
Tűzveszélyes tevékenység engedélye
HunAz engedély kitöltése előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett munka elvégzése más, kevésbé 
veszélyes módon és/vagy kevésbé veszélyes helyen elvégezhető-e.                                                    1. oldal
Első rész - Előírások:
1. A szükséges biztonsági intézkedések 
meghatározása a jobb oldali csekklista alapján.
2. Az első oldalt kitölteni és megőrizni.
3. A második oldalt kitölteni és a munkavégzőnek 
átadni. Felhíni a figyelmet a meghatározott
szabályok betartására.
4. Jogszabályi előírások követése, amennyiben
szigorúbbak.
5. Egy területre/műszakra csak egy engedély
adható.

Megelőző biztonsági intézkedések
Általános óvintézkedések:

A tervezett munka jellegének megfelelően az engedély 
kitöltve. A szükséges óvintézkedések meghatározva.
Munkavégzés csak az engedélyben meghatározott helyen.
A sprinkler védelem, (fali)tűzcsapok, oltókészülékek 
használható állapotban. Eltorlaszolás nincs.
Tűzoltó készülékek (kifektetett és nyomás alatti tűzoltó 

tömlő) a tűzvédelmi felügyelő által elérhető távolságban.
A munkaeszközök állapota megfelelő. 

Intézkedések 11 méteres (35 ft.) környezeten belül:
Az épületszerkezet nem éghető. Nincs éghető szigetelés, 
burkolat, stb.
Éghető tető és padozat nem éghető anyaggal letakarva –
tűzálló takaró/függöny, fémlemez vagy egyéb nem éghető 
anyag. 
A munkavégzés szendvics fal-tető-mennyezeti panelen 
történik. A panelek nem tartalmaznak éghető szigetelést.
Fal- és födémáttörések lefedve.
Éghető anyagok a fal, födém, tető, mennyezet túlsó 
oldaláról eltávolítva vagy ezeket a területeket tűzvédelmi 
felügyelő figyeli.
Tűzálló takaró a munkaterület alatt elhelyezve, 
szikraterjedés megakadályozva. 

Munkavégzés berendezéseken és tartályokon:
A berendezés kitisztítva, éghető anyagot nem tartalmaz. 
A munka helye éghető gőzöktől és gázoktól mentes.
Tartályok, csővezetékek, berendezések nyomásmentesítve, 
leszigetelve, kiszellőztetve.
Egyéb energiatároló eszközök, elektromos berendezések 
lekapcsolva és a véletlen visszakapcsolás megakadályozva.
Koncentrációmérés, amennyiben indokolt. ARH%:

Tűzvédelmi felügyelet és kontroll:
Tűzvédelmi felügyelet munka alatt végig és munka után 60 

percen át szükséges.
A tűzvédelmi felügyelő oltókészülékek és/vagy fali 
tűzcsapsugár használatára ki van oktatva.
A tűzvédelmi felügyelő kioktatva a munkakörnyezet és a 
tűzveszélyes munka veszélyeiről.
A tűzvédelmi felügyelő ismeri a tűzjelzés lehetőségeit, 
kapcsolatot tart a munkát végzőkkel. Felhatalmazása van a 
munkavégzőt figyelmeztetni és a munkát leállítani. 
Tűzvédelmi felügyelet szomszédos helyiségekben és/vagy 
alsóbb szinteken is szükséges. 
A tűzvédelmi felügyelet után a munkaterület 3 órán 
keresztül kontroll alatt.

A munka részletei:
A munkát végző: Dolgozó Külső személy
Név:
A munka pontos helye (épület/emelet/stb.):
A tűzveszélyes tevékenység fajtája:

Kem. forr.
Vágás
Csiszolás
Forrasztás
Egyéb

Elfagyott cső kiolvasztása
Hegesztés
Tetőszigetelés/javítás
Tüzelés, égetés

Engedélyezés és regisztráció:
A munkaterület átvizsgálása megtörtént, 
megelőző intézkedések alkalmazva a 
munkavégzés engedélyezve: Igen Nem
Az engedélyt kiállító neve:

Aláírás:

Az engedély kiadásának ideje:
Az engedély lejár:
Dátum: Idő:

Munka száma:
Engedély sorszáma:

Aláírások a munka befejezése után:
Munkavégző:       
Dátum/Idő: 

Felügyelő:
Dátum/Idő:

