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„Egymástól tanulni – Közösen gondolkodni Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekről” 

 
XII. TMKE Tűzvédelmi Konferencia 

Balatonföldvár – Hotel Jogar 
2022. április 28-29. 

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek fejlesztési kérdései 

Idén konferenciánk témájával szeretnénk minél szélesebb körben bevonni a szakembereket 
az irányelvek fejlesztésébe. Minden blokk elején az érintett TvMI módosítása során a 
legtöbb vitát, gondolkodást kiváltó, akár a TvMI-be csak részben bekerült, akár a TvMI-ből 
kimaradt témáiról tart összefoglalót az adott bizottság vezetője, majd a témákörök moderált 
megvitatását tervezzük. A konferencián lefolytatott viták során felmerülő javaslatokat, a 
közös gondolkodás eredményeiről írásos összefoglalást készítünk , amelyet a következő 
TvMI módosítás során a munkacsoportok felhasználhatnak. 
 
A meghirdetett témákhoz előzetes kérdéseket és hozzászólásokat is lehet online felületen 
tenni. Az űrlap ezen a linken érhető el: https://forms.gle/cDdaYGEgSR6nm9GD7 Ez nagyban 
segítené, hogy elő tudjunk készülni és hogy a felvetéseket minél hatékonyabban tudjuk 
széles körben átbeszélni! 
 
MMK Tűzvédelmi tagozat tagjai számára a 2022. évi kötelező szakmai továbbképzés teljesíthető a 
részvétellel. 

 
 Tíz előadó – egy cél: tanuljunk együtt és gondolkodjunk közösen! 
 

I. nap programja: 

április 28. csütörtök 

8.30 – 9.00 regisztráció – kávé, üdítő 

9.00 – 9.10 Megnyitó 
Nagy Katalin tűz-és munkavédelmi szakmérnök, TMKE elnöke 
 
9:10 – 9:50 OKF előadó (felkérés alatt) 
 
9.50 – 11.20 Tűzterjedés elleni védelem 
Nyitóelőadás: Dr. Takács Lajos Gábor építészmérnök, tűzvédelmi szakmérnök 
• Térbeli tűzterjedés ellen védett homlokzatok megoldásai 
• Tűzfalak - mikor szükséges, mikor hagyható el, készülhet rajta éghető burkolati, bevonati, 

vakolt hőszigetelő rendszer? 
• Tűzgátló elhatárolás - tűzgátló dobozolás - barkácsolás vagy megfelelő megoldások 

alkalmazása? 
Vitafórum - moderátor: Lestyán Mária építészmérnök 
 
11.20 – 11.50 szünet - büfé 
 
11.50 – 13.20 Hő és füst elleni védelem 
Nyitóelőadás: Nagy Katalin tűz-és munkavédelmi szakmérnök 

https://forms.gle/cDdaYGEgSR6nm9GD7
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• Hő- és füstelvezető kupolák közelében milyen egyéb berendezések, szerelvények helyezhetők 

el?  
• Nyitott gépjárműtároló - mi számít nyitottnak? 
• Légpótló nyílás - mikor nem akadály a rácsszerkezet, hogyan kell számolni az ellenállását?  
Vitafórum - moderátor: Lászik Gábor - építész tűzvédelmi szakértő  
 
13.20 – 14.20 Ebédszünet  
 
14.20 – 15.50 Kiürítés  
Nyitóelőadás: Lengyelfi László tűzvédelmi mérnök 
• Hogyan biztosítható kiürítési útvonalba eső ajtók nyithatósága? 
• Milyen műszaki feltételekkel tervezhető menekülésre szolgáló felvonó? 
• Egészségügyi létesítmények – mentés vagy menekülés? Mikor menthető egy személy 

előkészítéssel? 
• Többirányú kiürítés - mikor szükséges, hogyan megfelelő? 
• Szakaszos kiürítés - mikor szükséges, hogyan megfelelő? 
• Menekülés alternatív eszközei (csúszdák, ferde és függőleges pályájú emelőlapok, mentési 

hordszék) – hova tervezhetők és milyen feltételekkel?  
Vitafórum - moderátor: Veresné Rauscher Judit építészmérnök, tűzvédelmi szakmérnök 
 
