I. TSZVSZ Tűzesetek tapasztalatai – szakmai nap

Tervezőknek, kivitelezőknek, üzemeltetőknek, társasházkezelőknek, beruházóknak

LEFELEJTETT TŰZVÉDELEM!
KIÉ A FELELŐSSÉG?
A szakma számára a közelmúlt talán legnagyobb tanulsággal szolgáló tűzesete a
LONDONI GRENFELL TOWER lakóépület tüze volt, mely több mint 80 áldozatot
követelt. A tűzesetek nagy része megfelelő tervezéssel, kivitelezéssel és
üzemeltetéssel megelőzhető lenne.
A TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi Tagozatának
hiánypótló, kiemelt szakértelemmel rendelkező előadók előadásaira épülő szakmai
napja arra kívánja felhívni a figyelmet bekövetkezett hazai és nemzetközi tűzesetek
tapasztalatain keresztül, hogy melyek azok az alapvető hibák, hiányosságok,
amelyekre nem is gondolunk, amikor egy-egy műszaki megoldást betervezünk,
kivitelezünk, vagy például egy épületet üzemeltetünk, karbantartunk!

2017. szeptember 21., csütörtök 9:00

LURDY Ház
Szakmai támogatók: MÉK Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozata, Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi
Tagozata, TMKE Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete, A1 Hőszigetelőanyag-gyártók Egyesülete
Médiapartner: Katasztrófavédelmi szemle, Magyar Építéstechnika, TERC Kft.

MEGHÍVÓ
I. TSZVSZ Tűzesetek tapasztalatai – szakmai napra

Lefelejtett tűzvédelem! Kié a felelősség?
Időpont:

2017. szeptember 21., csütörtök 9:00

Helyszín:

LURDY Ház 4. konferenciaterem
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Részvételi feltételek:

A szakmai napon való részvétel feltétele regisztrációhoz és a
részvételi díj megfizetéséhez kötött. (részleteket lásd a meghívó
végén)
A regisztrációs lapot a tszvsz@tszvsz.hu e-mail-címre várjuk.
Jelentkezési határidő: 2017.09.18.

A szakmai nap programja:
8:30–9:00

Regisztráció

9:00

Megnyitó:

Zellei János elnök TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

Levezető:

Lestyán Mária TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti
Tűzvédelmi Tagozat vezetője

9:00–11:15

1. Blokk – Tűzeseti tapasztalatok – felelősségi körök (3X45 perc)
A közelmúlt tűzeseteinek elemzése (2X45 perc)
Középpontban a londoni Grenfell Tower és kapcsolódóan más tűzesetek
tapasztalatai hatósági szemszögből – hibák, hiányosságok, tanulságok
Előadó: Király András tűzvizsgálati szakértő, Tűzvizsgáló Kft., Dr. Takács
Lajos Gábor docens, Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozatának elnöke
Felelősök kerestetnek! Tűzvizsgálati tapasztalatok a közelmúlt jelentős hazai és
külföldi tűzeseteinél
Előadó: Borsos Tibor igazságügyi tűzvédelmi szakértő, a TSZVSZ Magyar
Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi Tagozatának és a Bács-Kiskun
Megyei Tűzmegelőzési Bizottság tagja
Egyes laboratóriumi minősítő vizsgálatok és az azt követő megvalósítás
harmóniája és ellentmondásainak hatása a tűzbiztonságra.
Előadó: Dr. Bánky Tamás tűzvédelmi szakértő

Meddig tartozik felelősséggel a tervező, kivitelező, üzemeltető? (1X45 perc)
Tervezői-üzemeltetői struccpolitika. Félreértett, meg nem értett, elfelejtett
tűzvédelmi kérdések a jog szemszögéből.
Előadó: Lestyán Mária építésztervező szakmérnök, az A1 Hőszigetelőanyaggyártók Egyesületének elnöke
11:15–11:45

Kávészünet

11:45–14:00

2. Blokk – Építész és szakági tervezők felelőssége a tűzvédelemért (3X45 perc)
A tűzvédelmi koncepció hiánya és hiányosságai, tűzeseti vonzatok (1X45 perc)
Kiemelt hangsúllyal a meglévő épületek átalakítására, felújítására, bővítésére
és használati mód változására
Előadó: Nagy Katalin tűzvédelmi szakmérnök, TMKE Tűzvédelmi Mérnökök
Közhasznú Egyesülete elnöke
Tervhiányosságok és tűzesetek összefüggései (1X45 perc)
Mikor van szükség tervre és mikor kötelező? Mit és milyen részletességgel kell
tartalmaznia a terveknek? Kinek a felelőssége? (Szakági tervezők kontra
építész tervezők)
Előadó: Dr. Takács Lajos Gábor docens, BME Épületszerkezettani Tanszék, a
Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozatának elnöke
Kivitelezési és használatbavételi eljárások nem várt meglepetései (1X45 perc)
Jellemző példák, amikor valami nem igazán sikerült. Ki a felelős? Ki tud
segíteni? Ki fizeti a számlát?
Előadó: Mészáros János tűzvédelmi szakértő, az MMK Magyar Mérnöki
Kamara Tűzvédelmi Tagozat minősítő testületének vezetője

