TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség és
MMK Tűzvédelmi Tagozatának – szakmai napja

Tervezőknek, kivitelezőknek, üzemeltetőknek, társasházkezelőknek, beruházóknak

Minősítések és ami mögöttük van
A papír nem minden! Tévedések és tévhitek,
amire a figyelem nem szokott kiterjedni
Az építmények tűzvédelméért az építész és szakági tervezők, kivitelezők, műszaki ellenőrök
valamint az épületek üzemeltetői egyaránt felelősséggel tartoznak. A beépítésre kerülő építési
termékek és szerkezetek tűzvédelmi szempontú megfelelőségét azokban esetekben is
ellenőrizni szükséges, amikor nincs hatósági eljárás.
A TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség és az MMK Tűzvédelmi Tagozatának
konferenciája abban kíván segítséget nyújtani a tervezői és hatósági oldalon tevékenykedő
kollégák számára, hogy rámutat azokra a hibákra és hiányosságokra, amelyekre nem szokott
kellő figyelem kiterjedni a minősítések értékelése során. Hajlamosak a tervezők, kivitelezők
arra, hogy csak a minősítések tűzvédelmi teljesítményét ellenőrzik, de azt már nem, hogy ez
a teljesítmény milyen műszaki feltételek fennállása esetében áll fenn. Ha a minősítések
mögötti feltételek nem biztosítottak az tűzvédelmi kockázatot hordozhat valamint az épület
nem megfelelősségét vonhatja maga után.

2018. június 7., csütörtök 9:00

LURDY Ház
Szakmai támogatók: Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozata, Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi
Tagozata, Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete,
Médiapartner: Katasztrófavédelmi szemle, Magyar Építéstechnika

MEGHÍVÓ
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség és
MMK Tűzvédelmi Tagozatának – szakmai napjára

Minősítések és ami mögöttük van I. rész
A papír nem minden! Tévedések és tévhitek,
amire a figyelem nem szokott kiterjedni
Időpont:

2018. június 07., csütörtök 9:00

Helyszín:

LURDY Ház 6. 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: 2018.06.04.

A szakmai nap programja:
8:30–9:00

Regisztráció

9:00

Megnyitó:

Seres Attila elnök, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

Levezető:

Marlovits Gábor, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti
Tűzvédelmi Tagozat vezetője

9:00–11:15

1. Blokk – Minősítések szerepe a tervezési és kivitelezési folyamatokban, valamint
a hatósági engedélyezési eljárásoknál (3X45 perc)
Minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások
során. A kivitelezés dokumentálás és az átadás nehézségei a gyakorlatban, az
igazolások jelene és jövőképe - tűzvédelmi koordinátorok, tűzvédelmi műszaki ellenőrök
és minősített tűzvédelmi vállalkozások szerepe (60 perc)
Előadó: Mészáros János tűzvédelmi szakértő, az MMK Tűzvédelmi Tagozat minősítő
testületének vezetője
Zellei János alelnök, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
A papír nem minden! Megfelelőek-e a minősítések? Egyes laboratóriumi minősítő
vizsgálatok és az azt követő megvalósítás harmóniája és ellentmondásainak
hatása a tűzbiztonságra (45 perc)
Buktatók és nehézségek az építési termékek és szerkezetek tűzvédelmi
teljesítményének igazolásában.
Előadó: Dr. Bánky Tamás tűzvédelmi szakértő

A tűzvédelemben leggyakrabban használt anyagok, szerkezetek. Tűzvédelmi célú
és általános építési termékek és anyagok szerepe a tűzvédelemben. Minősítések és
azok megfelelő dokumentálása (30 perc)
Előadó: Marlovits Gábor, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi
Tagozat vezető
11:15–11:45

Kávészünet

11:45–14:00

2. Blokk – Mit, kinek és mivel kell igazolni 1. rész (3X45 perc)
A kivitelezési minőség igazolási rendszere, mihez is kell szakvizsga? (25 perc)
Előadó: Horváth Lajos, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
Építési termékek és szerkezetek minősítésének olvasata a gyakorlatban
Gipszkarton szerelt szerkezetek – Eőry Emese TSZVSZ (20 perc)
Tégla szerkezetek – Orbán Imre TSZVSZ (25 perc)
Tűzvédelmi szigetelések, burkolatok igazolása - Dévényiné Palotai Judit
TSZVSZ (20 perc)
Nyílászárók igazolásai – Kocsis László TÜV Rheiland CPR Üzletág Vezető (25 perc)
Tömítések, lezárások – Marlovits Gábor (20 perc)

14:00–14:20

Kávészünet

14:20–15:50

3. Blokk – Mit, kinek és mivel kell igazolni 2. rész (2X45 perc)
Csarnok jellegű acél építményszerkezetek – Kotormán István TSZVSZ (25 perc)
Égéskésleltetett fa és fahelyettesítő épületszerkezetek tűzvédelmi kérdései – Parlagi
Gáspárné ÉMI tűzvédelmi laborvezető-helyettes (20 perc)
Villamos kábelek, vezetékek. Az új szabványos vizsgálatok, minősítések és a jogi
környezet – Kruppa Attila TSZVSZ (25 perc)
Tűzvédelmi célú építési termékek igazolási módozatai, fókuszban a nem szabványos
gépészeti oltórendszerek igazolásai – Czirok Antal TSZVSZ (20 perc)

15:50–16:00

Konferencia zárása – kérdések és válaszok

Részvételi/kamarai igazolások kiadása a továbbképzés/szakmai nap végén történik!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A konferencia II. része 2018. szeptember első hetében kerül megtartásra, melynek témája:

Leggyakoribb tervezési és kivitelezési hibák

Minősítési és kivitelezési hibák, hiányosságok összefüggései
Tűzvizsgálati tapasztalatok és a minősítések hiánya
Megfelelő anyagok és a minősítések – az átadásnál mégsem megfelelő?
Meglévő épületek átalakítása, kivitelezés ütemezés tűzvédelmi vonatkozásai
Hogyan tudjuk a jót az üzemeltetés folyamán elrontani?
Belsőépítészet, árnyékolás, informatika – kontra tűzvédelem
Téves jelzések minimalizálása a tűzjelző rendszereknél

A szakmai nap kiemelt támogatóinak képviselői a helyszínen tanácsadással is segítik a
résztvevőket, kérdéseikkel forduljanak hozzájuk bizalommal. A szakmai nap anyagát, a résztvevők
a konferenciát követően megkapják!

Részvételi díj:

TSZVSZ-tagoknak:

4.000.- + Áfa

(Bruttó: 5080.- Ft)

Nem TSZVSZ-tagoknak:

6.000.- + Áfa

(Bruttó: 7620.- Ft)

Hatósági kollégáknak:
Ingyenes (ellátás nélkül)
a munkahely regisztrációs lapon való feltüntetése mellett.
MMK Tűzvédelmi Tagozatának Tagjai számára lehetőség van a szakmai
napon a 2018. évi kötelező szakmai továbbképzésen való részvételük
teljesítésére, a Tartószerkezeti és Építési tagozattal az egyeztetés folyamatban
van. 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 díjakból 4000.-Ft + Áfa a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség és a BM OKF
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös, 2018. októberére tervezett kétnapos szakmai képzésének díjából jóváírásra
kerül, amennyiben a résztvevő arra is jelentkezik.)

A Magyar Építész Kamaránál a szakmai nap akkreditációja folyamatban van.
A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött.

Regisztráció: A programhoz mellékelt jelentkezési lapot kérjük, küldjék meg a tszvsz@tszvsz.hu e-mailcímre. A szakmai napon való részvétel feltétele a részvételi díj megfizetése. (OTP 11714006-20442187)
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!
Lehetőség van mindkét konferencia napra jelentkezni, ebben az esetben a részvételi díj
kedvezményesen kerül majd kiszámlázásra, amennyiben majd a 2. napra is jelentkezik:
TSZVSZ Tag mindkét nap:
Nem TSZVSZ tag mindkét nap:
MMK Képzésként mindkét nap:

7.000.- Ft + Áfa
10.000.- Ft + Áfa
16.000.- Ft + Áfa

Hatósági kollégáknak ellátás nélkül:
Ingyenes, a
munkahely regisztrációs lapon való feltüntetése mellett.
A különbözet a második napra való jelentkezés esetén kerül majd leszámlázásra!

