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AZ ALKALOMSZERŰ T ŰZVESZÉLY ES T EVÉKENY SÉG ENGEDÉLY EZÉSE ÉS ANNAK
FELT ÉT ELEI
A …………………………………….. napon megtartott helyszíni szemle alapján a köv etkező alkalomszerű
tűzv eszélyes tevékenységet kizárólag az alábbi feltételek betartásával engedélyezem.
1. A tűzv eszélyes tevékenység v égzésének időpontja:
..........................................................................
2. A tűzv eszélyes tevékenység v égzésének helye:
..........................................................................
3. A tűzveszélyes tevékenység részletes leírása (a m egfelelő rész aláhúzandó)
Főzés
1.

szabadtűzön

Főzőhely száma:

...........................

2. gázon
4.

A főző nev e (ny omtatott betűvel):

........................................................

Lakcíme:

........................................................

Személy i igazolvány száma:

........................................................

5. A tűzv eszélyes tevékenység végzésére vonatkozó főbb szabályok:
- Főzőhelyen nyílt lángú vagy elektromos, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a
körny ezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
- Főzőhelyen a ny ílt lángú vagy elektromos tüzelőberendezést, őrizetlenül hagyni nem szabad. V eszély
esetén, v agy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani, v agy a berendezést ki kell kapcsolni.
- A tűz közv etlen begyújtása során v alamint égés gyorsítására robbanásveszélyes, v alamint tűzveszélyes
foly adékot (benzin, gázolaj, festékhígító, stb.) használni TILOS!
- Gázpalackról üzemeltetett főzőberendezések beüzemelése előtt meg kel gy őződni a tömítettségről. A
tömítettség v izsgálatot nyíltlánggal v égezni TILOS! A tömítettséget v agy szappanos vízzel, szivaccsal,
v agy erre a célra kapható habzó spray-el szabad v égrehajtani.
- A hely színen keletkezhető tűz oltására 1 db érvényes 34A, 1 83B, C, oltás teljesítményű tűzoltó
készülékkel kell rendelkezni. (pl. MSZ-EN3, 6 kg-os tűzoltó készülék).
- A tűzv eszélyes tevékenység befejezése után a főzőhelyet használó személy, a helyszínt és annak
körny ezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni,
ami tüzet okozhat.
- A kiürítés útv onalát leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad, ennek ellenőrzését folyamatosan v égezni
kell a rendezv ény ideje alatt.
- Az OTSZ 21 1 .§ (1 ) A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tűzoltó járművek
közlekedéséhez szükséges utat. A tűzoltóság beavatkozását akadályozó és tiltott helyen álló
gépjárműben - ha az, az akadály talan tűzoltás érdekében elkerülhetetlen – a polgári jogi szabályok
értelmében a tűzoltóság okozhat kárt.
Kelt:

...............................................

Szerv ező:

...............................................

A t űzveszélyes t evékenység végzésére v onatkozó it t leírt főbb szabályokat és a Tűzvédelmi és
Rendezvény Biztosítási t ervben szereplő előírásokat t udomásul vettem, magamra nézve
köt elezőnek tartom.

Kelt:

...............................................

Főző:

...............................................

