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Készült:
Egy példány: 2
1.
Kapja:
2.
3.

Varga István tűzoltó őrnagy
hatósági osztályvezető

eredeti példányban
lap (3 oldal)
… Kft. (székhelye: ..., képv.: id. Bogdán Gábor tulajdonos cégvezető)
Szegedi Kéményseprőipari Kft. (székhelye: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27.)
Irattár
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