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A dokumentum másolása, egyéb felhasználása engedélyhez kötött. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Gazdálkodó szervezet részére 

 

 

P.H. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

A gazdálkodó szervezet (szervezeti egység) vezetőjének aláírása 
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Tűzveszélyes tevékenység engedélyezése 

 
1.)  Tűzveszélyes tevékenységet t i l o s végezni minden olyan helyen, ahol az tüzet 

vagy robbanást okozhat. 

2.)  A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez, kezdésétől befejezéséig 

az engedélyező felügyeletet köteles biztosítani. 

3.)  A tűzveszélyes tevékenység helyszínén az engedélyezőnek az ott keletkezhető tűz 

oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket kell tartania. 

4.)  A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt 

megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni. 

5.)  Tűzveszélyes munkát a műhelyen kívül csak engedély alapján szabad végezni. 

6.)  Az engedélyben elő kell írni, hogy a tűzveszélyes munka időtartama alatt milyen 

szintű (főelőadó, szakvizsgázott vagy oktatott munkatárs) állandó felügyeletet kell biztosítani. 

7.)  A tűzveszélyes tevékenység helyét meg kell tisztítani a gyúlékony anyagoktól és a 

hulladékoktól. A tevékenység helyétől a gyúlékony anyagokat min. 6 m-re kell eltávolítani, 

és azokat célszerű nedves ponyvával, vagy ennek megfelelő egyéb anyaggal letakarni. 

8.)  Magasban végzett, vagy amennyiben a tevékenység szintje alatt helyiség van, ebben 

az esetben a tűzveszélyes tevékenységnél gondot kell fordítani arra, hogy a lehulló 

szikra tüzet ne okozzon. Az elektródavégek elhelyezésére egy fémedényt kell készenlétben 

tartani. Ha a hegesztést éghető padozatú helyiségben végzik, a padozatot legalább 

5 méter sugarú körzetben meg kell nedvesíteni, vagy egyéb, hasonló eljárással a területet 

veszélymentesíteni kell. Több szinten áthaladó csővezeték hegesztése esetén a csővezetéket 

az alsó szinten le kell zárni. 
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A dokumentum másolása, egyéb felhasználása engedélyhez kötött. 

 

 

9.)  Tűzveszélyes folyadékot tároló edény hegesztésénél fokozott figyelmet kell fordítani 

a szabályok betartására (vízzel feltöltés, előmosás, gázkoncentráció mérése, stb.). 

 

10.)  Hegesztési munkát és egyéb, jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet 

csak olyan dolgozók végezhetnek, akiknek megfelelő (pl. hegesztői) szakképzettségük és 

érvényes tűzvédelmi szakvizsgájuk van. 

11.)  Műhelyen kívüli hegesztéseknél minden esetben állandó, egyéb tűzveszélyes 

tevékenységeknél 

pedig - a helyi körülményektől függően - állandó vagy időszakos felügyeletről 

kell gondoskodni (ezt jelen engedélyben meg kell határozni!). 

12.)  Az állandó vagy időszakos felügyelet biztosítása az engedélyt kiadó feladata. 

13.)  Ha a munkánál további rendszabályokat is alkalmazni kell, azt jelen engedélyben 

kell előírni. 
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ENGEDÉLY 

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ 

 

Munkavégzés helye: 

……………………………………………..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Munkavégzés időpontja:……….év ……………..hó …………….nap ……………….órától 

(tervezett)    ……….év ……………..hó …………….nap ……………….óráig. 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység fajtája*: 

Hegesztés, Lángvágás, Melegítés, Szikraképződéssel járó tevékenység, Egyéb:……………….……… 

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül 

irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

A munkát végző 
neve, beosztása 

Tűzvédelmi 
szakvizsga 

bizonyítvány 
száma, 

érvényességi ideje 

Foglalkozási ág 
jogszabály 

szerinti száma 

Tűzvédelmi 
oktatási napló 

száma, a 
tűzvédelmi oktatás 

dátuma 

Az előzőek 
meglétét, 

érvényességét 
ellenőrző 

neve, beosztása, 
aláírása 
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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: ……………………………………………………………………………………... 

A munka kezdésétől annak befejezéséig: 

⃝ a munkavégzés során felügyeletet biztosítok 

⃝ a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok 

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 

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 
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a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül 

irányító személy felé jelzem. 

Kelt, ………………………………., ……………év ………………… hó ……..... nap 

…………….………….………………… 

munkát végzők aláírása 

 

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpontja 

(év, hónap, nap, óra, perc): 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem: 

………………………………., …………év ……………… hó ……..... nap ………..óra………perc 

…………….………………………… 

utasítást adó, irányító személy aláírása 

 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele megtörtént: 

…………………………….., …………év ……………… hó ……..... nap ………..óra………perc 

……………………………..      …………………………….. 

munkaterületet átadó      létesítmény vezetője, vagy megbízottja 

 

 

 


