
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Vendégek! 

 

Szeretettel köszöntöm Önöket a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete XI. Tűzvédelmi 

konferenciáján. Ezzel tavaly szerettem volna kezdeni a köszöntőmet, de a járvány felülírta a 

mondandómat. Így egy év szünet után ismét csak a 11. konferencián vagyunk.  

Mivel egyesületi tagjaink mellett külsős résztvevőink is vannak, engedjék meg, hogy 

bemutatkozzam: Nagy Katalin tűz- és munkavédelmi szakmérnök, a TMKE elnöke és a 

természetes hő- és füstelvezetéssel foglalkozó Ludor Kft. szakmai igazgatója vagyok. 

Immár 12 éve egy olyan folyamat részesei vagyunk, ahol a gyakorlat elméleti megalapozását, 

a napi feladatok támogatását tekintjük fő célunknak. A tervezés és a használat, az egyedi és 

az általános jelent meg a Futura, a MŰPA, az iskola, a falak és födémek, a TMMK, a 

társasházak, a hő-és füstelvezetés, a kiürítés – életvédelem témaköreiben. Mindegyikben 

egymástól tanulva, a napi gyakorlat számára kerestünk megoldásokat. 2019-ben léptünk 

egyet. Nem egy konkrét projektből, hanem egy konkrét helyzetből, a sok mindent felülíró 

változásokból, indultunk ki.  

Változott az OTSZ és a köré épülő követelményrendszer, de változik a világ is, amelyben nekünk a 

tűzvédelmi tervezéssel foglalkozóknak helyt kell állnunk, mi több el kell fogadtatnunk ezt a még 

fiatal szakmát. Ezért eddig azt mondtuk, hogy tanuljunk egymástól, beszéljünk egy nyelvet. Talán 

már alakulóban van ez a nyelv! Ez a szakma külső elfogadásának első lépcsője.  

Tavaly az volt a tervünk, hogy lépjünk feljebb ezen a lépcsőn: tanuljunk másoktól, beszéljük a 

világ nyelvét! A világot esetünkben a beruházásban résztvevők jelentik. Ez a nyelv gazdasági 

kérdésekről, egyszerűbben szólva a pénzről szól. Magyar Zoltán 2019-es előadása már elmozdulás 

volt ebbe az irányba.  

Konferenciánk címeként választottuk: Tűzvédelmi költségvetés – projektalakító tényező. 

Egyszerű lett volna ezt újból elővenni, de közben sok minden változott. Elértünk egy 

korszakhatárhoz!  

Szervezeteink TMKE, MMK tűzvédelmi tagozata jubileuma, a tűzvédelmi tervezés szerepe és 

a tervező felelőssége nőtt, az energetikai előírások, az új építőanyagok és megoldások új 

megközelítéseket igényelnek. Új fogalmakat kell elsajátítanunk. Messze nem elég csak a 

tűzvédelmi követelményeket figyelembe venni.  

• Honnan indultunk, meddig jutottunk? A TMKE eddigi elnökeit kértük összegzésre.  

• Mennyire tudunk megfelelni az új elvárásoknak, hova tartunk? Milyen szakmai 

kompetenciák mentén kellene haladnunk? Az egyetemi képzés intézményeinek 

válaszaiból kaphatunk képet erről.   



• Küszöbön az OTSZ módosítás. Az ÉVOSZ Tűzvédelmi Tagozata erre vonatkozó 

kezdeményezése az érintett szervezetek között komoly koncepcionális vitákat 

eredményezett. Úgy gondolom, hogy erről a vitáról mindegyik fél érveinek 

megismerésével tagjainknak tudniuk kell.  

• Közben építőipari, tűzvédelmi fejlesztések dübörögnek. Ezért a termékújdonságok 

alkalmazási lehetőségeinek és korlátainak megismeréséhez is szeretnénk muníciót 

adni.  

• Az eredeti célkitűzéseinkhez is szerettünk volna hűek maradni. A legtöbbet mégiscsak 

a konkrét projektekből tanulhatjuk. A Balaland egyszerre három: lakópark, szálloda, 

szabadidőközpont. Ma délután a helyszínen tanulmányozhatjuk mindhármat.  

Ezért választottunk jelmondatul: 

 „Egymástól tanulni – Jubileumok és új távlatok az építészeti tűzvédelemben” 
 
A program létrejöttében segítségünkre voltak és ezért külön köszönet illeti: 

- a Somogy Megyei Mérnökkamarát, aki biztosítja a kamarai akkreditációt, 

- az előadók lelkes csapatát, 

- Önöket, akik érdeklődésükkel megtisztelnek minket. 

 

Szolgálati közlemények:  

 

1. Szállásépületek egyéb funkciói címmel ma este egy kis vacsorát és beszélgetést 

szerveztünk némi borral fűszerezve.  

2. a munkánkat segíti a konferencia-értékelő lap; kérem, töltsék ki és adják le ezeket. 

3. mindenkit kérek, hogy a regisztrációs lapot jól olvashatóan töltse ki, mert a 

kreditpontokat ez alapján állítja ki az Építész és Mérnök Kamara.  

4. A program és az étkezési időpontok olvashatók, kérem, tartsuk be őket.  

Kezdődjön hát a program, jó munkát kívánok Önöknek! 

Balatonföldvár 2021. október 25. 

 

 

 


