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MUNKATERV 2022. évre
A 2022. évben is több rendezvény szervezését tervezzük, amelyek közül a saját szervezésű
konferenciánk mellett más konferenciáknál pedig társszervezőként, szakmai támogatóként is
megjelenünk.
Tervezett rendezvények
TSZVSZ – OKF
OTSZ konferencia
XII. TMKE Tűzvédelmi
Konferencia

2022. február

szakmai
támogatás

2022. március 24-25. vagy saját szervezésű
április 28-29.
konferencia

Balatonföldvár
Hotel Jogar

Tisztújítás

2022. március 24. vagy
április 28.

alapító okiratban
meghatározott
feladat

Balatonföldvár
Hotel Jogar

XVIII. Rockwool Konferencia

2022. április 7.

szakmai
támogatás

Budapest
Hungexpo

TSZVSZ
TvMI konferencia

2022. május

szakmai
támogatás

V. Tűzesetek vizsgálata,
tapasztalatai konferencia

2022. június

társszervezés

Kecskemét

2022. június

szakmai
támogatás

Tatabánya
Edutus Népfőiskola

XI. Lakiteleki Tűzvédelmi
Szakmai Napok

2022. szeptember

társszervezés

Lakitelek
Népfőiskola

TMKE Klub

igény szerint

saját szervezésű
program

online felületen

Tűzvédelmi költségvetés –
projektalakító tényező
Éves rendes közgyűlés

VI. Beépített tűzvédelmi
berendezés Konferencia
(volt Ventor – Minimax,)
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2022-ben is legalább négy alkalommal tervezünk elnökségi üléseket tartani, elsősorban a
szervezendő rendezvényekhez tartozó feladatok gördülékeny megoldása érdekében.
Tervezett elnökségi ülések
2022. január

Budapest

1082 Budapest, Baross utca 98.

2022. március / április

Balatonföldvár

Hotel Jogar

2022. szeptember

Lakitelek

Lakitelek Népfőiskola

2022. december

Budapest

1082 Budapest, Baross utca 98.

A jövő évben tervezzük a XII. TMKE Tűzvédelmi Konferencia megszervezését. A tervezett
témája tűzvédelmi tervezés egyik sarkalatos témaköre, a tűzvédelmi területek költség
vonatkozása. Mind a tervezési feladatok során, mind fenntartás során fontos ismernünk a
számokat, nem csak a szigorúan vett tűzvédelmi elemek, hanem a vele közösen mozgó építészeti,
szerkezeti, gépészeti és elektromos rendszerek esetében is.
XII. TMKE Tűzvédelmi Konferencia
„Egymástól tanulni”
Tűzvédelmi költségvetés – projektalakító tényező
2022. március 24-25. vagy április 28-29.

A szakmai kommunikáció erősítése és egymás segítése érdekében szeretnénk „feléleszteni” a
TMKE Klubot is. Ennek formája egyelőre várhatóan online lesz, így bízunk benne, hogy nagyobb
részvételi kedv várható majd. A témákhoz ötleteket várunk, amik segítenék a mindennapi munkát
mindenkinek!

