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HATÁROZAT

Blaha Gyula erősáramú
sáramú villamos üzemmérnök villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló 6729.
Szeged, Verseci u. 25. szám alatti lakost szakirányú tűzvédelmi
t zvédelmi szakvizsga nélkül végzett
erősáramú berendezések időszakos
őszakos felülvizsgálata végzése miatt a szükséges szakirányú
tűzvédelmi
zvédelmi szakvizsga megszerzéséig az erősáramú
e
berendezések időszakos
őszakos felülvizsgálata
végzésétől
eltiltom.
Felhívom a figyelmét, hogy a munkavégzést csak a szükséges szakirányú tűzvédelmi
t
szakvizsga bizonyítvány megszerzésének
gszerzésének tűzvédelmi
t zvédelmi hatóság felé történő hitelt érdemlő
igazolását követően
en lehet ismételten folytatni.
A határozat fellebbezésre tekintet nélküli azonnal végrehajtható.
Határozatom nem, vagy nem megfelelő
megfelel végrehajtása esetén eljárási bírság kiszabásának
kiszabásán van
helye, melynek legkisebb összege esetenként 5.000,5.000, Ft (azaz ötezer forint), legmagasabb
összege 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint). A bírság újabb kötelezettségszegés esetén
ismételten kiszabható.
A határozat ellen, az indokolás írásbeli közlésétől
közlésé l számított 15 napon belül, a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (címe: 6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.
16
sz.)
címzett, a hatóságomhoz benyújtandó, 5.000,5.000, Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni. Ha a fellebbezésnek megfelelően
m
az elsőfokú
fokú hatóság a döntést nem módosítja vagy
nem vonja vissza, a fellebbezésről
fellebbezésr l az annak elbírálására jogosult Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.
16
sz.) dönt. A másodfokú
döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző
megelő ő eljárást megvizsgálja,
ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a
döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.
INDOKOLÁS
A … által üzemeltetett … területén 2014. szeptember 9-én,
9
… alatti … területén 2014.
szeptember 16-án, … alatti … területén 2014. szeptember 23-án és … alatti … területén 2014.

szeptember 30-án átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartottam. Az ellenőrzések során a
helyszínen készült és az egységvezetőknek 1 eredeti példányban átadott 061/30612/2014/SZEGED KHO. számú, 061/3062-2/2014/SZEGED KHO. számú, 061/30632/2014/SZEGED KHO. számú és 061/3064-2/2014/SZEGED KHO. számú jegyzőkönyvben
(továbbiakban jegyzőkönyvek) tűzvédelmi megállapítások kerültek rögzítésre. A
jegyzőkönyvek szerint Blaha Gyula erősáramú villamos üzemmérnök villamos
biztonságtechnikai felülvizsgáló (6729. Szeged, Verseci u. 25., vizsga bizonyítvány száma:
1994/133-4-2510) a … alatti … villamos berendezéseinek tűzvédelmi vizsgálatáról 2013.
augusztus 17-ei keltezésű, a … alatti … villamos berendezéseinek tűzvédelmi vizsgálatáról
2013. augusztus 6-ai keltezésű, a … alatti … villamos berendezéseinek tűzvédelmi
vizsgálatáról 2013. szeptember 10-ei keltezésű és a … alatti … villamos berendezéseinek
tűzvédelmi vizsgálatáról 2013. szeptember 10-ei keltezésű 86-28/2016. munkaszámú
Villamos Biztonságtechnikai Minősítő Iratot adott ki.
Blaha Gyula erősáramú villamos üzemmérnök villamos biztonságtechnikai felülvizsgálót a
061/3338-1/2014/SZEGED KHO. számú végzéssel tényállás tisztázása érdekében
iratbemutatásra hívtam fel. Az iratbemutatásnak az alábbira kellett kiterjednie:
Blaha Gyula erősáramú villamos üzemmérnök villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló a
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi
szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes
szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. melléklet 14. pontjában meghatározott
„Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.” 2013. augusztus 17-ei napján
érvényben lévő tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványát eredetben, vagy az eredetivel
megegyező változatban.
Blaha Gyula erősáramú villamos üzemmérnök villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló 2014.
szeptember 23-án a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6728. Szeged, Napos út 4.) területén ügyfél fogadási időn
kívül megjelent és benyújtotta az 1994/435/3/9523 számú Bizonyítvány, valamint a DA50/009/2011 számú Igazolás másolati példányát. Blaha Gyula erősáramú villamos
üzemmérnök villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló a felhívásban szereplő tűzvédelmi
szakvizsga bizonyítványt nem mutatta be, valamint nyilatkozatot nem tett.
Az ellenőrzések, valamint a másolati iratok benyújtását követően feltárt szabálytalanság az
alábbi jogszabályt sértik:
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi
szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes
szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1 § (1) bekezdés, az 1. melléklet 14. pont,
valamint az 11 § (5) bekezdés előírásait:
- „1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti
tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga)
rendelkező személy végezhet.”
- „1. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez
A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.”
- „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:
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,
fb) a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az
engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek,
fc) tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot
közvetlenül veszélyeztetik.”
A fentiek alapján a felsorolt ellenőrzések és a másolati iratbemutatás alapján Blaha Gyula
erősáramú villamos üzemmérnök villamos biztonságtechnikai felülvizsgálót az erősáramú
berendezések időszakos felülvizsgálata végzésétől jelen határozattal megtiltottam a
szakirányú tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány megszerzéséig.
A feltárt szabálytalanság miatt a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, továbbá
Blaha Gyula erősáramú villamos üzemmérnök villamos biztonságtechnikai felülvizsgálót
külön határozatban figyelmeztetésben részesítettem.
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.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem alkalmazható a 94. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatósági felhívás.
Végzésem a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a tűzvédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja,
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 259/2011. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (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. október 1.
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