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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák!

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket III. konferenciánkon!

A harmadik már hagyománynak számít! Kialakult egyfajta elvárás, hisz az előzőek sikere visszaigazolta, hogy
ennek a szakterületnek a hatósági, a mérnöki, és szakértői munkában különösen fontos helye van.
A budapesti Nemzetközi Tűzvizsgálati konferencia sikere is mutatja ezt. Helsinkiben a CTIF Tűzvizsgálati
Munkacsoport létrehozásával pedig a tűzvizsgálati területen szerzett nemzetközi tapasztalatok megismerésével
ebben is kitágul a világ.

A mai program a tapasztalásról, a tapasztalatok feldolgozásáról szól. Mindez, ahogy tavaly is jeleztem, a mérnöki
módszerek fontosságát, az újszerű megközelítés és szemléletmód szükségességét és ma már eredményeit is
mutatja.

A gyakorlati tapasztalatok feldolgozása, a tűzvizsgálat módszertanának fejlesztésére való törekvés már a
konferencia előadáscímeiből és a fő csomópontokból is kirajzolódik.

 A tűzszimuláció az épülettüzek folyamatainak utólagos elemzésében is fontos szerepet kaphat. Talán itt
említenék meg egy kicsit felfedezésre váró területet, a beépített tűzjelző rendszerek adatainak tűz utáni
elemzését. Ebben, ismereteim szerint, jó eredményt értek el a budapesti Testnevelési Egyetem
tűzeseténél.

 A hazai és külföldi esettanulmányok a napi gyakorlatba engednek betekintést, ami szakmailag sokszor
izgalmasabb bármilyen kriminél.

 A gázpalack téma, egy jó hagyományt folytatva, ismét egy részterület mélyebb elemzésébe ad
betekintést.

 A szándékos tűzokozás, a gyújtogatások vizsgálata, megítélésem szerint, a minden részletet több
oldalról elemző gondolkodást és a felderített tények közötti oksági kapcsolat keresését és bizonyítását
igényli.

 Minden vizsgálat célja és értelme a tapasztalatok beépítése a tűzmegelőzés napi gyakorlatába. Egyrészt
konkrét hatósági intézkedések, másrészt általánosítható esetben jogszabályok formájában, de – talán
az eredeti szakmám miatt is – nagyon fontosnak tartom a statisztikai szintű összefüggések feltárását. Az
itt jelzett megoldás, a tapasztalatoknak cég fejlesztéseiben történő megjelenése minden vizsgálati
munka legfőbb értelme, mert a távlatokba mutat.

Mindez azt is mutatja, hogy ennek a szakmának komoly jövője van, a benne dolgozók feladatai pedig egyre
jobban körülhatároltak. Mi sem mutatja ezt jobban, mint a szakvizsgákkal kapcsolatos rendelet tervezete, amely
jól körülhatárolja a mérnöki és szakértői munka kereteit és követelményeit.

Ezért a TMKE elnökeként örömmel köszöntöm a III. konferenciát, mert ez összecseng mindazzal, amit
egyesületünk képvisel.
Régi bölcsesség: Az igazi megismerés a tapintható hétköznapi gyakorlatban születik.

Úgy vélem minden együttáll egy tartalmas, a mérnöki szemlélethez további muníciót adó, a gyakorlatias
együttgondolkodást elősegítő konferenciához.

Ehhez kívánok Önöknek sok sikert!

Nagy Katalin elnök
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