VIDÁMPARK
DUNAÚJVÁROS, ALSÓ DUNA PART
2018. MÁJUS 25-27.

SZABADTÉRI RENDEZÉNY
TŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ

Készítette:

Végh Ferenc
tűzvédelmi tervező
Firedesign Bt.
tel: 06-20/931-9245
e-mail: firedesignbt@gmail.com

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
DOKUMENTÁCIÓJA
Alábbi dokumentáció az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM
rendelet, továbbá a 10.1:2015.07.15. azonosító számú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv alapján
került összeállításra.
a)
a tervezett rendezvény megnevezése, rendeltetése, kezdetének és befejezésének várható
időpontja, gyakorisága, megtartásának napja/napjai;
Dunaújvárosi Vidámpark 2018.
Szabadtéri rendezvény
2018. május 25-án 1700 órától – 2018. május 26-én 0300 óráig
2018. május 26-én 0900 órától – 2018. május 27-án 0300 óráig
2018. május 27-án 900 órától – 2300 óráig
A rendezvény 3 napot érint
b)
a rendezvény szervezőjének és képviseletére jogosult személy neve, lakcíme és egyéb
elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe);
Rendezvény szervezője:
Dunaújváros Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.
Címe: 2400 Dunaújváros, Vasmű u. 10/A.
Képviseletére jogosult személy neve: Kiss András Péter
Címe: 2400 Dunaújváros, Vasmű u. 10/A.
Elérhetősége: 06-70/704-3189
c)

a dokumentáció készítőjének neve és egyéb elérhetősége (telefonszáma, email címe);
Végh Ferenc tűzvédelmi tervező (TUÉ 13-14179)
tel: 06-20/931-9245

d)
a tervezett rendezvénynek helyt adó terület, felvonulási útvonal azonosításához
szükséges, továbbá a szabadtéri rendezvény területére és a rendezvény helyszíneire vonatkozó
adatok, méretek, azok leírása, megközelítési útvonala;
Rendezvénnyel érintett terület: az Alsó-Duna-Parti utca és az Alsó sétány közötti
füves, részben fás – meglévő 3 füves területű kazettából az északi – területen.
Terület nagysága:

25 000 m2

Szabadtéri rendezvény területének nagysága
Maximális létszám:

2 000 fő

10 000 m2

Megközelítési útvonal: A rendezvénnyel érintett terület az Alsó-Duna-Parti utcáról
közelíthető meg, két nyomsávos aszfaltozott útburkolaton. A rendezvény terület és a
Duna között egy kavicsos útburkolatú út húzódik (Alsó sétány), mely elsősorban az
esetleges tűzoltói beavatkozás elősegítése, valamint a terület megközelítésére szolgál.
e)
felvonulás jellegű rendezvényeken a felvonulás során érintett útvonalon az ideiglenes
lezárással érintett közlekedési útvonalak, közlekedési létesítmények megnevezése, az
ideiglenes lezárás kezdetének és befejezésének várható időtartama;
A rendezvény jellegéből, továbbá a programjaiból adódóan nem minősül felvonulási
jellegű rendezvénynek
f)
a rendezvény biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a szervezet
képviselőjének neve és egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail címe);
A rendezvény biztosításáért felelős szervezet adatai:
Felelős szervezet neve:

Tolna-Őr Vagyonvédelmi Kft.

