TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
XV. Fehérvári Lecsófőző Vigasság
Székesfehérvár, 2019. szeptember 21.

A 2019. szeptember 21-én megrendezendő XV. Fehérvári Lecsófőző Vigasság kapcsán, a tűz
elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény és
a végrehajtására kiadott és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM
rendelet értelmében az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki:

1. 2018. december 28. napján Megállapodás jött létre, amelyben Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata megbízta a Fehérvári Programszervező Kft-t (továbbiakban: Szervező)
2019. január 1. – december 31. között bizonyos önkormányzati rendezvények
megszervezésével és lebonyolításával. Ennek keretében Szervező 2019. szeptember 21-én
rendezi meg a XV. Fehérvári Lecsófőző Vigasságot (továbbiakban: Rendezvény).
2. A Rendezvényen magánszemélyek, civil-, vagy egyéb szervezetek, vállalkozások, cégek,
intézmények, politikai pártok (továbbiakban: Résztvevők) vehetnek részt.
3. Résztvevők kötelesek jelen szabályzatban foglaltakat betartani.
4. A résztvevők a főzést a Szervező által biztosított száraz, hasogatott fával végzik.
5. A főzés kizárólag a 4. pontban megjelölt fával történhet, a területre PB-gáz palackot
illetve egyéb tüzelőeszközt behozni biztonsági okokból tilos!
6. A szabadtéri főzőhely és a környezetében lévő éghető anyagok (padok, napernyők, molinók,
tűzifa stb.) között olyan távolságot kell tartani, hogy az arra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
7. A főzőhelyen keletkezett esetleges tűz oltásához szükséges eszközökről (oltópalack, víz,
homok stb.) a Résztvevő gondoskodik.
8. Aki kontrollálatlan tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles késedelem nélkül
bejelenteni a 105 vagy 112 segélyhívó számon. A tűzvédelmi hatósággal egy időben értesíteni
kell a Szervező ügyvezetőjét, Juhász Zsófiát a következő telefonszámon: +36 70 6820230

9. A jelzés a következőket tartalmazza:
- a tűzeset pontos helyét, címét,
- mi ég,
- milyen káreset történt,
- emberélet van-e veszélyben,
- a jelző nevét, a jelzésre használt telefon számát.
10. A Tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tüzet is késedelem nélkül be kell jelenteni a
Szervezőnek.
11. Szükség esetén el kell végezni az esetleges áramtalanítást és szabaddá kell tenni a
Tűzoltóság közlekedésére kijelölt közlekedési útvonalat.
12. Szükség esetén hangos szóval (Tűz van!) értesíteni kell a helyszínen, illetőleg a veszély
közelében tartózkodókat.
13. Az elektromos berendezéseket, világítóberendezéseket úgy kell elhelyezni, rögzíteni,
használni, hogy a környezetükre ne jelentsenek gyújtási veszélyt.
14. Résztvevőnek a tüzet őriznie kell, főzés közben és végeztével felügyelni azt, amíg ki nem
alszik.
15. A forró tűztálca tartalmát Résztvevő sehova sem öntheti! A salakot és hamut Résztvevőnek
a tűztálcán kell hagynia, melynek eltakarításáról a Szervező gondoskodik.
Ez nem vonatkozik a kommunális hulladékra. A főzés során keletkezett hulladékot
folyamatosan, de legalább a tevékenység befejezése után a kijelölt helyre kell szállítani (a
területen elhelyezett szeméttároló konténerekbe).
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori tűzvédelmi jogszabályok és a
polgári törvénykönyvben foglaltak az irányadóak.

Székesfehérvár, 2019. június 25.

Juhász Zsófia
Fehérvári Programszervező
ügyvezető

