
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség és  
MMK Tűzvédelmi Tagozatának – szakmai napja 
Műszaki ellenőröknek, felelős műszaki vezetőknek, tervezőknek, kivitelezőknek 

 

Minősítések és ami mögöttük van 
II. rész 

Füstbe ment tervek – kié a felelősség? 
 
 

Az építmények tűzvédelméért az építész és a szakági tervezők mellett a kivitelezők, műszaki 

ellenőrök, valamint a felelős műszaki vezetők egyaránt felelősséggel tartoznak. A beépítésre 

kerülő építési termékek és szerkezetek tűzvédelmi szempontú megfelelőségét azokban az 

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 esetében áll fenn. Ha a minősítések mögötti feltételek 

nem biztosítottak, az tűzvédelmi kockázatot hordozhat, valamint az épület nem 

megfelelőségét vonhatja maga után. 
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MEGHÍVÓ 
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség és  

MMK Tűzvédelmi Tagozatának – szakmai napjára 

Minősítések és ami mögöttük van II. rész 
Füstbe ment tervek – kié a felelősség? 

 

Időpont:   2018. szeptember 20., csütörtök 9:00 

Helyszín:   LURDY Ház 5. 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:  2018.09.17. 

A szakmai nap programja: 

8:30–9:00  Regisztráció 

9:00  Megnyitó:  Seres Attila elnök, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség 

Levezető: Lestyán Mária titkár, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség  

9:00–11:15  1. Blokk – Lakó- és középületek tervezési és kivitelezési hibái, felelősségi kérdések 

(3X45 perc)  

Sokkoló következmények – Hova vezethet a szabályok nem ismerete? (45 perc) 

Az elmúlt évek tanulságos tűzesetei képekben, a magyar jogi környezet szemszögéből. 

Nincs kire mutogatni, a felelősség közös? 

Előadó: Lestyán Mária titkár, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség 

 

„Ok – Okozat – Felelősség” Ki, miért és meddig tartozik felelősséggel az építési 

termékek minősítésének értékelése területén? (45 perc) 

Az építési szakma szereplői sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy a szerződésükkel 

összefüggésben felelősek az épületek tűzvédelméért, akár kivitelezők, FMV-k vagy 

műszaki ellenőrök. Felelősek a szabálytalanságok felismeréséért, a jogszabályba ütköző 

megrendelői utasítások megtagadásáért. Hol vannak a határok? Vannak határok? Mikor 

vonjuk be a tűzvédelmi tervezőt, szakértőt mint FMV-k, műszaki ellenőrök vagy 

kivitelezők. 

Előadó: Mészáros János tűzvédelmi szakértő, az MMK Tűzvédelmi Tagozat minősítő 

testületének vezetője 
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Tervolvasási gyakorlat (45 perc) 

Nem mindegy miből dolgozunk, miből szerződünk! Az építész és szakági tervek 

összefüggései, a tűzvédelmi dokumentáció és műszaki leírás tartalma, és annak 

ismeretének fontossága a kivitelező, FMV, műszaki ellenőr szemszögéből.  

Előadó: Decsi György tűzvédelmi szakértő - TMKE 

 
11:15–11:45 Kávészünet 
 
11:45–14:00  2. Blokk – Járatos szerkezetek – Így szoktuk csinálni – Lehet, nem így kellene? 

(3X45 perc) 
Külső térelhatároló falszerezetek, homlokzatok megfelelősége (45 perc) 
Nem csak a tervező állhat a szőnyeg szélén! Amikor a kivitelezési minőség a tűzvédelem 
garanciája ott a felelősség is a kivitelezőé és műszaki ellenőré, ha gond van!  
Előadó: Lestyán Mária titkár, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség 

 
Lapos és magastetők minősítéseiben, igazolásaiban rejlő buktatók (45 perc) 
A rendszerminősítések ismeretének fontossága, elemei és a kivitelezési minőség 
kihatása a tetőszerkezetek tűzvédelmére. Mit ellenőrizzünk? 
Előadó: Dr. Takács Lajos Gábor – elnök, Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozata 

  
Szakági munkák hibalistái – amikor a tűzvédelem közbeszól – az előírások nem 
ismerete, nem mentesít (45 perc) 
A szakági munkák kapcsolódási területeinek tűzvédelmi vonatkozásai, átvezetések, 
illesztések, lezárások, burkolatok, légcsatornák, stb. Hogyan lássuk át a rendszert? 
Előadó: Marlovits Gábor TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi 
Tagozat vezető 

   
14:00–14:20 Kávészünet 
 
14:20–15:50 3. Blokk – Dokumentálás (2X45 perc) 

Adatszolgáltatási és dokumentálási kötelezettség a kivitelezés alatt és a 

használatbavételi eljárás során (45 perc) 

Kinek mit kell dokumentálni, igazolni, átadni, az elektronikus építési naplóba feltölteni? 

Mi a helyzet, ha nincs hatósági eljárás, csak építésszerelési munka? A Tűzvédelmi 

Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítési kötelezettség kihatása a dokumentálásra. A 

minősítések rendelkezésre állásáért nem a tervezők, hanem a kivitelező, alvállalkozói, 

az FMV-k és műszaki ellenőrök felelnek! 

Előadó: Fenyvesi Zsolt tűzvédelmi mérnök, TMKE 

 

Tapasztalatok és leggyakoribb hibák, hiányosságok, amelyek a minősítésekre és 

az azokban foglalt műszaki tartalom be nem tartására vezethetők vissza (45 perc) 

Használatbavételi eljárásokon, tűzvizsgálatokon tapasztaltakról általánosságban. Kit, 

mivel súlythat, ha hibázik? Jogi következmények, bírságok, kártérítés, elmaradt 

teljesítésigazolások, kötbér stb. 

Előadó: Gyapjas János tű. ezredes, igazgatóhelyettes, Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

15:50–16:00 Konferencia zárása – kérdések és válaszok 



 
Részvételi/kamarai igazolások kiadása a továbbképzés/szakmai nap végén történik! 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

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 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-mail-

címre. 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! 

Aki mindkét konferencia napon részt vesz, ebben az esetben a részvételi díj kedvezményesen 

kerül majd kiszámlázásra, amennyiben majd a 2. napra is jelentkezik összesen az előzővel együtt: 

TSZVSZ-tag mindkét nap:  7000.- Ft + Áfa  

  Nem TSZVSZ-tag mindkét nap: 10000.- Ft + Áfa 

  MMK Képzésként  mindkét nap: 16000.- 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! 


