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2. számú melléklet 

 
TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

az Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó keretei között tartandó 
vásáron résztvevő szolgáltatásnyújtókra, árusokra 

 
 
 

1. Minden tevékenységet (feldolgozást, előállítást, forgalmazást, tárolást) csak a tűzvédelmi 
előírásoknak megfelelően szabad végezni. 
 

2. Pavilonokat, árusítóhelyeket, járműveket kizárólag a használatbavételi engedélyben 
megállapított rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. 
 

3. Az éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá tüzelő-, 
fűtő és főző berendezésnél a gázszivárgást meg kell akadályozni, a megfelelő szellőztetésről 
gondoskodni kell. 
 

4. Csak az engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő és fűtőberendezést szabad 
használni. 
 

5. A tüzelő és fűtő, illetve főzőberendezések és a környezetében lévő éghető anyag között olyan 
távolságot kell tartani, hogy a legnagyobb hőterheléssel való üzemelés mellett se 
jelenthessen gyújtási veszélyt az éghető anyagra. 
 

6. Propán-bután gázpalackot üzemelése közben felügyelet nélkül nem szabad hagyni. 
Palackcserénél a tömítést is cserélni kell. Csak a Magyar Szabványnak megfelelő 
nyomáscsökkentőn keresztül szabad üzemeltetni a gáz üzemű berendezéseket. 
 

7. A PB gázpalackot eldőlés ellen rögzíteni kell, a felhasználás területén tartalék palackot tárolni 
TILOS! 
 

8. A léggömbök töltéséhez csak az ágazati szabványban meghatározottak szerint gáz elegyet 
szabad használni. 
 

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

10. Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem 
éghető anyagú edényben kell gyűjteni. 
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11. A vásártéren tilos bármilyen hulladék nyílt tűzön történő elégetése (papírhulladék, 
műanyaghulladék, fa, stb.) 

 
12. A vásár területén tilos szabad tűzön (fával, papírhulladékkal) történő főzés. 

 
13. Világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a 

környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 
 

14. Villamosgépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 
kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. 
 

15. A vásár területén a közlekedési utakat teljes szélességükben állandó jelleggel szabadon kell 
hagyni, azokon még ideiglenesen sem szabad anyagot elhelyezni, illetve tárolni. 
 

16. Minden kereskedő a saját tevékenységének megfelelő mennyiségű és minőségű tűzoltó 
készüléket köteles készenlétben tartani, melynek érvényességi ideje jól láthatóan a 
készüléken legyen feltüntetve. 
 

 
 

A fentiek maradéktalan betartását a szakhatóság, a rendezvényszervező, illetve a vásárüzemeltető 
bármikor ellenőrizheti, a vásár keretei között szolgáltatást nyújtók kötelesek az ellenőrzéseket 
segíteni, a szükséges információkat az arra illetékeseknek megadni. 
 


