OTSZ 2020 dokumentum-csomag
Minden itt felsorolt dokumentum-minta a 2020.01.22-től érvényes OTSZ szerint van
kidolgozva/elkészítve.
A dokumentum-csomagban az alábbi dokumentumok találhatók:
Az új OTSZ 2020. január 22-ei hatályba lépésével kapcsolatos dokumentációs
feladatok:
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat változása rengeteg olyan
módosítást hozott, mely indokolttá teszi a meglévő tűzvédelmi szabályzatok átdolgozását, újra
kiadását
A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről (kivonat):
1. § (1) A Ttv. 19. § (1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot (a
továbbiakban: Szabályzat) a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és
a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni.
(2) Tartós próbaüzem esetén - legfeljebb hat hónapos időtartamra - ideiglenes Szabályzat
készíthető. A próbaüzem befejezése után 30 napon belül kell a Szabályzatot végleges formában
kiadni.
2. § (1) A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól
számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.
(2) A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, amely
történhet elektronikus úton is. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt
az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan
igazolni kell
Jogszabályi áttekintés:
1. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet összehasonlító
2. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet hivatkozásokkal ellátva
3. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet összehasonlító+hivatkozások+tartalomjegyzék
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TVSZ-minta ABC üzlet
TVSZ-minta-Benzinkút
TVSZ-minta-Csárda, étterem, panzió
TVSZ-minta-Gumiszrelő műhely
TVSZ-minta-Iskola, óvoda, kollégium
TVSZ-minta-Lakatosipari cég
TVSZ-minta-Panzió
TVSZ-jogosultság
Általános érvényű használati szabályok

Használati szabályok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok
A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok
A kockázat meghatározása
A mezőgazdasági erő- és munkagépek
A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai
A terményszárítás szabályai
Aratás
Az anyagok tűzveszélyességi osztálya
Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés
Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer
Csatornahálózat
Dohányzás
Éghető folyadék tárolása, szállítása üzemanyagtöltő állomás
Éghető folyadékok és gázok használati szabályai
Éghető folyadékok és olvadékok tárolása fekvő
Éghető folyadékok tárolása és szállítása
Éghető folyadékok tárolása kamrában
Éghető folyadékok töltése üzemanyagtöltő állomáson
Építményszerkezetek tűzvédelmi osztályára és tűzállósági teljesítményére vonatkozó
követelmények
Gépi berendezés
Hő- és füstelvezetés
Járművek
Kiemelt szabadtéri zenés
Közösségi létesítmények
Lakó- és szállásépületek
PB-gáz cseretelep üzemeltetési
Speciális építmények használati szabályai
Szabadtéri rendezvények
Szállítás és vontatás
Szellőztetés
Szérű, rostnövénytároló,kazal
Tárolás egyéb közösségi rendeltetés esetén
Tárolás és forgalmazás kereskedelmi rendeltetés esetén
Tárolás lakásban és garázsban
Tárolás szabályai
Tüzelő-, fűtőberendezések
Tűzoltási út, terület
Tűzoltó készülékek
Tűzveszélyes tevékenység
Üzemanyagtöltő állomás előírásai
Üzemanyagtöltő állomás területén elhelyezett PB
Üzemanyagtöltő állomáson elhelyezett tűzoltó készülékek
Villamos berendezés

Táblázatok:
1. A PB-gáz cseretelepeken szükséges tűzoltó készülék
2. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása
3. Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűo. készülék felsz.
4. Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések közös szabályai
5. Éghető folyadékok és olvadékok tárolására, kimérésére vonatkozó létesítési..
6. Ellenőrzés és karbantartás
7. Kockázat meghatározása
8. Tűzvédelmi felülvizsgálatok nyilvántartása
9. Tűzvédelmi bírság (álló)
10. Tűzvédelmi bírság (fekvő)
11. Tűzszakaszok kialakítása
12. Villámvédelem
Kiürítés:
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A kiürítés általános követelményei
A tartózkodási hely védelme
Átmeneti védett tér követelményei
Helyiség, épületrész kiürítés további követelményei
Kiürítésre szolgáló menekülési útvonal
Kiürítésre szolgáló nyílászárók
Menekülésben korlátozott személyek elhelyezése
Menekülési útvonal követelményei

Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat:
1. A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata
2. A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök
3. Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi
felülvizsgálata
4. Beépített tűzjelző, tűzoltó
5. Karbantartás általános előírások
6. Műszaki megoldások ellenőrzése
7. Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása
8. Tűzoltó készülékek készenlétben tartása
9. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata
10. Villámvédelem felülvizsgálata

