A legfrissebb
tűzvédelmi
portál
Minden, ami a biztonsághoz
kell. Online.

Szakmai anyagokkal segítjük
tűzvédelmi feladataid elvégzését.

Minden, ami a
biztonsághoz kell.
Online.

Tűzvédelmi mérnököknek
Tűzvédelmi szakértőknek
Tűzvédelmi és építési tervezőknek
Kivitelezőknek
Üzemeltetőknek
Munkáltatóknak

A szolgáltatáscsomag tartalma 1/3
Tűzbiztos online magazin
Jogalap: a megváltozott tűzvédelmi jogszabályok
magyarázata
Épületes: műszaki megoldások tervezőknek és
kivitelezőknek
Biztonságban: a munkáltatók kötelezettségei
Veszélyes üzem: speciális tűzvédelmi és
iparbiztonsági szabályok
Tűzeset: tervezési hibák, balesetek ismertetése
Konzultáns: olvasói kérdések és szakértői válaszok

Online dokumentumtár és ingyenes tanácsadás
Kötelező tűzvédelmi dokumentumok (Tűzvédelmi
Szabályzat, Tűzvédelmi Házirend, Tűzvédelmi
Oktatási Napló, Tűzriadó Terv stb.)
A munkáltatói tűzvédelmi kötelezettségekhez
kapcsolódó dokumentumok
Tűzjelző, tűzoltó, illetve egyéb berendezésekhez
kapcsolódó dokumentumok

A képek illusztrációk és demonstrációs célokat szolgálnak. A tényleges képi anyagok ettől eltérhetnek

Tűzvédelmi kockázatértékelés szoftver
Pár kattintással felmérheted a tűzvédelmi
kockázatokat
A kérdések alakíthatók, akár új kérdéseket is
felvihetsz
A szoftver feldobja a kapcsolódó jogszabályi
előírásokat és a szabványok számait is
A végeredmény: egy precíz kockázatértékelés, ami
tartalmazza a szükséges intézkedéseket, felelős
személyeket és határidőket is

Kiürítésszámítási kalkulátor
Az Excel alapú kalkulátor mindenben megfelel a
kiürítési számításokra vonatkozó új előírásoknak
Beépített képletek segítségével, külön
munkalapokon számíthatod ki a kiürítés első és
második szakaszát
A kapcsolódó útmutató tartalmazza a menekülési
útvonalak kialakítási követelményeit is
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Tűzmegelőzési számítások
Excel táblázatok segítségével könnyen elvégezheted
a szükséges számításokat
A zenés, táncos rendezvények engedélyezése során
a befogadóképesség meghatározása
Tűzterhelési számítások elvégzése
Hasadó és hasadó-nyíló felület kiszámítása
Oltóvízigény kiszámítása

Munkabaleseti Jegyzőkönyvkitöltő Szoftver
Könnyedén rögzítheted a munkabaleset adatait
Munkáltatói intézkedéseket vihetsz fel a hasonló
balesetek megelőzése érdekében
A szoftver mindenben megfelel a hatályos
előírásoknak
Lehetőséged van több cég jegyzőkönyveinek
rendszerezett tárolására

A képek illusztrációk és demonstrációs célokat szolgálnak. A tényleges képi anyagok ettől eltérhetnek

A TMMK összeállítását segítő útmutató
A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv
összeállítása során jelentkező feladatok
Formátumok, dokumentálás, megbízói
adatszolgáltatás és iratkezelés
Az üzemeltetés során jelentkező feladatok
Nyilatkozatok (megrendelő, a TMMK készítője,
felülvizsgáló)
Felülvizsgálati szempontok

A robbanás elleni védelem lépéseit tartalmazó e-book
A robbanás elleni védelem módszertana
A zónabesorolási dokumentáció tartalma
Robbanásveszélyes technológia telepítése
Létesítési feltételek a robbanásveszélyes
környezetben
Kiegészítő létesítési feltételek speciális esetekben
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Tűzvédelmi videók

És még sok más a csomagban
Kiürítési szimulációk
Általános és ágazatspecifikus tűzvédelmi oktatás
belépő, új munkavállalók részére
Tűz– és füstterjedési modellezés
Hőterjedési szimuláció

A tűzvédelmi jogszabályok változásainak napi
szintű nyomon követése
Tanulságos tűzvédelmi esetek folyamatos
ismertetése
Tűzvédelmi Szakszótár
Ingyenes tűzvédelmi témájú képzések
A tűzvédelmi felülvizsgálati határidőket
tartalmazó naptár

Ez még nem minden! Szolgáltatásunkat folyamatosan bővítjük,
annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt biztosítsuk neked
és cégednek.
Kérdésed van? Keressen minket bizalommal!
A képek illusztrációk és demonstrációs célokat szolgálnak. A tényleges képi anyagok ettől eltérhetnek

Miről lesz szó a Tűzbiztos online magazinban?
JOGALAP | A megváltozott tűzvédelmi jogszabályok magyarázata

A módosított OTSZ és a felülvizsgált TvMI-k előírásainak bemutatása és közérthető magyarázata. Szabványok alkalmazhatósága a magyar tűzvédelemben

BIZTONSÁGBAN | A munkáltatók tűzvédelmi kötelezettségei

Tűzvédelmi oktatás. Kiürítés és menekítés. Számítógépes tűz- és füstterjedési, valamint menekülési szimuláció. Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás.
Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem. Nyomástartó berendezésekre vonatkozó biztonsági előírások

