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AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSE ÉS ANNAK
FELTÉTELEI
A …………………………………….. napon megtartott helyszíni szemle alapján a következő alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenységet kizárólag az alábbi feltételek betartásával engedélyezem.
1. A tűzveszélyes tevékenység végzésének időpontja:
..................................................................
2. A tűzveszélyes tevékenység végzésének helye:
..................................................................
3. A tűzveszélyes tevékenység részletes leírása (a megfelelő rész aláhúzandó)
Főzés
1.

szabadtűzön

Főzőhely száma:

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

2. gázon
4.

A főző neve (nyomtatott betűvel):

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

Lakcíme:

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

Személyi igazolvány száma:

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

5. A tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó főbb szabályok:
- A szabadtűzön tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére
tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
- A szabadban tüzet gyújtani és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad.
Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
- A helyszínen keletkezhető tűz oltására 1db érvényes 34A, 183B teljesítményű tűzoltó készülékkel kell
rendelkeznie (pl. MSZ-EN 3,6 kg-os tűzoltó készülék).
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból
köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
- A munkát végző saját és a tevékenységben résztvevő társai testi épségét nem veszélyeztetheti.
- A kiürítés útvonalát leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad, ennek ellenőrzését folyamatosan végezni
kell a rendezvény ideje alatt.
- Az OTSZ 211.§ (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 akadálytalan
tűzoltás érdekében elkerülhetetlen – a polgári jogi szabályok értelmében a tűzoltóság okozhat kárt.
- Az OTSZ 208.§ (3) Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán éghető anyag a területileg
illetékes tűzoltóság hozzájárulásával építhető be, helyezhető el.
Kelt:

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

Szervező:

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

A tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó itt leírt főbb szabályokat és a Tűzvédelmi és
Rendezvény Biztosítási tervben szereplő előírásokat tudomásul vettem, magamra nézve
kötelezőnek tartom.

Kelt:

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

Főző:

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

