Tűzvédelem

Elektronikus szakmai folyóirat


SPECIÁLIS AJÁNLAT – Szaklap + szoftver
A szaklap és a kapcsolódó szolgáltatáscsomag mellé
megkapja a kiürítésszámítási kalkulátort és a
munkabaleseti jegyzőkönyvkitöltő szoftvert is



A HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ SEGÉDLETEK
» Mintadokumentumok általános tűzvédelmi
teendők elvégzéséhez
» Tűzvédelmi Szabályzat. Tűzvédelmi oktatási napló
» Tűzriadó terv. Tűzvédelmi üzemeltetési napló
»
»
»
»
»
»

 Igen, megrendelem a Tűzvédelem
szaklapot  példányban.
 Igen, kérem a speciális ajánlatot
(szaklap + kalkulátor + szoftver)
A szolgáltatáscsomag tartalma:
» Az online szaklap éves előfizetése
» Szerkeszthető iratminták, hozzáférés a szaklap archívumához
» Korlátlan szakértői tanácsadás
» Olvasói kérdések és szakértői válaszok gyűjteménye

Az éves előfizetés díja 41.900 Ft+áfa

»
»

Tűzvédelmi mintadokumentumok építőipari
tevékenységhez
Kivitelezői nyilatkozat. Tervezői nyilatkozat
Tűzvédelmi teljesítményjellemzők igazolása

szolgáltatáscsomag

»
»
»
»
»

Felkészülés a hatósági ellenőrzésekre
Munkaügyi ellenőrzés az építőiparban
Szállodakomplexumok ellenőrzése
Zenés-táncos szórakozóhelyek ellenőrzése
Hatósági ellenőrzés jegyzőkönyve

A szaklap, a kalkulátor és a szoftver éves előfizetési
díja 59.900 Ft+áfa

»
»

Tűzvédelmi kötelezettségek a gyakorlatban
Egy háromszintes irodaépület kiürítése - számítási
példa
Fókuszban a súlyos káresemény-elhárítási terv
Belső védelmi terv gyakorlat
Seveso III. irányelv hazai jogrendbe való integrálása
Tetőfödém térelhatároló elemeinek tűzvédelme
Hő- és füstelvezetés - Mi változott?

»
»
»
»
»


Tűzvédelmi mintadokumentumok mezőgazdasági
tevékenységhez
Értesítés gépszemle megtartásáról
Igazolás betakarítást megelőző tűzvédelmi oktatásról
Jegyzőkönyv betakarítást megelőző gépszemléről
Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezésére

Megrendelését emailben, faxon és postai úton is beküldheti
hozzánk a lenti elérhetőségekre. A megrendelőlap eredeti,
fénymásolt és szkennelt változatát is elfogadjuk.

SZAKLAPUNK KIEMELT TÉMÁI:
• Tűzvédelmet érintő jogszabályváltozások
• A módosult OTSZ részletes előírásai
• Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek
• Kiemelten ellenőrzött területek
• Tűzvédelmi ellenőrzések menete
• Ellenőrzési tapasztalatok
• Dokumentálási kötelezettségek
• Tűzvédelmi szakember alkalmazása, feladatai
• Szempontok a tűzvédelmi szabályzat
elkészítéséhez
• Tűzriadó és menekítési terv
• Tűzvédelmi felvilágosítás, oktatás
• Építmények, irodák tűzvédelmi követelményei
• A létesítésre vonatkozó szabályok
• A használat tűzvédelmi szabályai
• Biztonsági jelek alkalmazása, karbantartása
• Tanulságos tűzesetek
• Olvasói kérdések
Megrendelésével ön elfogadja a Kiadó honlapján elérhető
Általános Szerződési Feltételeket!
Az elektronikus szakmai folyóirat évente összesen 12
lapszámmal jelenik meg. Éves előfizetését a megrendelést
követően számlázzuk. A számlázás után e-mailben juttatjuk
el Önhöz a kiadvány megtekintéséhez, illetve a portál és
az előfizetésben foglalt további kapcsolódó szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges hozzáférési adatokat.
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Ön megkapja a
kiürítésszámítási kalkulátort és a munkabaleseti
jegyzőkönyvkitöltő szoftvert is.
elemein

felül

54109
Név és cím:
Szállítási cím (ha eltér a fentiektől):
A megrendelő neve, beosztása:
Cég / intézmény fő tevékenysége, adószáma:
Telefon:
E-mail:
2020.

aláírás és bélyegző



Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet és email címet a Forum Média Kiadó Kft. hírlevél 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 hírlevélről bármikor
leiratkozhatom az elektronikus levelek alján található link
segítségével, valamint a forum-media@ forum-media.
hu e-mail címre, vagy postai úton a Forum Média Kiadó
Kft., 1139 Budapest, Váci út 91. címre küldött lemondási
kérelem útján.

Fórum Média Kiadó Kft. • 1139 Budapest, Váci út 91. • Tel.: (1) 273-2090 • forum-media@forum-media.hu
Mikrovállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak és magánszemélyeknek 10% kedvezményt biztosítunk!
Ehhez önnek a megrendelés során a MIKRO10 kuponkódot kell megadnia.

