Gyakorlati megoldások a tűzvédelem dokumentálásában CD
(2018)
A cd-n az alábbi dokumentumok találhatók:

Fontosabb tűzvédelmet érintő jogszabályok
Törvények
Kormányrendeletek
Miniszteri rendeletek

Tűzvédelmi szabályzat
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (kivonat)
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról (kivonat)
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről (kivonat)
9/2015 (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és
létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú
szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
(kivonat)
Képesítési feltételek
Kidolgozott Tűzvédelmi Szabályzat minták, melyek figyelembe veszik az 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet előírásait (A fenti linkről megnyitott szerkeszthető rendeletben a tartalomjegyzék és a hivatkozások
(CTRL+kattintásra) a kívánt helyre ugranak!)

Üzemanyagtöltő állomás, gázcseretelep
Iskola, óvoda, kollégium
Élelmiszer ABC, dohánybolt, gázcseretelep
Ifjúsági szálláshely (régi TVSZ átírt változata)
Polgármesteri Hivatal, karbantartó műhely, művelődési ház, tornacsarnok
Szabályzat-minta faipar
Szabályzat-minta idősklub
Szabályzat-minta kőfeldolgozó
Szabályzat-minta könyvtár
Szabályzat-minta malom
Szabályzat-minta mezőgazdasági üzem
Szabályzat-minta pékség
Szabályzat-minta szerelvényáruház
Szabályzat-minta varroda
Szabályzat-minta apartman
Szabályzat-minta csárda, étterem, panzió
Szabályzat-minta lakatosipari

Címlapformátumok
Címodal-1
Címodal-2

Címodal-3
Címodal-4
Segédletek
Tűzoltó készülékek meghatározása
az OE-k szerint

Különböző tűzoltó készülékek és oltóanyag-egységek-1

Céges OE-meghatározás minta

Különböző tűzoltó készülékek és oltóanyag-egységek-2

Céges OE-meghatározás sablon

Total készülékek 1, Total készülékek 2

Kéményseprő-ipari szolgáltatók
országos listája

Tűzvédelmi bírság Tűzvédelmi bírság változásai

A munkáltató tűzvédelmi
kötelezettségei

Tűzriadó terv és kockázati osztály meghatározás

Tűzvédelmi műszaki irányelvek TvMI (ajánlások)*
1. Tűzterjedés elleni védelem

2. Kiürítés (kiürítés TvMI szerkeszthető képletekkel)

3. Hő és füst elleni védelem

4. Tűzoltó beavatkozást biztosító követelmények

5. Beépített tűzjelző berendezések
szabályai

6. Beépített tűzoltó berendezések szabályai

7. Villamos és villámvédelmi
berendezések

8. Tűzszimuláció

9. Tűzvédelmi műszaki
megfelelőségi kézikönyv

10. Szabadtéri rendezvények Letölthető videók

11. Építményszerkezetek tűzvédelmi
jellemzői

12. Felülvizsgálat és karbantartás

Mellékletek
Valamennyi melléklet figyelembe veszi az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásait
Engedély tűzveszélyes tevékenység
végzésére

Fogalmak

Tűzoltó készülékek készenlétben tartása

Értelmező rendelkezések

Tűzriadó terv minta

Tűzvédelmi bírság 2016. 02.15-től Új

Tűzvédelmi biztonsági jelek elhelyezése

Tűzveszélyességi és kockázati osztályba
sorolás

Tűzszakaszok kialakítása

Tűzvédelmi bírság
változás (összehasonlítás) Új

Tűzvédelmi üzemeltetési napló
(Eddig elkészült minták)
Tűzvédelmi üzemeltetési napló

Víztározó féléves ellenőrzése

Tűzoltó készülékek ellenőrzése

Víztározó ötéves ellenőrzése

Pánikzár, vészkijárati zár
felülvizsgálata

Tűzgátló ajtó felülvizsgálata

Tűzeseti fogyasztó, biztonsági
világítás felülvizsgálata

Tűzoltó felvonó felülvizsgálata

Tűzoltósági kulcsszéf felülvizsgálata

Tűzcsapszekrény féléves felülvizsgálata

Föld alatti tűzcsap felülvizsgálata

Tűzcsapszekrény éves felülvizsgálata

Föld feletti tűzcsap felülvizsgálata

Tűzvédelmi ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Tűzjelző berendezés üzemeltetési
napló