Végső ellenőrzést végző:
Dátum/Idő:
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Tűzveszélyes tevékenység engedélye
Az engedély kitöltése előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett munka elvégzése más, kevésbé veszélyes 
módon és/vagy kevésbé veszélyes helyen elvégezhető-e. 2. oldal
Második rész - Előírások:
1. Munkavégző: Az engedélyt a munka helyén jól
láthatóan kifüggeszti. A munka végén rögzíti a
befejezés idejét, az engedélyt aláírja és értesíti az 
engedélyezőt és/vagy felügyelőt.
2. Tűzvédelmi felügyelő: A felügyelet végén
rögzíti a befejezés idejét, az engedélyt aláírja és a 
felügyelet befejezéséről értesíti az engedélyezőt.
3. A végső ellenőrzésre kijelölt személy: A
felügyelet befejezte után 3 órával a munka helyét
ellenőrzi. Az ellenőrzés idejét rögzíti, az engedélyt 
aláírja és azt visszajuttatja az engedélyezőnek.

Megelőző biztonsági intézkedések
Általános óvintézkedések:

A tervezett munka jellegének megfelelően az engedély 
kitöltve. A szükséges óvintézkedések meghatározva.
Munkavégzés csak az engedélyben meghatározott helyen.
A sprinkler védelem, (fali)tűzcsapok, oltókészülékek 
használható állapotban. Eltorlaszolás nincs.
Tűzoltó készülékek (kifektetett és nyomás alatti tűzoltó 

tömlő) a tűzvédelmi felügyelő által elérhető távolságban.
A munkaeszközök állapota megfelelő. 

Intézkedések 11 méteres (35 ft.) környezeten belül:
Az épületszerkezet nem éghető. Nincs éghető szigetelés, 
burkolat, stb.
Éghető tető és padozat nem éghető anyaggal letakarva –
tűzálló takaró/függöny, fémlemez vagy egyéb nem éghető 
anyag. 
A munkavégzés szendvics fal-tető-mennyezeti panelen 
történik. A panelek nem tartalmaznak éghető szigetelést.
Fal- és födémáttörések lefedve.
Éghető anyagok a fal, födém, tető, mennyezet túlsó 
oldaláról eltávolítva vagy ezeket a területeket tűzvédelmi 
felügyelő figyeli.
Tűzálló takaró a munkaterület alatt elhelyezve, 
szikraterjedés megakadályozva. 

Munkavégzés berendezéseken és tartályokon:
A berendezés kitisztítva, éghető anyagot nem tartalmaz. 
A munka helye éghető gőzöktől és gázoktól mentes.
Tartályok, csővezetékek, berendezések nyomásmentesítve, 
leszigetelve, kiszellőztetve.
Egyéb energiatároló eszközök, elektromos berendezések 
lekapcsolva és a véletlen visszakapcsolás megakadályozva.
Koncentrációmérés, amennyiben indokolt. ARH%:

Tűzvédelmi felügyelet és kontroll:
Tűzvédelmi felügyelet munka alatt végig és munka után 60 

percen át szükséges. 
A tűzvédelmi felügyelő oltókészülékek és/vagy fali 
tűzcsapsugár használatára ki van oktatva.
A tűzvédelmi felügyelő kioktatva a munkakörnyezet és a 
tűzveszélyes munka veszélyeiről.
A tűzvédelmi felügyelő ismeri a tűzjelzés lehetőségeit, 
kapcsolatot tart a munkát végzőkkel. Felhatalmazása van a 
munkavégzőt figyelmeztetni és a munkát leállítani. 
Tűzvédelmi felügyelet szomszédos helyiségekben és/vagy 
alsóbb szinteken is szükséges. 
A tűzvédelmi felügyelet után a munkaterület 3 órán 
keresztül kontroll alatt.

A munka részletei:
A munkát végző: Dolgozó Külső személy
Név:
A munka pontos helye (épület/emelet/stb.):
A tűzveszélyes tevékenység fajtája:

Kem. forr.
Vágás
Csiszolás
Forrasztás
Egyéb

Elfagyott cső kiolvasztása
Hegesztés
Tetőszigetelés/javítás
Tüzelés, égetés

Engedélyezés és regisztráció:
A munkaterület átvizsgálása megtörtént, 
megelőző intézkedések alkalmazva a 
munkavégzés engedélyezve: Igen Nem
Az engedélyt kiállító neve:

Aláírás:

Az engedély kiadásának ideje:
Az engedély lejár:
Dátum:     Idő:

Munka száma:
Engedély sorszáma:

Aláírások a munka befejezése után:
Munkavégző:       
Dátum/Idő: 

Felügyelő:
Dátum/Idő:

Végső ellenőrzést végző:
Dátum/Idő:

J1911786-15 AIG HU Hot Work Permit Hungarian.pdf - Page 02



Tűzveszélyes tevékenység engedélye

Ennek az engedélynek nem célja minden veszély részletezése, és nem jelenthető ki, hogy a felsorolt 
veszélyeken kívül több, illetve más veszély nem lehetséges. Azzal, hogy az AIG ezt e nyomtatványt 
rendelkezésre bocsátja, sem az AIG sem annak dolgozója nem vállal felelősséget a nyomtatvány 
használatához kapcsolódóan. Továbbá, sem az AIG sem annak dolgozója semmilyen körülmények között nem 
felelős bárminemű személyi sérülésért vagy anyagi kárért, ami e nyomtatvány használatához köthető. A jelen 
nyomtatványon és/vagy egyéb módon (pl. AIG “hot line” - telefonos asszisztencián) keresztül kapott információ, 
tanács, javaslat alkalmazása, betartása semmilyen körülmények között nem garantálja a biztosítási 
kötvényében foglalt kötelezettségek teljesülését, és nem garantálja semmilyen hatályos jogszabály, törvény, 
egyéb előírás követelményeinek való megfelelést. Ennek a nyomtatványnak nem célja, hogy a berendezés 
gyártója (a berendezés, ami a tűzveszélyes tevékenység tárgya lehet) által megfogalmazott javaslatokat 
helyettesítse és/vagy felülírja. Ha bizonytalan valamilyen tesztelési vagy karbantartási eljárásban, kérjük, 
forduljon a gyártóhoz vagy a berendezés szervizképviseletéhez. 

Az American International Group, Inc. (AIG) a világ egyik vezető biztosítási szervezete. Az AIG tagvállalatai 
mintegy 80 országban nyújtanak ügyfeleiknek különféle vagyon- és felelősségbiztosításokat, 
életbiztosításokat, nyugdíj-előtakarékossági megoldásokat és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat. Ez a sokféle 
kínálat olyan termékeket és szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek segítik a vállalkozásokat és az egyéneket a
vagyontárgyaik védelmében, a kockázatok kezelésében és a nyugdíjra való anyagi felkészülésben. Az AIG 
részvényeit a New York-i tőzsde jegyzi.

Az AIG-vel kapcsolatos további információk találhatók a következő weboldalakon: www.aig.com | YouTube: 
www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/aig. Ezen információs csatornák felsorolásán túl e dokumentum további 
hivatkozást nem tartalmaz. 

Az AIG a bejegyzett védjegye az American International Group, Inc. világméretű vagyon-, és 
felelősségbiztosítást, élet- és nyugdíjbiztosítást, valamint általános biztosításokat nyújtó hálózatának. További 
információkért keresse fel weboldalunkat a www.aig.com címen. A biztosítási termékeket, szolgáltatásokat az 
American International Group, Inc. a fióktelepein és a leányvállalatain keresztül nyújtja.  Előfordulhat, hogy 
egyes termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre minden országban, és a kockázatvállalás a 
biztosítási követelmények és irányelvnyelvek függvénye. Előfordulhat, hogy biztosításhoz nem köthető és más 
egyéb szolgáltatások csak független szervezeteken, személyeken keresztül érhetők el. Bizonyos vagyon- és 
felelősségbiztosítási fedezeteket „kiegészítő biztosítást nyújtó biztosítók” is kínálhatnak. Az ilyen biztosítók 
azonban nem vesznek részt az állami garanciaalapokban, ezért a biztosítottakat állami garanciák nem védik.

AIG Europe S.A. is an insurance undertaking with R.C.S. Luxembourg number B 218806. AIG Europe S.A. 
has its head office at 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg and has VAT registration number 
LU30100608. AIG Europe S.A. is authorised by the Luxembourg Ministère des Finances and supervised by 
the Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: 
(+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. 

© American International Group, Inc. Minden jog fenntartva. 
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Figyelem!
Tűzveszélyes munkavégzés 

történik.

Figyeljen a tűzveszélyre.

Vészhelyzet esetén hívja: ____________

Telefonszámon: ______________________

Figyelem!
TTűűzzvveesszzééllyyeess tteevvéékkeennyysséégg eennggeeddééllyyee
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