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Tűzvédelmi szolgáltatásaink témakörönként
•

Tűzvédelmi ügyintézés.

•

Tűzvédelmi műszaki leírás készítése
(szakirányú építész ill. villamos stb. tűzvédelmi szakértő bevonásával).

•

Tűzvédelmi szakvélemény készítése.

•

Minden olyan tűzvédelmi ügyben, ahol az adott eljárás során a tűzoltóság jár el
szakhatóságként, a tűzvédelmi munkát, vagy a szakértői tevékenységet a tulajdonos,
illetve a megbízó nevében elvégezzük. Ilyen engedélyköteles eljárás lehet: pl.: építési-,
működési-, telepengedélyezési-, rendeltetés megváltozási-, használatbavételi-, stb.

•

Építkezések tűzvédelmi műszaki felügyelete.

•

Tűzvédelmi hatósági ellenőrzésen a megbízó képviselete.

•

Létesítmény tűzvédelmi témakörönként vagy komplex átvilágítása.

•

Kiürítés számítás készítése.

•

Tűzterhelés számítás készítése.

•

Tűzvédelmi Szabályzat készítése.

•

Eseti Tűzvédelmi Szabályzat készítése.

•

Tűzveszélyességi osztályba sorolás készítése.

•

Tűzvédelmi kockázat elemzés.

•

Tűzvédelmi elemzés.

•

Tűzvédelmi nyilvántartások elkészítése, naprakész vezetése.

•

Belső időszakos tűzvédelmi szemle.

•

Szerződések tűzvédelmét érintő rész kidolgozása javaslattétel.

•

Tűzvédelmi rendszerek vonatkozó jogszabály szerinti, időszakos szakmai
ellenőrzésének koordinálása.

•

Tűzvédelmi rendszerek felülvizsgálata.

•

Tűzriadó terv készítése.
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•

Tűzriadó terv gyakoroltatása, dokumentálása.

•

Az új munkavállalók foglalkoztatását megelőző, munkába állás előtti első tűzvédelmi
oktatás megtartása.

•

Éves ismétlődő tűzvédelmi oktatás rendszeres végrehajtása.

•

Jogkövető magatartás keretében, szerződés szerinti formában (pl.: elektronikus-, fax-,
E-mail-, stb.) a tűzvédelmet érintő változásokról rendszeres tájékoztatást küldünk
szerződéses ügyfeleinknek, továbbá az egyéb érdeklődőknek (lehetséges ügyfelek).

•

Teljeskörű javaslatot teszünk a felmerülő tűzvédelmi problémák megoldására, amely
tartalmazza az azok megvalósításához szükséges időintervallumot is.

•

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek kidolgozása, felkérésre
felügyelet biztosítása.

•

Tűzvédelmi szaktanácsadás.

•

Tűzvédelmi szakvizsga szervezése.

•

Tűzvédelmi szakvizsgáztatás, teljes körű ügyintézéssel (felkészítés, előadások tartása,
dokumentálás, oktatási segédlet biztosítása stb.).

•

Létesítményi tűzoltóságok képzése, azok megszervezése, felügyelete. Segítséget
nyújtunk a helyi sajátosságok elemzése alapján a tűzoltóság személyi állománya
létszámának, képzettségének meghatározásában és a műszaki-, technikai eszközök
beszerzésében.
Megállapodás szerint vállaljuk Budapest, illetve Pest megye területén a létesítményi
tűzoltóságok tűzoltó parancsnoki feladatainak ellátását, amely magába foglalja a
létesítményi tűzoltóságok szakmai irányítását, továbbképzésének szervezését és
végrehajtását, rendszeres ellenőrzését, az illetékes hivatásos önkormányzati és
önkéntes tűzoltósággal való kapcsolattartást.

•

Tűzoltási terv készítése.

•

Létesítmény tűzvédelmi szervezete kiépítésének megszervezése, lebonyolítása.

•

Tűzvédelmi rendszerek átadás-átvételének, üzembe-helyezésének megszervezése.

•

Tűzvédelmi bróker tevékenység keretében a létesítmények tűzvédelmi rendszereinek
optimalizálása (aktív-passzív rendszerek), segítség nyújtása bármilyen tűzvédelmi
rendszer üzemeltetéséhez szükséges, leendő karbantartó cég kiválasztásában.

•

Tűzoltósági kulcsszéf kiépítésének szervezése, teljes körű lebonyolítása
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•

Javaslat tartalékvilágítás kiépítésére, a lehetőségek elemzése, az ellenőrzés folyamatos
végzése a létesítéstől az üzemeltetésig.

•

Tűzvédelmi Bróker tevékenység keretében segítséget nyújtunk az Ön igényeinek
megfelelő tűzvédelmi termékek, szerkezetek kiválasztásához, legyen az beépített
jelző- és oltóberendezés (tűzjelző, sprinkler), tűzoltó készülék, tűzvédelmi építőipari
termék. Szerződött partnereink termékköréből választhat: előzetesen megismerheti az
adott termékek működési-, élettartalmi- és ellenőrzési követelményeit, ezek várható
üzemeltetési költségeit - felkérésre – megvizsgáljuk. Ennek alapján összevetheti az
árakat a hasonló termékek ilyen jellemzőivel.

•

Villamos (elektromos) villámvédelmi hálózat felülvizsgálata. Sztatikus feltöltődés
elleni védelem vizsgálata.

•

Tűzvédelmi nyomtatványok beszerzése, naprakész vezetése

