Engedély tűzveszélyes tevékenység végzésére
Az 20__ év ....................... hó ...... napján megtartott helyszíni szemle, valamint az 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184-185. §-a alapján:
A munkavégzés időtartama: 20__ év ..................... hó ...... nap ......... órától, 20__ év .................... hó
...... nap .........óráig
A munkavégzés általános tűzvédelmi előírásai:









Tűz- és szikraképződéssel járó tevékenység 5,0 m-es körzetéből a gyúlékony
anyagokat el kell távolítani. Az el nem távolítható gyúlékony anyagokat nedves ponyvával le
kell takarni.
Tűzoltás céljára ….….. db …….… kg-os, ………..……. oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó
készüléket kell készenlétbe helyezni.
A munka elvégzéséhez szükséges …….… fő dolgozó, akik rendelkeznek
érvényesmunkavédelmi és tűzvédelmi szakvizsgával.
A munkavégzés ideje alatt gázkoncentráció mérés szükséges:
igen
nem
Tűz esetén a tűzoltóságot 105 vagy a ………………….… hívószámot értesíteni kell.
A munkát végző(k) neve:
.................................................…………… tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:........................
................................................……………. tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.........................

A(z) .................................................................................... helyiségben (szabadtéren) végzett
tűzveszélyes tevékenységet ..................................................................................... (a munka pontos
megnevezése) az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett
engedélyezem:
A biztonságos munkavégzés érdekében az alábbi biztonsági intézkedések megtétele szükséges:
1.) ...........................................................................................................……………………………
2.)................................................................................................................……………….….……
A munkavégzés helyén az alábbi tűzvédelmi felszereléseket kell biztosítani:
3.) .................................................................................................................………………….…
4.).................................................................................................................………….……….…
……………………………….
engedélyt kiadó aláírása
Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok végrehajtásáért és folyamatos
betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.
…………………………, 20….év …………………….hónap …….nap
.........................................
munkát végző aláírása
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Engedély tűzveszélyes tevékenység végzésére
A munka befejezését az engedélyezőnek jelenteni kell!
FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rögzített előírások
végrehajtása és folyamatos betartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés esetén az engedélyt
fel kell mutatni. Az engedély két azonos példányban készült. Az engedély egy példányát az
engedélyező rendszeresített irattartóban (dossziéban) elhelyezni köteles.
MEGJEGYZÉS: Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját
tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli
meghatározása nem szükséges. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes
tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával
egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal
egészíti ki. A felsoroltakat az alábbi – helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal
kiegészítem:
.…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………,, 20…...év ………..……………….hónap ……….nap
.........................................................
a létesítmény vezetője, vagy megbízottja
A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért felelősséget vállalok:
.........................................
munkát végző aláírása

Tevékenység befejezése után a munkaterület átadása-átvétele
A(z) …………………………….………………………..…..……………… munka befejezéséről a
munkavégzésre közvetlenül utasítást adót és/vagy tevékenységet közvetlenül irányítót/tájékoztattam.
Ezt követően a helyszínen az elvégzett munkát, annak teljes területét

átvizsgáltuk, ezzel a

munkaterületet átadtam, illetve azt átvettem.
…………………………, 20….év …………………….hónap …….nap
.........................................
Munkaterületet átadó

.........................................
Munkaterületet átvevő
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