Hő és füst elleni védelem

Felülvizsgálati ciklusidők

Fali tűzcsap éves felülvizsgálata

Vízkivételei helyek nyilvántartása

Villamos táplálású menekülési útirányjelzések
ellenőrzése

Egyebek
Helyiségekre vonatkozó használati szabályok
A helyiségekre kidolgozott minták is már megjelenítik az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletre történő hivatkozásokat

Ebédlő helyiség

Éghető folyadékok, kenőanyagok tárolója

Élelmiszer-, vegyes anyag és vegyi
áru raktár

Előterek, közlekedők, folyosók

Föld feletti pb-gáz tároló

Főzőkonyha helyiség

Gázkazán helyiség

Iroda és iroda jellegű helyiségek

Közösségi pihenő helyiség

Kútkezelői helyiség

Lakószobák

Óvodai foglalkoztató szobák

Öltöző helyiségek

PB-gázcseretelep üzemeltetési előírások

Raktárak, szertárak, tárolók

Tantermek és tanterem jellegű helyiségek

Telepített tűzérzékelő rendszer

Tornacsarnok, tornaszertár

Üzemanyagtöltő
szabadtér

Vizesblokkok helyiségei

technológiai

Tűzriadó terv
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről (kivonat)
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
Mintákat mutatunk be tűzriadó tervek készítéséhez:
Tűzriadó terv sablon saját készítésű piktogramokkal álló
Tűzriadó terv sablon saját készítésű piktogramokkal fekvő
Tűzriadó terv rajzelemes
Rajzelemek

Hogyan rajzoljunk tűzriadó tervet? (Az itt bemutatott fájl Excel 2003 és 2007 verziókhoz mutatja
be a rajzelemeket!)
Menekülési terv, Tűzriadó terv minta SZABADTÉRI KIÁLLÍTÁS
Tűzriadó terv-1 MŰANYAGGYÁRTÓ ÜZEM
Tűzriadó terv-2 ÓVODA
Tűzriadó terv-3 EMELETI IRODA
Tűzriadó terv-4 ASZTALOS ÜZEM
Tűzriadó terv-5 GÖNGYÖLEGGYÁRTÓ ÜZEM
Tűzriadó terv-6 SZÁLLODA
Tűzriadó terv-7 ÉTTEREM
Tűzriadó terv-8 SÜTŐÜZEM
Tűzriadó terv alaprajz bevitellel ÉLELMISZERGYÁRTÓ ÜZEM
Tűzriadó terv alaprajz bevitellel BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT
Tűzriadó terv tűzoltó készülék nyilvántartással VEGYI ÜZEM
Tűzriadó folyamatábra
Szöveges tűzriadó terv sablon
Excel minták:
Üres mm-papír
Menekülési terv többnyelvű szöveggel
Menekülési terv jelmagyarázat
Kiürítési terv minta
Kiürítési terv minta-2
Alaprajzra elhelyezett piktogramok (Word)
Az alábbi kiürítés-számítás minták az MSZE 595-6:2009 (visszavont) szabvány, illetve a korábbi
módszerek alapján készültek:
Kiürítés számítás
Kiürítés számítás-2
Kiürítés számítás képlettel, Egyenletszerkesztő, Egyenletszerkesztő (docx)
Kiürítés számítás bejelentéssel
Tűzvédelmi számítások képletei
minta1, minta 2, minta 3, minta 4, minta 5. minta-6.
Oltóvíz számítás

Tűzvédelmi táblák
1. Tűzoltó készülék
2. Tűzoltó készülék készenléti hellyel
3. Tűzcsap
4. Tűzjelzők
5. Automata tűzjelző
6. Tűz jelzése telefonon
7. Föld feletti tűzi vízcsap
8. Tűzoltó létra
9. Iránymutató nyilak
10. Füstmentes munkahely

11. Tűz- és vészjelzés
12. Tűzi vízszerzési hely
13. Tűz oltásának taktikája
14. Tűzoltó készülékek üzembe helyezése
OTSZ 2008-as változásai szerinti kiegészítő táblák
15. Az
(már nem kell alkalmazni ezeket a táblákat)

