
BIZTONSÁGTECHNIKAI NYILATKOZAT 
 
 

A megállapodás aláírásával elismerem, hogy rendelkezem a rendezvény részvételéhez szükséges 

élelmiszerbiztonsági-élelmiszerhigiénés, (HACCP, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi) 

dokumentációkkal, a szükséges engedélyekkel, valamint rendelkezem a vonatkozó jogszabályokban, 

szabályzatokban leírtak ismeretével és azokat betartom, betartatom.  

A szolgáltatók az installációk építése, bontása, valamint a rendezvény ideje alatt kötelesek betartani a 

többszörösen módosított és kiegészített, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben, illetve 

módosításaiban és kiegészítéseiben foglaltakat, valamint az egyes szakmák sajátos baleset- és 

munkavédelmi előírásait, ill. a dolgozók erre vonatkozó oktatásáról gondoskodni. 

 

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 

[Tűzvédelmi bírságok összege] 

 

 Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez 

szükséges átbocsátóképesség nem biztosított:  

20.000 – 800.000 Ft / kijárat 

 

 Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő 

számára az nem szüntethető meg azonnal:  

30.000 – 1.200.000 Ft/kijárat 

 

 Tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya:  

50.000 Ft / készülék 

 

 

Tűzvédelmi-munkavédelmi előírások  

A tűzvédelmi előírások a fesztivál minden résztvevőjére nézve kötelező érvényűek. 

 

Árusok és catering: 

 

1) A rendezvény ideje alatt FÁVAL TÜZELNI SZIGORÚAN TILOS! 

2) A rendezvényen használt gázfogyasztó eszközök a hatályos vonatkozó jogszabályban és 

szabványban előírtaknak meg kell felelniük. 

3) A rendezvényen tilos házilag utántöltött vagy átalakított gázpalackot használni. 

4) A rendezvényen tilos egy gázpalackról több fogyasztó berendezést üzemeltetni. 



5) A rendezvényen használt elektromos fogyasztó berendezések a hatályos vonatkozó jogszabályban és 

szabványban előírtaknak meg kell felelniük. Az elektromos fogyasztó berendezések EU-s minőség 

tanúsítással kell rendelkezniük. 

6) A faházak között legalább 1,5 m védőtávolságot kell tartani.  

7) Nyílt láng használata esetén, legalább 1 db 6 kg-os ABC típusú porral oltó készüléket készenlétben 

kell tartani. 

8) Gázpalackok használata esetén a sátorban dohányozni tilos. 

9) Gázpalackokat feldőlés ellen biztosítani kell. 

10) Gázpalackokat nagy hőhatásnak és közvetlen napsütésének kitenni tilos! 

11) A faházakban tüzet rakni (kivéve gázfogyasztó berendezés) szigorúan TILOS! 

12) Dohányozni a sátrak területén TILOS! 

13) Rendezvénysátrak és épületek között min. 14 m védőtávolságot kell tartani. 

14) A rendezvény területén csak a felhasználás alatt álló gázpalackokat szabad tárolni. 

15) A használat alatt nem álló gázpalackokat a fesztivál területéről el kell távolítani. 

16) Gázpalack csere idején 1 db 6 kg-os ABC típusú porral oltó készüléket készenlétben kell tartani a 

csere helyszínén.  

17) A rendezvény területén kívül tárolt gázpalackokat közvetlen hőhatásnak, napfény sugárzásának 

kitenni Tilos! 

18) A tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 

19) Vendéglátóipari helyiségekben propán-bután gázpalackot csak a vonatkozó szabványban rögzítettek 

szerint szabad tárolni és kezelni. 

20) A palack más hőfejlesztő berendezéstől legalább 1,5 méterre, a fogyasztó készüléktől pedig 1,3 

méterre legyen, hőmérséklete 40 °C-nál ne legyen nagyobb. 

21) Árupolcokat feldőlés, felborulás ellen rögzíteni kell. 

22) Ellenőrizni kell a munka megkezdésekor, a munkavégzés ideje alatt, hogy a munkahely és a 

munkaeszköz, továbbá az alkalmazott technológia kielégíti-e az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzést, továbbá a higiéniai követelményeket. 

23) Gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megszervezéséről, 

a szükséges munkaeszközökkel történő ellátásról, védőeszközök, védőfelszerelések megfelelő 

mennyiségben történő rendelkezésre állásáról. 

 

 

A fent leírtakon kívül az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásainak betartása minden 

résztvevő számára kötelező. 


