
A XX. KARCAGI BIRKAFŐZŐ FESZTIVÁL 

 tűzvédelmi rendelete 
 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) tartalmazza az ide vonatkozó előírásokat. A főzés során úgynevezett tűzveszélyes tevékenységet 

végeznek a főzők. A Rendelet meghatározza ennek fogalmát, mely a következő: 
 

Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási 

hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként 

számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár. 
 

A Rendelet előírja, hogyan szabad e tűzveszélyes tevékenységet végezni, melyek a következőek: 
 

  Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 

 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében 

meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül 

utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen 

személy, a munkát végző kötelezettsége. 

 Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő 

létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges. 

 Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység 

időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör 

esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. 

 A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak 

befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét 

közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – 

felügyeletet köteles biztosítani. 

 A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek 

tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint 

magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles 

biztosítani. 

 A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét 

tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet 

okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét 

közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés 

helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének vagy megbízottjának. Az 

átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell. 
 

A Rendelet előírásokat tartalmaz a tüzelő-, fűtőberendezések használatára vonatkozóan is, melyek az 

alábbiak: 
 

 Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezés használható. 

(Gondoskodni kell a gázzal főzőknek arról, hogy az összeszerelt berendezés ne szivárogjon. Erről 

köteles meggyőződni!) 

 Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt 

salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni. 

 A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag 

között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető 

anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se 

jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 
 

A nevezők 1 db érvényes 34 A, 183 B teljesítményű tűzoltó készüléket pl.: MSZ EN3 6 kg-os tűzoltó 

készüléket kötelesek a főzőhelyen maguknál tartani.  

Tűzvédelmi szempontból foglalkozni kell még a dohányzásra vonatkozó előírással is.  

 

A Rendelet erre vonatkozóan az alábbi előírást tartalmazza: 

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, 

vagy robbanást okozhat. 

 

 

Karcag, 2018. április 18. 


