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Tizenkét irányelv segíti a tûzvédelmi követelmények teljesítését. A
Tûzvédelmi Mûszaki Irányelvek (TvMI) az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról
szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben (OTSZ) meghatározott tûzvédelmi
követelmények teljesítéséhez szükséges, az elérendõ biztonsági szintnek
megfelelõ egyes mûszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazza. 
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A Tûzvédelmi Mûszaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének
és mûködésének részletes szabályairól szóló 53/2014. (XII. 5.) BM rendelet
alapján az irányelvek kidolgozása a Tûzvédelmi Mûszaki Bizottság feladata. 

A jogszabály alapján a grémiumban képviselteti magát a Magyar Építész Kamara,
a Magyar Mérnöki Kamara, a TSZVSZ Magyar Tûzvédelmi Szövetség, a
Tûzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete, a Szent István Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Kara, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi
Intézet Tûzvédelmi és Mentésirányítási Tanszéke, a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Magyar
Szabványügyi Testület, az Építésügyi Minõségellenõrzõ Nonprofit Kft., valamint az
Országos Atomenergia Hivatal, a bizottság elnöke az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság országos tûzoltósági fõfelügyelõje. 

Az OTSZ alapján a tûzvédelmi hatóság a tûzvédelmi mûszaki irányelvektõl vagy a
nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérõ megoldást kérelemre
jóváhagyhatja, ha a legalább azonos biztonsági szintet a kérelmezõ igazolja. 

A kidolgozott irányelvek: 

-          Tûzterjedés elleni védelem 

-          Kiürítés 

-          Hõ és füst elleni védelem 

-          Tûzoltó egységek beavatkozását biztosító körülmények 

-          Beépített tûzjelzõ berendezés tervezése, telepítése 

-          Beépített tûzoltó berendezések tervezése, telepítése 

-          Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltõdés elleni



védelem 

-          Számítógépes tûz- és füstterjedési, valamint menekülési szimuláció 

-          Tûzvédelmi Mûszaki Megfelelõségi Kézikönyv 

-          Szabadtéri rendezvények 

-          Építményszerkezetek tûzvédelmi jellemzõi 

-          Felülvizsgálat és karbantartás 

A Tûzvédelmi Mûszaki Irányelvek az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
honlapjáról tölthetõk le. 

  

  

Forrás, további részletek: LÁNGLOVAGOK 
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