15.50 – 16.30 szünet - kávé, üdítő 
 
16.30 – 18.00 TMKE Beszámoló és tisztújító közgyűlés 
 
19:00 – 21.00 Vacsora, borkóstolóval 

 
II. nap programja: 

április 29. péntek 
 
8.00 – 9.30 Reggeli 
 
9.30 – 11.00 Robbanás elleni védelem  
Nyitóelőadás: Decsi György tűzvédelmi mérnök 
• Mikor szükséges hasadó vagy hasadó-nyíló felület?  
• Kell-e kazánház létesítéséhez robbanásvédelmi dokumentáció? 
• Mikor minősül robbanásveszélyesnek egy helyiség? 
Vitafórum - moderátor: Egerszegi Zsuzsanna tűz- és robbanásvédelmi vezető 
 
11.00 – 11.30 szünet – kávé, üdítő 
 
11.30 – 13.00 Használati szabályok - készülő TvMI  
Nyitóelőadás: Lestyán Mária építészmérnök 
• Hogyan befolyásolják a tárolási szabályok és szokások raktárak tűzvédelmi tervezését? 
• Menekülési utak – mi fér bele, mit lehet tárolni és mit nem?  
Vitafórum - moderátor: Érces Gergő építészmérnök, tűzvédelmi szakmérnök 
 
13.00 – 13.10 Zárás  
Nagy Katalin tűz-és munkavédelmi szakmérnök, TMKE elnöke 
 
13.10 – 14.30 ebéd, hazautazás



 
 

Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete 
1146 Budapest, Thököly út 67. 

                                                                                                                                                                        Postacím/elérhetőség: 
1082 Budapest, Baross utca 98. IV./7. 

                                                                                                                                                         www.tmke.hu <> info@tmke.hu 
 

XII. TMKE Tűzvédelmi Konferencia 
Balatonföldvár – Hotel Jogar 

2022. április 28-29. 

Jelentkezési díjak és feltételek  

A konferencia teljes programja 2 napos. A szállodai elhelyezés kétágyas szobákban, a 
jelentkezés sorrendjében történik. (Felár ellenében lehetséges egyágyas elhelyezés kérése 
is, korlátozott létszámban, 10 főig). 

Lehetséges csak az 1. napon történő részvételre is, ebben az esetben az utolsó fórummal 
vagy a közgyűlésen történő részvétellel zárul a napi program.  

 
A jelentkezés végső határideje április 25. 
 
MMK Tűzvédelmi tagozat tagjai számára a 2022. évi kötelező szakmai továbbképzés teljesíthető a 
részvétellel. 
 
Részvételi díjak  
1. nap díja (program, büfé, ebéd, ÁFA) 17.600 Ft/fő  (ebből étkezés: 9.600 Ft/fő) 
2. nap díja (vacsora, borkóstoló, szállás, IFA, program, büfé, ebéd, ÁFA) 
 24.950 Ft/fő (ebből étkezés: 16.600 Ft/fő) 
 egyágyas felár 3.800 Ft/fő 
    
 
TMKE tagok részére a közgyűlésen való részvétel ingyenes! A fenti részvételi díjakból TMKE 
tagok részére 6.000 Ft/fő kedvezményt biztosítunk! 
  
Jelentkezést és fizetést csak a honlapunkon keresztül, elektronikus úton fogadunk el. Helyszíni 
jelentkezés, fizetés technikai okokból sajnos nem megoldható!  

A kedvezmény összegét a rendszer automatikusan levonja jelentkezéskor. A részvételi díj étkezést 
tartalmaz, melynek járulékait a jelentkezőnek kell megfizetnie.  

A részvételt a rendezvény előtt 8 nappal lehet lemondani a részvételi díj kifizetése nélkül. 


