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„Egymástól tanulni – Jubileumok és új távlatok az építészeti tűzvédelemben” 
 

XI. TMKE Tűzvédelmi Konferencia 

Balatonföldvár – Hotel Jogar 

2021. október 25-26. 

Korszakhatár? – Korszakváltás?  

A tűzvédelmi mérnöki munka fejlődése az elmúlt időszak nagy eredménye. A tűzvédelem egyre 
inkább projektalakító tényező. Az új OTSZ révén tűzvédelmi tervezés szerepe és a tervező felelőssége 
nőtt. Mindez új helyzetet eredményezett, miközben az építészet, az építőanyagok és megoldások 
fejlődése és az egyre bonyolultabb multifunkcionális terek, valamint a tűzvédelmi részterületek 
együttműködése alapvetően új szemléletet követel.  
Meddig jutottunk? Merre tovább?  
 
MMK Tűzvédelmi tagozat tagjai számára a 2021. évi kötelező szakmai továbbképzés teljesíthető a 
részvétellel.  
 
Tizenhat előadó – egy cél: tanuljunk együtt! 
 
Tűzvédelmi mérnököknek, szakértőknek nélkülözhetetlen, a hatóság szakembereinek fontos 
ismeretek egy csokorban! 
 

Program:  

október 25. hétfő 

9.00 – 9.30 regisztráció – kávé, üdítő 

9.30 – 9.45 Megnyitó  
Nagy Katalin tűz-és munkavédelmi szakmérnök, TMKE elnöke 
 
9.45 – 10.30 A tűzvédelmi mérnöki munka tartalmi elemeinek kialakulása – Az első lépésektől a 
tűzvédelmi koncepcióig 
Dr. Beda László professor emeritus, Lengyelfi László tűzvédelmi mérnök, Nagy Katalin tűzvédelmi 
szakmérnök 

• Célok és megoldások 

• A mérnöki munka keretfeltételei 

• Képzés és konferenciák szerepe a közös munkában 
 
10.30 – 10.40 szünet  
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10.40 – 12.00 Az OTSZ módosításra várva – Jogszabály előkészítéshez adott javaslatok és 
koncepcionális viták 
Nádor András villamosmérnök, elnök ÉVOSZ Tűzvédelmi tagozat, Decsi György tűzvédelmi mérnök, 
elnök MMK Tűzvédelmi Tagozat, Lestyán Mária építészmérnök, titkár, TSZVSZ, Dr. Takács Lajos Gábor 
egyetemi docens, elnök MÉK Tűzvédelmi tagozat, Nagy Katalin tűz-és munkavédelmi szakmérnök, 
elnök TMKE 

• A tűzvédelmi szabályozás keretei  

• Mérnöki munka és a kockázati tényezők 

• Építészeti,- tűzvédelmi,- és versenytényezők 
 
12.00 – 13.00 ebéd  
 
13.00 – 16.00 Szállás jellegű létesítmények tűzvédelmi tervezési, kivitelezési és működtetési 
megoldásai – Balaland Szántód helyszíni bejárás és bemutató 
Vécsey Róbert igazgató 

• Tervezési koncepció   

• Szálloda, üdülőház, rekreációs létesítmények 

• Tűzvédelmi célok és megoldások  
 

16.00– 16.20 Szünet, büfé 
 
16.20 – 18.30 TMKE közgyűlés 
 
19.00 – 20.00 Vacsora 
 
20.00 – 21.30 Vitafórum – Szállásépületek egyéb funkciói 

 

Program:  

október 26. kedd 
 
 
9.30 – 10.10 Tűzvédelmi szakmai kihívások és a mérnökképzés  
Dr. Vass Gyula hab. egyetemi docens, intézetvezető, NKE, Dr. Takács Lajos Gábor egyetemi docens, 
tanszékvezető BME, Mohai Ágota egyetemi tanársegéd Óbudai Egyetem 

• képzési célok 

• bemeneti követelmények 

• tűzvédelmi szakmai kompetenciák 

• egyenértékűség   
 
10.10 – 11.10 Új innovációk a tűzvédelmi fejlesztésben – megoldások a tűzvédelemi tervezői 
gyakorlatban  
Szűcs Gábor beépített tűzvédelmi berendezés tervező, Dr. Restás Ágoston egyetemi docens, Dr. 
Takács Lajos Gábor egyetemi docens 

• Videotechnika és tűzjelzés 

• Klímaváltozási kihívások és habbaloltási technológia 

• Balaland – tűzvédelmi tervezői megfontolások  
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11.10 – 11.20 szünet 
 
11.20 – 11.40 Fenntarthatósági célok és követelmények az építészeti tűzvédelemben 
Lestyán Mária építészmérnök 

• Fire Safe & Fire Resilience 

• CPR – egységes szabályozás  

• EU tanulmány – a füst toxicitása  

• NFPA kutatás és cselekvési terv 

• Társadalmi kockázat minimalizálása 
 
11.40 – 12.40 Korszakváltás az építőipari, tűzvédelmi fejlesztésekben – alkalmazási lehetőségeik és 
korlátaik  
Kiss Attila építészmérnök, Eőry Emese építőmérnök, Gábor Szabolcs építőmérnök 
 

• Szendvicspanel falak homlokzati és falszerkezeti alkalmazása 

• Gipszkarton falak kiterjesztett alkalmazási lehetőségei  

• Nyílások lezárása a tűzszakasz határon  

• Termékszintű megoldások a gyakorlatban 
 
12.40 – 13.00 Zárás  
Nagy Katalin tűz-és munkavédelmi szakmérnök, TMKE elnöke 

13.00 – 14.00 ebéd, hazautazás 

 
 


