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HATÁROZAT

A … (székhely: ...) ügyfelet a … hrsz. alatti telephelyén tapasztalt tűzvédelmi jogszabályi
rendelkezés megszegése miatt
30.000,- Ft, azaz harmincezer forint
tűzvédelmi bírsággal sújtom.

Az ügyfél a tűzvédelmi bírságot a Magyar Állam Kincstár 10023002-00283494-20000002
számú bankszámlájára történő átutalással, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30
napon belül köteles befizetni. A bírság befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a
bírság típusára és a bírságfizetésre kötelezett nevére.
Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel.
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.

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 … (székhely: ...) … hrsz. alatti telephelye területén 2015. február 24-én a kirendeltség
képviselője átfogó tűzvédelmi ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés során, a helyszínen készült
35610/549-1/2015.ált. iktatószámú jegyzőkönyvbe az alábbi hiányosságok kerültek
megállapításra:
1. Az épület földszintjén a menekülési útvonalon éghető anyag tárolása történik.
2. Az épület földszintjén a természettudományi raktár mellett lévő menekülési útvonalon
kialakított hő és füstelvezető rendszer hatékony működése nem biztosított.
3. Az emeleti szinten lévő Néprajzi Gyűjtemény raktárban hosszirányban nem
biztosított a legalább 2,4 méter széles útvonal.
4. Az emeleti szinten lévő Várostörténeti Gyűjtemény raktárban nem biztosított a
legalább 2,4 méter széles hosszirányú, valamint a legalább 1,8 méter széles keresztirányú
út.
5. Az emeleti szinten lévő Várostörténeti Gyűjtemény raktárban lévő fali tűzcsap,
valamint kézi jelzésadó készülék hozzáférhetősége nem biztosított.
A fentiek miatt az ügyfelet a 35610/549-4/2015.ált. számú végzésben köteleztem a feltárt
szabálytalanságok megszüntetésére. A szabálytalanságok megszüntetésére adott határidő
2015. június 19-én járt le.
2015. július 2-án a kirendeltség képviselője a … (székhely: ...) …hrsz. alatti telephelye
területén tűzvédelmi utóellenőrzést tartott. Az ellenőrzés során, a helyszínen készült
35610/549-6/2015.ált. iktatószámú jegyzőkönyvbe az alábbi szabálytalanságok kerültek
megállapításra:
1. Az emeleti szinten lévő Néprajzi Gyűjtemény raktárban hosszirányban nem
biztosított a legalább 2,4 méter széles útvonal.
2. Az emeleti szinten lévő Várostörténeti Gyűjtemény raktárban nem biztosított a
legalább 2,4 méter széles hosszirányú, valamint a legalább 1,8 méter széles keresztirányú
út.
A szabálytalanságok az alábbi jogszabályt sértik:
1-2. Az OTSZ 193. § (1) bekezdésének b) pontját.

Az OTSZ. 193. § (1) bekezdése és (1) bekezdésének b) pontja:
„(1) Az üzemi helyiségben és a raktározásnál – ömlesztett tárolást kivéve – legalább a következő
szélességű utat kell biztosítani:

b) A 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hosszirányban 2,40
méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat.
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
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 1. melléklet 40. pontjában meghatározott tűzvédelmi szabálytalanság
esetén a kiszabható tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 20.000 Ft, legnagyobb mértéke
60.000 Ft.
A bírság összegének megállapításánál a 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban. Ket.) 94/A.
§. (1) bekezdése alapján figyelembe vettem, hogy az ügyfél a jogsértéssel nem okozott
hátrányt, a jogsértés „visszafordítható”, a jogsértéssel érintettek száma nem jelentős, az eljárás
során az ügyfél együttműködő magatartást mutatott, az ügyféllel szemben első alkalommal
kerül sor tűzvédelmi bírság kiszabására, valamint azt, hogy a jogsértés gazdasági súlya nem
jelentős. Figyelembe vettem azt is hogy a jogsértő állapot a 2015. február 24-én megtartott
átfogó tűzvédelmi ellenőrzés óta folyamatosan fennáll.

A fentiek alapján 30.000 Ft tűzvédelmi bírságot szabtam ki.
A késedelmi kamat mértékét, valamint a tűzvédelmi bírság és a késedelmi kamat adók
módjára történő behajtását a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény 43. § (3) bekezdése határozza meg, illetve biztosítja.
A Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján „A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás
a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de
legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő
magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő
magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a
határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.”
Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapul.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban. Ket.) 29. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ügyfél értesítésre került
az eljárás megindításáról.
Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról
és viseléséről nem rendelkeztem.
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
8. § (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 az a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6728 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, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a)
bekezdése határozza meg.
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Közzététel dátuma:

2015. október 6.

Eljáró hatóság neve:

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Tárgy:

A … (székhely: ...) … hrsz. alatti telephelyén feltárt
tűzvédelmi szabálytalansággal kapcsolatos tűzvédelmi
bírság.

Ügyfél megnevezése, székhelye:

… Múzeum (székhely: ....)

Publikált dokumentum fájl neve:

35610_3505_1_2015_ált.

Bíróságon megtámadva:

Igen/Nem

