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Épületek tűzvédelme a tervezéstől a beavatkozásig  

Tudományos konferencia 
 

Program 

 
A beruházások alakulása, az épületek mérete és funkciógazdagsága, az új építőanyagok és 
technológiák megjelenése a tűzvédelmet is új kihívások elé állították. Ezekre a kihívásokra 
a megelőző (hatósági, építészeti), valamint a mentő tűzvédelem is jelentős fejlesztésekkel 
reagált. A konferencia az elmúlt időszak tudományos eredményeinek összegzésére és a 
várható új kihívások felvázolására vállalkozik. 
 
08.30-09.00 Regisztráció 
 
Levezető elnök: Dr. Restás Ágoston 
 
09.00-9.20 Köszöntők 
 
09.20 – 09.40 Dr. Mógor Judit 
A hatósági munka tervezésének, szervezésének új megoldásai és hatásai  

• Az épített környezet és a katasztrófavédelem előtt álló kihívások – lépésváltás a 
szabályozásban 

• Biztonság, célok, alapelvek – párbeszéd az érintett szervezetekkel a szabályozásban 

• Új szervezeti struktúra és képzési rend kialakítása – ellenőrzéstől a piacfelügyeletig  
 



 

 
09.40 – 10.00 Dr. Vass Gyula 
A felsőfokú katasztrófavédelmi képzés új irányai 

• Az építészeti tűzvédelem szempontjainak beépítése a képzésbe 

• Új építészeti kihívások és az oktatási tematikák rugalmas kezelése  

• A gyakorlat és az elméleti képzés fejlesztése 
 

10.00 – 10.20 Dr. Bérczi László 
Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek módosításával kapcsolatos feladatok  

• OTSZ követelmények és megoldások kapcsolata 

• Prioritások  

• TvMI tervek és ütemezés 
 
10.20 – 10.40 Péter András Sándor 
Az épületek tervezésének változó feltételei a tervezett OTSZ-ben 

• Az OTSZ tervezési alapelvei és a tűzbiztonság 

• Gyakorlati tapasztalatok  

• Módosítási törekvések 
 
10.40 – 11.00 Dr. Restás Ágoston 
Kényszerhelyzeti döntések sajátosságai tűzoltás során  

• A kényszerhelyzeti döntések jellemzői  

• Az épülettüzek alakulása – kiérkezési, beavatkozási időtényezők 

• A döntéshozatal sajátosságai épülettüzeknél 
 
 
11.00 – 11.30 Szünet 
 
 
11.30 – 11.50 Érces Gergő  
A BIM és a tűzvédelem 

• Egyensúly és a szereplők – Komplex tűzvédelem és az innovatív mérnöki módszerek 

• Aktívan alkalmazott passzív tűzvédelem,  

• Okos város – a komplex tűzvédelem felé 
 
11.50 – 12.10 Nagy Katalin 
Tűzvédelmi koncepció és az aktív rendszerek együttműködése 

• Koncepció – egyensúlyi állapotra való törekvés/elemei 

• Műszaki és emberi/társadalmi tényezők/parametrizálás 

• Az aktív rendszerek fejlődése, együttműködése, szerepe az egyensúlyi állapotban 
(kutatási eredmények) és az emberi/társadalmi tényezők 

 
 
 
 
 



 

 
12.10 – 12.30 Dr. Kátai-Urbán Lajos 
Doktori képzés és kutatás a katasztrófavédelem rendszerében 

• A katonai műszaki tudományág jelentősége 

• A katasztrófavédelmi kutatási terület jellemzői 

• Az alkalmazott tudományos kutatás szerepe a katasztrófavédelemben 
 
12.30 – 12.50 Dr. Takács Lajos Gábor 
Tervezési koncepció, tűzvédelmi koncepció a tűzvédelmi tervezésben 

• A koncepcióalkotás és a gyakorlat 

• Az új építészeti irányok és a tűzvédelmi szabályozás kapcsolata 

• A szimuláció helye a tűzvédelmi tervezésben 
 
12.50 – 13.10 Gyapjas János  
A tűzvédelmi koncepció és a kiürítés tervezés aspektusai a kórházi kiürítési gyakorlatok 
tükrében 

• A tűzvédelmi koncepció szerepe – általában és a kórházakban 

• A kiürítés tervezés aspektusai – a kórházi funkciók 

• Lehetséges hatások – tűzmegelőzésben, mentő tűzvédelemben 
 
 
13.10 – 14.30 Ebéd 
 
 
14.30 – 14.50 Szikra Csaba 
A számítógépes tűzvédelmi szimuláció lehetőségei 

• A szimuláció alapjai, fejlődése, szabályozása 

• Épületgépészet, építészet és szimuláció kölcsönhatása  

• A kiürítés, a hő- és füstelvezetés szimulációja 
 
14.50 – 15.10 Lestyán Mária 
Európai tűzvédelmi szabályozási törekvések  

• Fenntartható fejlődési célok és az épülettüzek 

• A tűzvédelmi szabályozás változásának trendje (a Grenfell Tower tüzének hatása)  

• Új anyagok és az életciklus – új stratégiai célok  
 
 

15.10 – 15.30 Konzultáció, zárszó 
 
 
 
 