ÉPÜLETES | Műszaki megoldások tervezőknek és kivitelezőknek
Épületszerkezetek tűzvédelmi megfelelősége. Hő és füst elleni védelem. Tűzterjedés elleni védelem. Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések.
Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői. Kockázati osztályba sorolás. Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

VESZÉLYES ÜZEM | Speciális tűzvédelmi és iparbiztonsági szabályok

Katasztrófavédelmi és egyéb kapcsolódó jogszabályok követése. A veszélyes anyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi előírások. Robbanás elleni védelem. A
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés. Iparbiztonság, a SEVESO III. irányelv rendelkezései. Alsó és felső küszöbértékű
üzemek

MUSTRA | Felkészülés a tűzvédelmi ellenőrzésekre
Hatósági és üzemeltetői ellenőrzések, felülvizsgálatok, eseti és rendszeres tűzvédelmi bejárás. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetek. Miért
és mekkora tűzvédelmi bírság szabható ki? Példák a tűzvédelmi bírság mértékére vonatkozóan. A kötelező élet- és balesetbiztosítás

KONZULTÁNS | Az olvasói kérdések és szakértői válaszok rovata

Hogyan kell lefolytatni a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot? Milyen elv alapján kell elhelyezni a tűzoltókészülékeket irodai környezetben? Melyik
jogszabály rendelkezik az egyszerű nyomástartó berendezés engedélyeztetéséről, valamint felülvizsgálatairól?

TŰZESET | Tanulságos esetek és a tűzvédelmi kockázatértékelés rovata

A tűzvédelmi szempontú kockázatértékelés. A kockázatértékelés szempontrendszere általános esetben, illetve speciális ágazatok esetén. Tűzvédelmi
tervezési és kivitelezési hibák, és azok elkerülhetősége.

Felkeltettük az érdeklődésed?
Nézd meg előfizetési konstrukcióinkat*, és válaszd ki azt a csomagot, ami neked a legszimpatikusabb.

BASIC

OPTIMUM

OPTIMUM+

12 havi hozzáférés a Tűzbiztos c. online magazinhoz
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Hozzáférés az archív cikkekhez
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Hozzáférés az archív cikkekhez

Hozzáférés az Online Dokumentumtárhoz

Hozzáférés az Online Dokumentumtárhoz

Hozzáférés az Online Dokumentumtárhoz

Szakmai tanácsadás

Szakmai tanácsadás

Szakmai tanácsadás

Ingyenes részvétel 4 db tűzvédelmi képzésen

Ingyenes részvétel 2 db tűzvédelmi webináriumon

Ingyenes részvétel 4 db tűzvédelmi képzésen

Tűzvédelmi kockázatértékelési szoftver
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Excel alapú tűzmegelőzési számítások
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Munkabaleseti jegyzőkönyvkitöltő szoftver
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A TMMK összeállítását segítő útmutató
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A TMMK összeállítását segítő útmutató

A robbanás elleni védelem lépéseit tartalmazó e-book
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A robbanás elleni védelem lépéseit tartalmazó e-book

Tűzvédelmi szimulációs videók
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Tűzvédelmi szimulációs videók

Havi fizetés

Havi fizetés

Egyösszegű fizetés az előfizetés indulásakor

Az előfizetés bármikor lemondható

Az előfizetés a 12. hónap után mondható le

Az előfizetés a 12. hónap után mondható le

4.990 Ft/hó

3.690 Ft/hó (44.280 Ft/év)

52.920 Ft/év 69.900 Ft/év

ELŐFIZETEK a(z)

csomagra. Cég neve: _________________________________________________

Cég adószáma:__________________________

vagy

Cég címe: _________________________________________________

Telefon:________________________________

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT KÉREK

Megrendelő neve és beosztása:_______________________________

Email:__________________________________

Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, e-mail címemet, telefonszámomat és postacímemet a Forum Média Kiadó Kft. promóciós anyagok küldése

céljából kezelje, hogy engem általánosan, vagy számomra személyre szabottan tájékoztasson a kiadványairól, képzéseiről, szolgáltatásairól, eseményeiről,
híreiről. Tudomásul veszem, hogy adataimat a Forum Média Kiadó Kft. a GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete), valamint vonatkozó más hatályos jogszabályok
alapján kezeli. Kijelentem, hogy önkéntes hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és így a promóciós anyagról bármikor leiratkozhatom emailben a
forum-media@forum-media.hu e-mail címen, telefonon a (1) 273-2090-es elérhetőségen, vagy postai úton, a 1139 Budapest, Váci út 91. címre küldött levélben

* Megrendeléseddel elfogadod az alábbi Általános Szerződési Feltételeket. A Tűzbiztos online portál három előfizetési konstrukcióban érhető
el. A fizetés módja banki átutalás. A Basic csomag egyhavi hozzáférést biztosít a Tűzbiztos című online magazinban megjelenő cikkekhez. Az
előfizetést minden hónapban automatikusan meghosszabbítjuk, amennyiben más jellegű szándékodat írásban nem jelzed felénk. Az Optimum
csomag 12 havi hozzáférést biztosít az online magazinhoz és a fenti táblázatban megjelölt egyéb szakmai anyagokhoz és szolgáltatásokhoz. Az
előfizetést az első év végén automatikusan meghosszabbítjuk, amennyiben más jellegű szándékodat írásban nem jelzed felénk. Az Optimum+
csomag 12 havi hozzáférést biztosít az online magazinhoz és a fenti táblázatban megjelölt egyéb szakmai anyagokhoz és szolgáltatásokhoz. Az
előfizetést az első év végén automatikusan meghosszabbítjuk, amennyiben más jellegű szándékodat írásban nem jelzed felénk.
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