14:00–14:20

Kávészünet

14:20–15:50

3. Blokk – Használatbavétel utáni tűzvédelmi hiányosságok (2X45 perc)
Passzív tűzvédelmi elemek, rendszerek hiánya, hiányosságai és a tűzesetek
(1X45 perc)
Minden tűzvédelmi rendszer annyit ér, mint a leggyengébb láncszeme! Ha
eltakart és nem látom, nem is kell vele foglalkozni? Tervezői, kivitelezői,
üzemeltetői felelősségek!
Előadók: Marlovits Gábor TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti
Tűzvédelmi Tagozat vezető helyettes, Sebestyén Tibor Dunamenti Tűzvédelem
Zrt. ügyvezető igazgató

Aktív tűzvédelmi elemek, rendszerek hiánya, hiányosságai és az üzemeltetői
magatartás kihatásai az épülettüzekre (1X45 perc)
Ha valami nem kötelező (például tűzjelző, beépített oltórendszer, tűzoltó
készülék), még lehet!
Előadók: Seres Attila, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség tagozat vezető,
Czirok Antal TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség tagozat vezető helyettes
15:50–16:00 Konferencia zárása – kérdések és válaszok
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Részvételi/kamarai igazolások kiadása a továbbképzés/szakmai nap végén történik!
A szakmai nap kiemelt támogatóinak képviselői a helyszínen tanácsadással is segítik a
résztvevőket, kérdéseikkel forduljanak hozzájuk bizalommal. A szakmai nap anyagát, a kiemelt
támogatók megoldásait tartalmazó anyaggal együtt a résztvevők a konferenciát követően
megkapják E-mailben!
Kiemelt támogatóink:
A1 Hőszigetelőanyag-gyártók Egyesülete, Colt Hungária Kft., Dunamenti Tűzőr Kft., Dunamenti
Tűzvédelem Zrt., Dunamenti CSZ Kft., Fire-Stop ’97 Kft., Ludor Kft., PROMAT, ROCKWOOL
Hungary Kft., Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. - Rigips divízió, Schrack
Seconet Kft., Smokeless Building Kft., Swedsteel-Metecno Kft., XELLA Magyarország Kft.,
Tűzkerék Kft.
Részvételi díj:

TSZVSZ-tagoknak:

4.000.- + Áfa

(Bruttó: 5080.- Ft)

Nem TSZVSZ-tagoknak:

6.000.- + Áfa

(Bruttó: 7620.- Ft)

Hatósági kollégáknak:
Ingyenes
a munkahely regisztrációs lapon való feltüntetése mellett.
MMK Tűzvédelmi, Tartószerkezeti, Építési és Elektrotechnikai
Tagozatának Tagjai számára lehetőség van a szakmai napon a 2017. évi
kötelező szakmai továbbképzésen való részvételük teljesítésére. Ebben az
esetben a részvételi díj 10.000.- + Áfa (Bruttó: 12.700.- Ft), amely a kamarának
fizetendő képzési díjat is tartalmazza.
(A Szövetségnek befizetett részvételi díjak – az MMK képzési díja nélkül – a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség és a
BM OKF Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös 2017. október 26–27-ére tervezett kétnapos szakmai képzésének
díjából jóváírásra kerül, amennyiben a résztvevő arra is jelentkezik.)

MÉK Magyar Építész Kamaránál 2017/171 bírálati sorszám alatt a részvételi kredit 2 pont.
A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött.
Regisztráció: A programhoz mellékelt jelentkezési lapot kérjük, küldjék meg a tszvsz@tszvsz.hu email-címre. A szakmai napon való részvétel feltétele a részvételi díj megfizetése. (OTP 1171400620442187) A számlát a Szövetség a befizetést követően állítja ki és küldi meg a résztvevőnek.
Amennyiben az utaláshoz előre lenne szükség a számlára, kérjük a regisztrációs lapon ezt jelezni!

