Tisztelt Partnerünk!
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az Önt is érinthetik a közelmúltban történt egyes tűzvédelmi,
illetve katasztrófavédelmi jogszabályváltozások.
Többek között 2012. január 01.-el módosult, illetve hatályba lépett az
- 2011. évi XXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény módosításáról,
- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról.
A jogszabályok alkalmazásához segítségként szeretnénk Önnek összefoglalni a legfontosabb változásokat: A BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi, illetve helyi szervezetébe beintegrálódtak az
eddigi önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltóságok.
-

Az így létrehozott egységes katasztrófavédelmi szervezet látja el továbbiakban többek között a
tűzvédelmi-, polgárvédelmi-, és a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági
feladatokat. Országosan 65 Katasztrófavédelmi Kirendeltség jött létre. Ezen kirendeltségek
felügyelői fogják ellenőrizni a vonatkozó jogszabályok betartását.
Ennek során, várhatóan a közeljövőben, tűzvédelmi ellenőrzést tarthatnak az Önnél üzemelő
tartályos gázellátó rendszernél is!

-

Az állampolgári jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében ezen szervezetek ellenőrzési,
bírságolási hatáskört kaptak. Továbbá igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az eljárások
lefolytatásáért.
A kiszabható bírságokra, illetve igazgatási díjakra vonatkozóan mellékelünk erről levelünkhöz egyegy kivonatot a következő jogszabályokból:
259/2011.(XII.7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról, 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a
katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről.

-

-

A Katasztrófavédelmi törvény bevezette az un. küszöbérték alatti üzem fogalmát. E szerint
amennyiben az egy telephelyen tárolt veszélyes anyagok összessége eléri, vagy meghaladja a
vonatkozó jogszabályban rögzített értékeket - ez például a pébégáz esetén több mint 12,5 tonna -,
ez esetben katasztrófavédelmi engedélyt kell beszerezni és katasztrófavédelmi hozzájárulást kell
fizetnie az üzemeltetőnek.
Amennyiben az Ön telephelyén, csak a Prímaenergia - val kötött szerződése szerinti pébégáz
tartályban található veszélyesnek minősülő anyag, ebben az esetben ez az előírás Önt nem érinti!

Javasoljuk, hogy a várható hatósági ellenőrzésre felkészülve - az esetleges bírság megelőzése érdekében fordítson fokozott figyelmet a tartályos gázellátó rendszer és környezetének rendben tartására, üzemeltetésére, a
létesítés kori állapotának megfelelő tűzvédelmi-, biztonságtechnikai előírások betartására, betartatására!
Ha bármilyen kérdése merül fel ezzel kapcsolatban, kérjük, hogy forduljon bizalommal, az Önnel kapcsolatot
tartó kereskedelmi képviselő kollégánkhoz, aki a Prímaenergia Zrt. biztonságtechnikai szakembereinek a
segítségével segít Önnek a kérdések megválaszolásában!
Budapest, 2012. február.09.

