SOMOGY MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Tárgy: Tűzvizsgálati jelentés a 7400
Kaposvár,
Búzavirág
u.
Garázsváros
alatti
területen
keletkezett tűzesetről.
Ü. i.:
Harmath Balázs tű. szds.
Tel.:
82/528-995
E-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu
TŰZVIZSGÁLATI JELENTÉS
Tűzjelzés ideje: 2019. január 3-án 2110 óra.
Tűzeset helye: 7400 Kaposvár, Búzavirág u. Garázsváros.
Tűzeset keletkezésének vélelmezett ideje: 2019. január 3-án 2100 óra körüli időben.
Ügyfél/ neve / megnevezése: Szalai Zoltán
Farkas Martina Bonita
Ónodi István
Lakatos Nikoletta
Bogdán Lajos
Lakóhelye/székhelye: 7400 Kaposvár, Búzavirág u. Garázsváros
7400 Kaposvár, Búzavirág u. Garázsváros
7400 Kaposvár, Búzavirág u. Garázsváros
7400 Kaposvár, Búzavirág u. Garázsváros
7400 Kaposvár, Búzavirág u. Garázsváros
Tűzoltói beavatkozás történt:

igen

nem

Tűz keletkezéséhez vezető folyamat leírása:
Bogdán Lajos nyílt lánggal járó gyújtóeszköz segítségével három egymástól különálló
építményt szándékosan meggyújtotta.
Tűz terjedésére vonatkozó megállapítások:
A tűz a három egymástól különálló építményről nem terjedt tovább.
A tűzvizsgálati jelentés a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról szóló
490/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (5) bekezdése
alapján az ügyfél számára jogot, kötelezettséget nem állapít meg.
Az ügyfél a döntés ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert
indíthat az illetékes regionális közigazgatási bírósághoz - Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság - címzett, de hatóságomhoz benyújtott keresettel. A közigazgatási per illetéke 30.000
forint, amellyel kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés
h) pontja alapján az ügyfelet illeték-feljegyzési jog illeti meg.
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INDOKOLÁS
A tűzvizsgálat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 4. § f) pontja alapján a tűz keletkezési idejének,
helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység, amelynek célja olyan
tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása,
amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási
feltételek javítására.
A tűzvizsgálati eljárás a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011.
(XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja - hivatalból
tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni, ha a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja
merül fel - alapján került lefolytatásra.
Az eljárás alkalmával tűzeseti helyszíni szemle, ügyfél meghallgatás került jegyzőkönyvben
rögzítésre. A tűzeset során mintavételezés, szemletárgy lefoglalás nem történt. Más
katasztrófavédelmi igazgatóság, egyéb társhatóság - kivétel rendőrség - megkeresése nem volt
indokolt.
A hatóságom a rendelkezésre álló bizonyítékok, adatok alapján az alábbi tényállást állapította
meg:
2019. január 3-án 2110 órakor a 112-es hívószámú Egységes Segélyhívó Rendszeren a
Hívásfogadó Központból a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fő- és
Műveletirányító ügyeletére bejelentés alapján tűzjelzés érkezett, hogy három egymástól
különálló építményt ismeretlen személy meggyújtott. A tűzeset során személyi sérülés nem
történt.
A tűzvizsgálati eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.), a Ttv. 11. § (1) bekezdés e) pontja, a Korm. rendelet 1. §-a, a BM
rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján folytattam le.
Hatóságom a fenti jogszabályi rendelkezés alapján 2018. november 28-án hivatalból
tűzvizsgálati eljárást indított. Az eljárás megindításáról az ismert ügyfelet az Ákr. 104. § (3)
bekezdése alapján értesítettem.
Hatáskörömet a Ttv. 11. § (1) bekezdés e) pontja és 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. § (2) bekezdés l) pontja
határozza meg.
Illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.)
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és ugyanezen kormány rendelet 1. melléklet a) pontjának
15. sora állapította meg.
A tűzvizsgálati jelentésben foglalt megállapítások ellen az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján
önálló jogorvoslatként közigazgatási pernek van helye, melyet a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a
vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott
cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani.
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A per lefolytatására a Kp. 13. § (3) bekezdés f) pontja alapján a Pécsi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság jogosult. A fellebbezési eljárásra a Kp. az irányadó. A fellebbezési illeték
összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése határozza meg.
Kaposvár, elektronikus bélyegző szerinti napon

Wéber Antal tű. dandártábornok
igazgató

Terjedelme:
2 oldal
Továbbítva:
Hirdetményi közlés
Kapja:
Szalai Zoltán; Farkas Martina Bonita; Ónodi István; Lakatos Nikoletta; Bogdán Lajos
Tájékoztatásul kapja:
2. Kaposvár KvK – Nova szeüsz

Cím: 7400 Kaposvár, Somssich P. u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71
Telefon: +36-82-528-990 Fax: +36-82-424-983
E-mail: somogy.titarsag@taived.gov.hu