Címe: 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 10.
Felelős szervezet vezetőjének adatai:
Neve: Takács Titusz
Címe: 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 10.
Elérhetősége: 06-30/611-5009
g)
biztonsági személyzet létszáma, a biztonsági személyzetet irányító személy, valamint a
rendezvény tűzvédelmi felelősének neve, egyéb elérhetősége (mobil telefonszáma, e-mail
címe);
Biztonsági személyzet létszáma folyamatosan a jelenlévő látogatók létszámához kerül
igazításra, az alábbiak szerint (legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 fő
biztonsági személy kerül biztosításra, melynek meglétéért a rendezvény szervezője
felel):
2018. május 25. 1700-tól – 2018. május 26-én 0300-ig 6 fő
2018. május 26. 0900-tól - 1400-ig 4 fő, utána 2018. május 26. 1400-tól – 2018. május 27án 0300-ig 6 fő
2018. május 27. 0900-tól - 1400-ig 4 fő, utána 2018. május 27. 1400-tól - 2300-ig 6 fő
Biztonsági személyzetet irányító személy
Neve: Törő Lajos
Elérhetőség: +36-30/907-7038
Rendezvény tűzvédelmi felelősének
Neve: Kiss András Péter
Elérhetősége: 06-70/704-3189
h)
a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye valamint a
szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége, valamint a tűzoltói biztosítást ellátó
szervezet technikai felszereltsége, tűz oltására történő beavatkozási képessége,
szolgálatszervezése, a tűzoltói állomány szakmai képesítései, amennyiben ilyen szervezet

tervezetten, vagy előírás alapján (amennyiben előzetesen ismert) működtetésre kerül, továbbá
a tűzoltói biztosításban résztvevő tűzoltó gépjármű, eszköz, felszerelés, technikai berendezés
oltásteljesítménye, oltási idejének igazolása;
A rendezvény tűzoltói biztosítását a szervező nem tervezi. A Vidámpark rendezvénnyel
párhuzamosan megrendezésre kerülő Parázs-varázs Családi Hétvége 2018. elnevezésű
rendezvény első és második napjára, azaz 2018. május 25-re és 26-re Önkéntes Tűzoltó
Egyesület jelenléte tervezett (1800 órától 2400 óráig). Esetleges tűz esetén elsődleges
beavatkozó állomány május 26-án és 27-én is a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
i)
szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a biztonsági személyzet, valamint a
biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai;
A Vidámpark rendezvény nem minősül zenés, táncos rendezvénynek, így nem
vonatkoznak rá a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet előírásai.
A rendezvény időtartalma alatt 4-6 fő biztonsági személyzet jelenléte tervezett a várható
maximális 1.200 fő egyidejű megjelenlétére készülve. A biztonsági szolgálat létszáma
mindig a látogatói létszámhoz kerül igazításra, azaz minden megkezdett 200 fő
látogató/részvevő után 1 fő biztonsági személyzet jelenléte kerül biztosításra. A
biztonsági személyzet tagjainak állandó szolgálati helyek nem kerülnek kijelölésre. A
rendezvény időtartalma alatt mozgó járőri szolgálatot töltenek be.
Biztonsági személyzet feladata: Tűz esetén a tűzoltást megkezdik. Veszélyhelyzetben a
biztonsági vezető utasításai szerint részt vesznek a mentési folyamatban. A biztonsági
vezetőnek jelentik az esetlegese rendkívüli eseményeket. Tűz észlelésekor azonnal
telefonon jelzi a tűzoltóság ügyeletére az eseményt. Elsőként a hivatásos tűzoltóságot
riasztja rádiótelefonon, valamint riasztja a rendezvény területén tartózkodókat a
helyileg lehetséges módon (biztonsági személyzetnél készenlétben tartott megafonok
segítségével) a kiürítés végrehajtása céljából. Szolgálati feladatának végzése során
tudomására jutott tűz esetén meggyőződik személyesen, vagy megbízottja által arról,
hogy nem téves jelzés történt-e, amennyiben igen, arról az érintetteket azonnal
tájékoztatja. A tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) az(ok) a személy(ek), aki(k) a
rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrzi(k) a helyszínt („járőrködik”), valamint
tűz keletkezése esetén az elvárható módon (és a rendelkezésére álló tűzvédelmi
eszközökkel) beavatkozik(nak). A beavatkozás során használt tűzvédelmi berendezések a
rendezvény területén elhelyezett kézi tűzoltó készülékek.
A helyszínen lévő biztonsági személyzetnek legfontosabb feladata – vendégek biztonsága
érdekében – a kiürítés végrehajtása.
j)
állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények kialakítása, megfelelőségének
igazolása;
Rendezvény területén több kisebb-nagyobb kiterjedésű állvány jellegű építmény kerül
felállításra. Az építmények villámvédelmi megfelelőségét igazolni kell, villámvédelmi
felülvizsgálat végzésére jogosult személy bevonásával. A vizsgálat eredményeiről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A villámvédelmi felülvizsgálatok mellett az elektromos
hálózat tűzvédelmi megfelelőségét is igazolni kell. Az igazolás része a felülvizsgálat
elvégzése, mely során tapasztaltakat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni. A felülvizsgálat
elvégzését az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatára jogosult személy

