TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK
A Szentlőrinci Gazdanapok kiállítási területén be kell tartani az 1996. évi XXXI. Törvény
(a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról), valamint az 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) és vonatkozó
módosításaikban meghatározott előírásokat.


A kiállítás területén biztosítani kell a tűzoltó járművek közlekedéséhez szükséges utat.



A villamos berendezés kapcsolóját, közmű nyitó- és zárószerkezetét eltorlaszolni, nem szabad.



A közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad, a
kiállítóknak külön figyelmet kell fordítani azokra a területekre, ahol közös kiürítési útvonalak
vannak.



Tűzveszélyes szakmunkát csak alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedéllyel szabad
végezni.



A dohányzó vásárlátogatók részére nem éghető anyagú hamutartókat kell elhelyezni a
dohányzóhelyeken, a hamutartók biztonságos ürítéséről gondoskodni kell.



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



Nyílt lángot, gyertyát vagy fáklyát használni tűzveszélyes tevékenységet végezni (pl.: hegesztés),
csak alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységi engedéllyel lehet, melyet a rendezvényért felelős
vezetővel alá kell íratni.



A kiállítóknak a napi zárás után gondoskodni kell a tűzvédelmi szempontból történő
utóellenőrzésről is.



A tevékenység befejezésekor a gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell
szüntetni, a vaskályhákban a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani.
Cserépkályhában a tüzelést a tevékenység befejezése előtt 2 órával meg kell szüntetni és a
kályhaajtót le kell zárni.



Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt
salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.



Az elektromos eszközök használata után, azok áramtalanítását a használójuk köteles
elvégezni.



A kiállítónak a kiállítási területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.



A világítás és az elektromos szerelések feleljenek meg a jogszabályi előírásoknak.



A kiömlött vagy lecsepegett anyagot, savat, éghető folyadékot, stb. azonnal fel kell takarítani.



A pavilonokban és a kiállító terekben, a dohányzás és nyílt láng használata tilos, ezt “Nyílt
láng használata és dohányzás tilos“ táblával jelölni kell.



A területen előforduló gázpalackok tárolásáért, használatáért a használója, valamint a
tulajdonosa, üzembentartója felel.



A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért a gépjárművezetője, üzembentartója
a felelős.



A gépjárművet úgy kell elhelyezni a területen, hogy az, szükség esetén gyorsan és
biztonságosan eltávolítható legyen.



A bekapcsolt elektromos készülékeket (pl. ventillátor, kávéfőző, stb.) felügyelet nélkül hagyni
nem szabad.



A kiállítás területén keletkezett tűzesetet azonnal jelezni kell a közelben tartózkodó
személyekkel, valamint a 105, vagy 112-es telefonszámon a Tűzoltóságnak és a vásár
területén a stúdiónál tartózkodó személynek.



A tűzoltóság felé történő tűzjelzésnek tartalmazni kell:

1 old.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

1.
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Tűzeset pontos helyét,
Milyen káreset történt,
Mi van veszélyeztetve,
Mi ég, milyen terjedelemben,
Emberélet van-e veszélyben,

6. Vonulást, oltást nehezítő
körülményeket,
7. Tüzet jelző nevét, a jelzésre
használt távbeszélő számát.



A tűzjelzéssel egy időben - áramtalanítás után - azonnal meg kell kezdeni a rendelkezésre álló
tűzoltó készülékekkel, vízzel a tűzoltást.



Áram alatti berendezések vízzel történő oltása tilos!



A kiállítás területén elhelyezett oltóeszközök, tűzoltó készülékek használatát, alkalmazását a
kiállítók kötelesek ismerni és megközelíthetőségüket, üzemképes állapotukat megtartani.



A kiállítás területén a tűzi-víz biztosítása, az e célra létesített tűzcsapokból történik, mely 2 db
föld feletti tűzcsap, a megfelelő szerelvényekkel.

Szentlőrinc, 2017. június 30.
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