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Ülésezett a Tûzvédelmi Mûszaki Bizottság. Rendkívüli üléssel nyitotta az évet
a Tûzvédelmi Mûszaki Bizottság. A január utolsó napján megtartott
értekezleten egyebek között arról is döntöttek, hogy milyen ütemben és
milyen témák szerint dolgozzák át idén a tûzvédelmi mûszaki irányelveket.
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Ülésezett a Tûzvédelmi Mûszaki Bizottság.
Rendkívüli üléssel nyitotta az évet a Tûzvédelmi Mûszaki Bizottság. A január
utolsó napján megtartott értekezleten egyebek között arról is döntöttek, hogy
milyen ütemben és milyen témák szerint dolgozzák át idén a tûzvédelmi
mûszaki irányelveket. A szigorú menetrend szerint mûködõ, témákra
szakosodott munkacsoportok azon dolgoznak majd, hogy az Országos
Tûzvédelmi Szabályzathoz igazodó irányelvek a lehetõ leghasznosabb
útmutatóként szolgáljanak a felhasználók számára.
Naprakésznek, aktuálisnak és könnyen használhatónak kell lenniük a tûzvédelmi
mûszaki irányelveknek, amelyek az Országos Tûzvédelmi Szabályzat
kiegészítéseként részletesen és közérthetõen fogalmazzák meg az elõírásokhoz
tartozó megvalósítási útvonalakat. A tûzvédelmi mûszaki irányelveket tartalmazó
dokumentum voltaképpen a felhasználók fontos segédlete, hiszen útmutatásul
szolgál ahhoz, hogy a szabályzóban leírtakat a kivitelezõk maradéktalanul
teljesíthessék.
Idén maga az Országos Tûzvédelmi Szabályzat is megújul, figyelembe veszi a
folyamatos technológiai és építészeti innovációkat, a hozzátartozó irányelveknek
pedig mindenben igazodniuk kell a módosított szabályzóhoz. Éppen ezért a
mûszaki bizottságnak év elején arról kellett döntenie, hogy milyen
munkacsoportokban és határidõkkel módosítják a tûzvédelmi mûszaki irányelveket.
A bizottságban mindazon szakterületek és szakmai szervezetek képviseltetik
magukat, amelyek érintettek a megoldások (irányelvek) kidolgozásában. Tagja a
szakmai bizottságnak 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 Kar, 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 egy-egy képviselõje.
A csütörtöki ülést dr. Bérczi László tû. dandártábornok, országos tûzoltósági
fõfelügyelõ, a bizottság elnöke nyitotta meg, majd vázolta az ülés napirendi
pontjait, és ismertette az idei évre tervezett feladatokat. A tábornok tájékoztatta a
jelenlévõket, hogy az összes meglévõ irányelvet felül kell vizsgálni, valamint két új
dokumentumnak is meg kell születnie, az egyik a robbanás elleni védelemmel, a
másik pedig a kockázati osztályba sorolással foglalkozik.
Badonszki Csaba tû. alezredes, a tûzvédelmi és kéményseprõipari-szabályozási
fõosztály helyettes vezetõje részletezte az irányelvek kidolgozásával, illetve
átdolgozásával kapcsolatos munkacsoporti feladatokat.
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