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H A T Á R O Z A T 

 

A RANOLDER BADACSONY KERESKEDELMI KFT.  ( 1037. Budapest, Montevideo u. 6. )  ügyfelet a   

tűzvédelmi jogszabályi rendelkezés ismételt megszegése miatt 

 

 

200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint 

 

 

tűzvédelmi bírsággal sújtom. 

 

A pénzbírságot a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által vezetett 

10023002-00283494-20000002 számú bankszámlájára jelen határozatom jogerőre emelkedésétől 

számított 15 napon belül fizetheti meg késedelmi pótlék mentesen. 

 

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki 

alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlékot a teljesítési határidő utolsó napját követő 

naptól kell felszámítani. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel 

késedelmi pótlék. 

 

Határidőben történő önkéntes teljesítés hiányában elrendelem a tűzvédelmi bírság és a késedelmi 

kamat  adók módjára történő behajtását. 

 

Felhívom a figyelmét, hogy a tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a 

polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság 

megszüntetésének kötelezettsége alól. 

 

Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel. 
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A határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatósághoz ( 8200. Veszprém, Dózsa Gy. u. 31. ) címzett, a hatóságomhoz benyújtandó, 5.000,- 

Ft. értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. Ha a fellebbezésnek megfelelően az 

elsőfokú hatóság a döntést nem módosítja vagy nem vonja vissza, a fellebbezésről az annak 

elbírálására jogosult Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt. A másodfokú döntést 

hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs 

kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, 

megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2014. 

június 23-án tűzvédelmi hatósági cél ( beépített tűzjelző berendezés üzemeltetésének, karbantartásának 

ügyében ) ellenőrzést tartott a Ranolder Badacsony Kereskedelmi Kft. Badacsony hegyen lévő Bor-

Hotel elnevezésű vendéglátó egységénél. Az ellenőrzés időpontjáról az ügyfelet előzetesen írásban 

értesítettük. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a rendszer napi, heti, negyedéves 

ellenőrzéséről dokumentációt , illetve a féléves karbantartásáról jegyzőkönyvet bemutatni nem 

tudtak. 

Az ellenőrzésen a Vállalkozás képviseletében  magánszemély vett részt. 

2014. szeptember 16-án utóellenőrzést tartottam a tárgyi vállalkozásnál, amelyről az ügyfelet is 

írásban tájékoztattam. 

Az utóellenőrzés során az ügyfél részéről  magánszemély vett részt. A korábban feltárt 

hiányosságokat ismételten megállapítottam, többek között az alábbi szabálytalanság került 

megállapításra: 

 

1.) A helyszínen a beépített tűzjelző berendezés 2012-es felülvizsgálati iratait tudták csak 

bemutatni. 

 

Megsértve a 28/2011. (IX.6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat XI. fejezet 207. 

§.  

 

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 17. sorában meghatározott tűzvédelmi szabálytalanság: 

„ Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben 

tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 

b.) pont 101-500 m2 alapterületű” 

mely esetén a kiszabható tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 200.000,- Ft/ rendszer  a legnagyobb 

mértéke 1.000.000,- Ft/ rendszer.  ( az épület a bemutatott tűzvédelmi szabályzat szerint 316 m2 ). 
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A bírság összegének megállapításánál figyelembe vettem, hogy a Ranolder Badacsony Kereskedelmi 

Kft- vel szemben hatóságomnál hasonló tárgyú ügyben első alkalommal kerül sor tűzvédelmi bírság 

kiszabására.  

 

Enyhítő körülményként értékeltem, hogy a Vállalkozással szemben ilyen hiányosság, szabálytalanság 

miatt még nem indult eljárás, súlyosbító körülményként azt értékeltem, hogy az épületben tartózkodó, 

megszálló vendégek testi épségét veszélyeztethette volna esetleges tűz kialakulásánál a berendezés 

karbantartatlansága, működésképtelensége. 

 

A fentiek alapján tűzvédelmi jogszabály megsértése miatt 200. 000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint 

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 a 

helyzet vagy állapot fennáll.” 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy a jogsértés mióta áll fenn, arról csak az 

ellenőrzés során szerzett a tűzvédelmi hatóság tudomást. 

 

Döntésem a fenti jogszabályhelyeken alapul. 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény     

( a továbbiakban. Ket.) 29. § (5) bekezdése szerint írásban értesítettem 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  
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a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezés elbírálására a Korm. 

rendelet 2. § (1)  bekezdése alapján a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogosult.       

 

 

A fellebbezési eljárásra a Ket. 102-105. §-a az irányadó. A fellebbezési illeték összegét az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdése határozza meg. 

 

 

 

 

 

 

 

Ajka, 2014. október 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tisztelettel: 

                

       Kiadmányozó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készült:          3 példányban 

Egy példány:  2 lap/4 oldal 

Kapják:          1.Irattár 

                        2.BM OKF Költségvetési Főosztály 

                        .Postai kézbesítéssel:     

      3. Ranolder Badacsony Kereskedelmi Kft.  1037. Budapest, Montevideo u. 6. 

Itsz.:                 

 