bevonásával kell elvégeztetni. A felülvizsgálat területi kiterjedését tekintve az elosztó
kalocsákig kell vizsgálni.
Állvány jellegű építményként kerül felállításra a területen: 1. Polip dance, 2. Nosztalgia
lánchinta, 3. Játszóház, 4. Sárkány, 5. Vasút, 6. Ugráló, 7. Euro bungee, 8. Lovas, 9.
Szimuláció, 10. Nyeremény, 11. Kacsa horgászat, 12. Kisláncos, 13. Dodgem, 14.
Meseország.
k)
a menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire
vonatkozó terv;
Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell
lenniük a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos
közlekedésére, valamint menekülésére.
Megvalósítás: Rámpák kerülnek elhelyezésre melynek oldalain korlátok találhatóak,
leesés megelőzése érdekében. A rámpák minimális szélessége 2 méter.
Menekítés során fokozott figyelmet kell fordítani a mozgásukban és
cselekvőképességükben korlátozott (segítséggel menekülő) személyekre. Ezen személyek
csak kísérővel léphetnek be a rendezvény területére.
l)

a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők leírása;
Tűzjelzés módja, a riasztás rendje
A rendezvény területen keletkezett tüzet, vagy a tűzoltóság beavatkozását igénylő
káreseményt az alábbiak szerint, a haladéktalanul jelezni kell a 105-ös telefonszámon a
tűzoltóság felé, vagy a 112-es segélykérőn:
• a tűzeset, káreset pontos címét, a tűz pontos helyét
• a tűz jellegét: mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
• emberélet van-e veszélyben; történt-e sérülés
• a jelző nevét és a jelzésre használt telefonszámot.
• mi van veszélyeztetve a tűz továbbterjedésétől
• szükség esetén értesíteni kell a mentőket a 104-es telefonszámon, illetve a
rendőrséget a 107-es telefonszámon
A Tűzoltóságnak az olyan tűzesetet is be kell jelenteni, melyet a közreműködésük nélkül
eloltottak.
A felügyelő biztonsági személyzet irányítását tűz- és kiürítés esetén Dunaújváros
Hivatásos Tűzoltóságának helyszínre érkezéséig a tűzvédelmi felügyeletet ellátó
személy(ek) végzi(k). A felügyelő biztonsági személyzet a vendégektől egyértelműen
megkülönböztethető, mindenki számára rendezői karszalag, illetve a hovatartozásának
megfelelő ruházat viselése kötelező.
A biztonsági személyzet minden tagjának részesülni kell tűzvédelmi oktatásban, mely
során meg kell ismerniük jelen dokumentációban foglaltakat.
A rendezvény területén tartózkodók riasztása