16. Tűzveszélyes CLP
14. Robbanásveszélyes CLP
15. Tűzgátló ajtó, pánikzár
16. Napelem figyelmeztető táblák

Tűzvédelmi oktatás
Elméleti tűzvédelmi oktatás
Potenciálisan robbanásveszélyes munkakörnyezetben lévő munkahelyek + teszt
Tűz- és vészjelzés
Tűzoltási taktika
Tűzoltó készülékek üzembe helyezése
Tűzvédelmi oktatási tematika-1
Tűzvédelmi oktatási tematika-2
Tűzvédelmi oktatási tematika-3
Tűzvédelmi oktatás általános
Tűzvédelmi prezentáció
Tűzvédelmi oktatás általános prezentáció
Tűzvédelmi oktatási napló
Munka- és tűzvédelmi oktatási napló
Munka- és tűzvédelmi oktatási igazolás
Oktatás aratás előtt
Munka- és tűzvédelmi oktatás aratás előtt-2015
Vizsgabizonyítvány tűzvédelmi oktatásról (A/4 2 db)
Tűzvédelmi szakvizsga
Tűzvédelmi szakvizsgázottak nyilvántartása
Tűzvédelmi szakvizsgák nyilvántartása
Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány címlap
Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány
Oktatási/Előadás anyagok az OTSZ-el kapcsolatban
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmezésére vonatkozó anyagok csaknem mindegyike más-más előadó
bemutatóját ismerteti

Általános ismeretek-1

Általános ismeretek-2

Automatikus tűzriasztás, átjelzés,
kulcsszéf

Épülettípusok

Használati szabályok-1

Használati szabályok-2

Használati szabályok,
ingatlanüzemeltetők

Kiürítés TvMI

Tűzvédelmi kockázatok meghatározása OTSZ 5.0 áttekintés
OTSZ jogi környezete

OTSZ bevezető

OTSZ értelmezések

OTSZ ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Tűzoltó készülékek elhelyezése

Tűzvédelmi koncepció

Tűzveszélyességi, kockázati osztályok

Tűzterjedés

Védelmi célok rendszere és tervezési
alapok

Létesítési előírások változásai

Iratminták
Tűzoltó készülékek ellenőrzési és javítási nyilvántartása
Tűzoltó készülékek ellenőrző felülvizsgálati nyilvántartása
Tűzoltó készülék összesített nyilvántartás OE (Excel)
Propán-bután gázzal üzemelő készülékek előírásai
Engedély tűzveszélyes munka végzéséhez-1 (korábbi minta)
Engedély tűzveszélyes munka végzéséhez-2 (korábbi minta)
Engedély tűzveszélyes tevékenység végzéséhez
Tűzveszélyes tevékenység általános előírásai
Kárértesítő tábla
Nyilatkozat TVSZ áttanulmányozásáról
Adatlap okmányok meglététről
Traktor aratás előtti ellenőrzése (felülvizsgálati lap, szikrafogó ellenőrzés)
Kérelem külterületi irányított égetéshez
Kifüggeszthető házirend lakóházi szabályzat
Tűz esetén követendő magatartás
Tűzoltó készülékek, tűzoltó felszerelés
Biztonsági irányfények ellenőrzése
Világítás és vészkijárat jelzés
Tűzvédelmet érintő legfontosabb szabványok
Feljegyzés kiürítésről
Bejelentések az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet értelmében:
Beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása,
javítása, telepítése, felülvizsgálata
Tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata
Tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása
Tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete
Tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés
Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
Felülvizsgálati iratok
Általános adatok rögzítése
Üzemeltetési, kezelési adatok
Események és rendkívüli felülvizsgálat

Irányfény és biztonsági világítás ellenőrzése
Napi ellenőrzés adatai
Havonkénti ellenőrzés
Negyedéves ellenőrzés
Rendszeres felülvizsgálat és karbantartás
Téves vagy hamis jelzés vizsgálata
Vészlétra- vészkijárati kilépő, vészhágcsó ellenőrzése
Konyhai szagelszívó ellenőrzése
Adatlapok
Tűzoltó készülék karbantartó szervezetek
Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatásszervező
Tűzvédelmi szakvizsgáztató
Napcella piktogramok
Rendezvény bejelentése (minta)
Szabadtéri rendezvények
Áramvédő kapcsoló működési prbóba
Egyéni vízjel készítés
Menekülési jelzések elhelyezése, piktogramok (SWGS)

Fentiek kiegészültek az alábbi dokumentumokkal
2018. márciusban:

