Miniszterelnökség,
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
építészeti tűzvédelmi konferenciája

Tervezés, kivitelezés, ellenőrzés a
változó jogi környezetben
Fókuszban az OTSZ 5.1 előírásainak változásai
A Miniszterelnökség és a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság szakmai védnöksége alatt, a TSZVSZ Magyar
Tűzvédelmi Szövetség és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki
Kamara által szervezett konferenciának fő témája az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat 3 év jogalkalmazási tapasztalatai alapján
elkészült finomhangolásának bemutatása az építésügy területén
tevékenykedő szakmagyakorlók számára.

2020. január 23., csütörtök 10:00

LURDY Ház

A rendezvény szakmai támogatói:
Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozata
Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozata
Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete

MEGHÍVÓ
Miniszterelnökség, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség
és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
építészeti tűzvédelmi konferenciájára

Tervezés, kivitelezés, ellenőrzés a változó jogi környezetben
Fókuszban az OTSZ 5.1 előírásainak változásai

Időpont:

2020. január 23., csütörtök 10:00

Helyszín:

LURDY Ház Mozi 1. terem
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 juhasz.tamas@bpmk.hu e-mail-címre várjuk.
Jelentkezési határidő: 2020. 01. 17.

A szakmai nap programja:
9:00–10:00

10:00-10:10
I.

Regisztráció
Levezető:

Zellei János alelnök, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

Megnyitó

Dr. Mógor Judit tű. dandártábornok, hatósági főigazgató-helyettes

Blokk Jogi környezet bemutatása

10:10- 10:30

Az építésügyet érintő jelentősebb közelmúltbéli és jövőbeni jogszabályi változások
2019-ben több ízben változtak az építésügyi jogszabályok és a tervezettek szerint 2020ban is változások várhatók. Ezek fő elemei kerülnek bemutatásra. (20 p)
Előadó: Füleky Zsolt helyettes államtitkár, Miniszterelnökség

10:30–10:50

A tűzmegelőzés fejlesztése az épített környezet biztonságának növelése
érdekében
2017-től bevezetett új módszerek következtében megváltoztak az épített környezet
tűzbiztonságának fokozását szolgáló hatósági eszközök. (20 p)
Előadó: Dr. Mógor Judit tű. dandártábornok, hatósági főigazgató-helyettes

10:50–11:15

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat finomhangolása építészeti szemszögből
2020. január 22.-től módosulnak az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai, mely
változások nem csak a tűzvédelem területén tevékenykedő tervezőket, kivitelezőket
érintik, hanem az építésügyi terület szakmagyakorlóit is (25 p)
Előadó: Érces Ferenc tű. ezredes, megelőzési és engedélyezési szolgálatvezető

11:15–11:40

A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek területén történt változások
Az OTSZ módosulásával egyidőben változik a 12 meglévő Tűzvédelmi Műszaki Irányelv
és megjelenik 2 új TvMI-is (25 p)
Előadó: Badonszki Csaba tű. alezredes tűzvédelmi és kéményseprő-ipari szabályozási
főosztályvezető-helyettes BM OKF

11:40–12:10

Jogosultságok és tervek tartalmi követelményei tűzvédelmi szempontból, mit
kinek és mikor kell ellenőriznie?
A vonatkozó jogszabályok, kamarai szabályzatok tartalmazzák, hogy a tervezés és
kivitelezés során milyen tartalommal és ki jogosult meghatározni, igazolni a választott
műszaki megoldásokat. Milyen koordinációra lenne szükség a szakágak között, hogy az
OTSZ és TvMI-k előírásai, ajánlásai maradéktalanul érvényesülhessenek? (30 p)
Előadó: Bárányosné Ábrahám Rita elnök, Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozat

12:10–12:50

Kávészünet – konzultáció

II.

Blokk Tervezési fázis

12:50–13:10

Ki meddig tartozik felelősséggel a megváltozott tűzvédelmi előírások betartásáért
Minden szakmagyakorlónak olyan mélységben kell ismernie az OTSZ és kapcsolódó
TvMI-k előírásait, amelyek betartásáért, ellenőrzéséért és betartatásáért felelősséggel
tartozik. (20 p)
Előadó: Lestyán Mária titkár TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

13:10-13:40

A kockázat elemzése, mint tervezési, ellenőrzési fő paraméter
Egy építmény kockázati osztály besorolásának ismerete nélkül nem lehetséges
ellenőrizni, hogy a választott, beépített építési termék, szerkezet megfelel e az OTSZ
előírásainak, az elvárt biztonsági szint kielégítésére alkalmas e? Mi befolyásolja és
hogyan kell meghatározni az építmény kockázati osztályát? Miért kell ismernie minden
tervezőnek, kivitelezőnek, ellenőrzést végzőnek? (30 p)
Előadó: Nagy Katalin elnök TMKE Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete

13:40–14:20

Épületszerkezetek tervezése, ellenőrzése, fókuszban a tűzterjedés elleni védelem
Az OTSZ előírásait akkor is be kell tartani és megfelelő módon kell tudni igazolni, ha
tűzvédelmi tervező, szakértő az építési tevékenységgel (tervezés, kivitelezés)
összefüggésben nem kerül bevonásra, nincs engedélyezési eljárás. A fő szempontok,
változások, melyek ismerete a beépítésre kerülő építési termékek, szerkezetek
kiválasztásakor elengedhetetlenek (40 p)
Előadó: Dr. Takács Lajos Gábor elnök, Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozata

14:20–15:00

Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzőjének igazolási lehetőségei
Építményszerkezetek tűzvédelmi osztályának meghatározása, tűzvédelmi jellemzőinek
igazolási módozatai. Igazoló dokumentumok típusai. Ki jogosult (kötelezett) a
megfelelőséget igazolni, mit szükséges ellenőrizni (40 p)
Előadó: Tóth Péter ÉMI

15:00–15:30

Kávészünet

III.

Blokk Kivitelezési fázis

15:30–16:00

Tervellenőrzési gyakorlat – OTSZ - TvMI-k változásai alapján
Az építési tevékenységet végzőnek tudnia kell mikor kell kivitelezési dokumentáció,
annak milyen műszaki tartalommal kell rendelkeznie. Az OTSZ és TvMI-nek való
megfelelést a kivitelezési tevékenység végzését megelőzően ellenőrizni szükséges, a
tervhibát, hiányosságokat jelezni kell. Miként tudja a kivitelező, felelős műszaki vezető,
műszaki ellenőr vagy akár az építésfelügyelet ellenőrizni a tűzvédelmi előírások
betartását. OTSZ és TvMI-k kapcsolata, alkalmazásuk a napi gyakorlatban. Mikor melyik
TvMI a mérvadó? (30 p)
Előadó: Decsi György tűzvédelmi mérnök, alelnök Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi
Tagozata

16:00–16:30

Kivitelezés és a tűzvédelem – tervvel – terv nélkül – új építés és átalakítás
Függetlenül attól, hogy szükség van e kivitelezési dokumentációra, engedélyezési
eljárásra a tűzvédelmi előírásokat be kell tartani, a megfelelőséget igazolni szükséges. A
tűzvédelmi célú eszközök, berendezések megfelelő üzemeltetéséhez, karbantartásához
is dokumentumokra van szükség. Tűzvédelmi szempontú koordináció, dokumentálás és
ellenőrzés a kivitelezés alatt (30 p)
Előadó: Gyapjas János tű. ezredes, igazgatóhelyettes, Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

16:30–17:00

Használatbavétel – Átadás-átvétel - TMMK Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi
Kézikönyv
Papirozzunk, nyilatkozzunk, ellenőrizzünk – buktatók, nehézségek és a dokumentáltság
elvárható szintje az egyes eljárásoknál valamint ha TMMK-t kell készíteni. (30 p)
Előadó: Fenyvesi Zsolt tűzvédelmi mérnök, TMKE Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú
Egyesülete

17:00

Konzultáció, kérdések, válaszok a Konferencia zárása

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A konferencia kiemelt támogatóinak képviselői a helyszínen tanácsadással is segítik a
résztvevőket, kérdéseikkel forduljanak hozzájuk bizalommal.

Részvételi díj:

10.000.- + Áfa (Bruttó: 12.700.- Ft)
A TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség tagjai akik nem kérnek MMK igazolást
50 %-os kedvezménnyel vehetnek részt a rendezvényen!
Építés hatósági kollégáknak a részvétele ingyenes!
MMK Tűzvédelmi és Építési Tagozat Tagjai számára lehetőség van a
szakmai napon a 2020. évi szakmai továbbképzésen való részvételük
teljesítésére.
MÉK akkreditációs szám: 2020/19 – 2 kredit pont

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a
regisztrációt a terem befogadó képességéig tudunk csak elfogadni. Ha biztosan ott szeretne lenni
a rendezvényen kérjük mielőbb küldje el a jelentkezési lapot.
Regisztráció: A jelentkezés lapot az alábbi linken lehet elérni: https://bpmkoktatas.hu/tlcm_index.php?token=58ozt7i1i3kgxgzz A jelentkezési lapot kérjük, küldjék meg a
juhasz.tamas@bpmk.hu e-mail-címre.