A tüzet vagy rendkívüli eseményt először észlelő személy köteles haladéktalanul
élőszóval, vagy bármilyen más eszköz (pl.: megafon) igénybevételével a környezetét
riasztani.
A tűz észlelése esetén – megafonon keresztül a nyugalmat megőrizve – a rendezvény
területén tartózkodók számára jelezni kell, miszerint a rendezvény helyszínén tűz
keletkezett és (a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személyek irányításával) meg kell kezdeni
a szabadtér kiürítését.
A rendezvény kiürítése, személyek mentése
Életveszély esetén a veszélyeztetett személyek mentését, valamint az elsősegélynyújtást
azonnal meg kell kezdeni. A helyszínen lévő biztonsági személyzetnek legfontosabb
feladata a vendégek biztonsága érdekében a kiürítés végrehajtása.
Az irányítás szóban, illetve kézi elemlámpa fényeivel, valamint a világító vagy
utánvilágító - biztonsági jelek alkalmazásával történik, figyelembe véve az azok által
közölt információkat.
Menekítés során fokozott figyelmet kell fordítani a mozgásukban és
cselekvőképességükben korlátozott (segítséggel menekülő) személyekre. Ezen személyek
csak kísérővel léphetnek be a rendezvény területére. Részletes feladat meghatározás a
biztonsági személyzet vezetője részéről szükséges.
m)

a tűz- vagy káresemény jelzésének, és az oltás módja;
Tűzjelzés módja, a riasztás rendje
A rendezvény területen keletkezett tüzet, vagy a tűzoltóság beavatkozását igénylő
káreseményt az alábbiak szerint, a haladéktalanul jelezni kell a 105-ös telefonszámon a
tűzoltóság felé, vagy a 112-es segélykérőn:
• a tűzeset, káreset pontos címét, a tűz pontos helyét
• a tűz jellegét: mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
• emberélet van-e veszélyben; történt-e sérülés
• a jelző nevét és a jelzésre használt telefonszámot.
• mi van veszélyeztetve a tűz továbbterjedésétől
• szükség esetén értesíteni kell a mentőket a 104-es telefonszámon, illetve a
rendőrséget a 107-es telefonszámon

Tűzoltási és műszaki mentési feladatok
A rendezvényt biztosító személyeknek ismernie kell a tűzoltóeszközök elhelyezését és
használatának módját. A területen, rendezvény idejére megfelelő számú tűzoltó
készüléket kell elhelyezni. Tilos és életveszélyes bármilyen villamos berendezés
elektromos működtetésű gép, eszköz, továbbá éghető folyadék tüzének vízzel történő
oltása!

A tűz jelzésével egy időben – amennyiben az a testi épség vagy az élet veszélyeztetése
nélkül megvalósítható – el kell zárni a közműveket áramtalanítani kell és hozzá kell
kezdeni a tűz oltásához a rendelkezésre álló felszerelésekkel.
A közművek újbóli megnyitására, csak a tűzoltóság tűzoltás vezetője adhat utasítást!
A mentési munka alkalmával a megmentett javak megfelelő biztonságú távolságra kell
szállítani, és gondoskodni kell azok őrzéséről.
Az esetlegesen induló tűzvizsgálat esetén annak befejezéséig a káreset helyét
változatlanuk kell hagyni.
n)
a rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei,
elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével;
A rendezvény helyszínén elektromos elosztó szekrények helyezkednek el. Az elektromos
elosztó szekrényekből villamos szakember által végrehajtott szereléssel (MSZ 2364
szerint) kerülnek csatlakoztatásra a mobil elosztók, melyek rendelkeznek áramtalanító
kapcsolóval. Az áramtalanítási lehetőségek időt állóan jelölésre kerülnek.
A villamos kivitelezésről (az MSZ HD 60364-6:2007 szabvány alapján) felülvizsgálati
jegyzőkönyv készül, melyet a tűzvédelmi hatóság felé be kell nyújtani.
o)
a menekülés irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának
lehetőségei;
1200x600 mm méretű menekülési útirányjelző biztonsági jelek kerülnek kihelyezésre
2,5-3 méter magasságban. A biztonsági jeleket tartalmazó táblák után világítós
kivitelű (foszforeszkálós). A biztonsági jelek száma úgy kerül meghatározásra, hogy a
rendezvény területének minden pontjáról legalább egy minden esetben látható legyen,
mely egyértelmű tájékoztatást nyújt a látogatók részére. A biztonsági jelek
megvilágítása, napnyugta utáni időszakban hálózati áramforrásról működő
világítással kerül biztosításra. (a rendezvény mind három nap esetében napnyugta
előtt véget ér, de a biztonság érdekében a menekülési jelek mesterséges megvilágítás
közelében kerülnek elhelyezésre annak érdekében, hogy egy esetleges áramkimaradás
esetén megfelelő fény kibocsájtására alkalmas legyen).
p)

amennyiben létesült, a tartalék-energiaellátás módját, és áthidalási idejének számítása;
A területre nem tervezett a tartalék energia ellátás telepítése. A biztonsági
személyzetnél megfelelő darabszámú megafon (1 megafon / 3.000 m2 alapterület)
kerül kihelyezésre a látogatók tájékoztatása érdekében.

q)
a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények
ismertetése, leírása;
Rendezvény helyszíne a Dunaújváros, Duna part hrsz.: 372/19. alatt szabadtér (Északi
kazetta). A terület 200 méteres környezetében építmény nem helyezkedik el.
Veszélyeztető létesítményként lehet megemlíteni a Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. szám
alatti ingatlanon elhelyezkedő ISD Dunaferr Zrt. felső küszöbértékű veszélyes üzemet.
Lakosságot veszélyeztető esetleges üzemzavar esetén a MoLaRi rendszeren keresztül
kerülnek tájékoztatása a rendezvény területén tartózkodók.
r)
a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati
elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának
leírása;

Esetleges áramszünet esetén kihelyezésre kerülő 3 darab megafon segítségével kerül
biztosításra a látogatók tájékoztatása. Megafon megfelelő kezelésének érdekében a
rendezvény előtt annak kezelési utasítását meg kell ismerni.
s)
a rendezvény szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható
egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről (napi és rendezvény helyszínek bontásban);
A rendezvény várható maximális létszáma az előző évek tapasztalatai alapján 2.000 fő.
t)
annak módja, hogy milyen visszaellenőrizhető módon kontrolálják a rendezvény
területén tartózkodók létszámát, amennyiben az megoldható az adott rendezvény esetében;
A biztonsági személyzet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a rendezvény
területére belépő, továbbá a rendezvényterületén egyidejűleg tartózkodók létszámát. A
rendezvény ingyenesen látogatható, továbbá a rendezvény terület nem kerül
lehatárolásra, mely jelentősen megnehezíti a biztonsági személyzet feladatait.
u)
a kiürítés megfelelőségének igazolása: a kiürítés számítás, vagy a kiürítést igazoló
szimuláció dokumentációja amennyiben nem az irányelvben meghatározott módon történik a
rendezvény terület, rendezvény helyszín kialakítása;
Az engedélyezési dokumentáció része helyszínrajz melyen feltüntetésre kerülő
építmények között tartandó minimális távolság 2,5 méter. A kiürítésre figyelembe vehető
kijáratok egymáshoz viszonyított távolsága legfeljebb 50 méter.
v)

az öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete;
Öltöző – raktár (faház) 3x3 méter (9 m2), vendéglátó és kereskedelmi egység
(különböző méretekben kerülnek felállításra) 5x5 méter.

w)
rendezvény területén, a rendezvény helyszínein – külön kitérve a színpadok, öltözők,
raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek valamint, ha létesült, az irányítási pont
területére – készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét
tartalmazó nyilvántartás;
A készenlétben tartott tűzoltó készülékekről az üzemeltetője nyilvántartást vezet,
melynek meglétét az illetékes tűzvédelmi hatóság irányába ellenőrzés keretében
bemutatandó.
Öltözők, raktárak védelmére 1-1 db 6 kg-os ABC porral oltó
A vendéglátó egységek területén egységenként 1 db 6 kg-os porral oltó
X) a PB-gáz palackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó
nyilvántartása;
A kereskedelmi egységek, vendégárusok sütéshez, főzéshez, melegítéshez PB-gáz
palackot használnak. Az egységek pontos listájának tisztázása folyamatban van, mely
legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt összegyűjtésre kerül és az illetékes
tűzvédelmi hatóság irányába benyújtjuk..

MELLÉKLETEK:
TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV
Sorszám: ………………………..
Oktatás helye: ................................................................................................................
Oktatás időpontja: 2018. év ................................. hó ............. nap
Oktatásra kötelezettek száma: ...............fő
Oktatáson résztvevők száma: ............... fő
Oktatást végző neve: ..........................................................................................................................
beosztása: .............................................................................................................. végzettsége:
Oktatás jellege:
□ előzetes (alap) oktatás

□ rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:
□ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán
bármely időpontban feladatot látnak el;
□ a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek
(biztonsági személyzet);
□ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek
(tűzoltó személyzet);
□ tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek
(saját és külső szervezet esetén egyaránt).
□ egyéb személyek ( ......................................................................................................................... )
Rendkívüli oktatás oka:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Az oktatás rövid tartalma, tárgya:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.
....................................................
oktatást végző aláírása

A ............................ sorszámú Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv melléklete

OKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Név

Aláírás

Megjegyzés

ENGEDÉLY FELTÉTELEK ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES
TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ
Sorszám: ……………………………
Munkavégzés helye:
……………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Munkavégzés időpontja:……….év ……………..hó …………….nap ……………….órától
(tervezett) ……….év ……………..hó …………….nap ……………….óráig.
A tevékenység megnevezése, pontos leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét
közvetlenül
irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A munkát végző

Tűzvédelmi

Foglalkozási

Tűzvédelmi

Az előzőek

neve, beosztása

szakvizsga

ág jogszabály

oktatási napló

bizonyítvány

szerinti száma

száma, a
tűzvédelmi

meglétét,
érvényességét

száma,
érvényességi
ideje

oktatás
dátuma

ellenőrző
neve, beosztása,

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek:
A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést, készüléket
biztosítom:
□ porral oltó □ CO2 oltó □ habbal oltó □ gázzal oltó □ vízzel oltó
Darabszám: ……………………………………………………………………………………...
Oltásteljesítmény: ……………………………………………………………………………….
Töltettömeg: …………………………………………………………………………………….
Egyéb felszerelés: …...………………………………………………………………………….
A munka kezdésétől annak befejezéséig
□ a munkavégzés során felügyeletet biztosítok
□ a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok
A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatai (szükség szerinti műszer esetén,
annak típusa):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra figyelemmel, valamint a 20…..
év………..……. hó …….. nap megtartott helyszíni szemle alapján, a biztonságos munkavégzés
érdekében, az alábbi feltételeket, tűzvédelmi szabályokat, előírásokat határozom meg:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kelt, …………………….., ………év …………….. hó ……… nap

………………………………………….
feltételeket meghatározó személy aláírása

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi: igen / nem
Amennyiben IGEN, az egyeztetés során a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője/
megbízottja a tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi kiegészítő tűzvédelmi előírásokat
határozza meg:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kelt, …………………………….., …………….. év ………………… hó ………. nap
………………………………………..
Létesítmény vezetője, vagy megbízottja
A munkát végző(k) nyilatkozata:
Alulírott………………………………………………………………………., nyilatkozom,
hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez
szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek,
felszerelések használatát, valamint a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. A munkavégzés
befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését
a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül
irányító személy felé jelzem.
Kelt, …………………………….., …………….. év ………………… hó ………. nap
………………………………………..
Munkát végzők aláírása
A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:
Alulírott ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt
feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó
készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.
Kelt, …………………………….., …………….. év ………………… hó ………. nap
………………………………………..
felügyeletet ellátók aláírása

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpontja
(év, hónap, nap, óra, perc):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Az ellenőrzést lefolytató neve, beosztása, aláírása
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem:
Kelt, …………………………….., …………….. év ………………… hó ………. nap

………………………………………..
utasítást adó, irányító személy aláírása

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele megtörtént:
Kelt, …………………………….., …………….. év ………………… hó ………. nap

………………………………………..
munkaterületet átadó

………………………………………..
létesítmény vezetője, vagy megbízottja

