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Összefoglaló: TMKE – Egymástól tanulni, tíz éve
A TMKE kimondott-kimondatlan küldetése a kezdetektől a tűzvédelmi mérnöki munka
elismertetése, majd Mérnök Kamara Tűzvédelmi Tagozatának megalakítása volt. Amikor
mindezt – Lengyelfi László vezetésével – siker koronázta, egy pillanatra célképzet nélkül
maradt az egyesület. Többek szerint az új vezetésnek „Oslóba” kellett volna vezetni a
szervezetet. Ugyanakkor felmérve a helyzetet látszott, hogy a TMKE nem egy nagy egység
része, hanem önálló jogi személy, kiemelten közhasznú, tagjaink értékes tudás birtokosai. A
nemzetközi gyakorlatban is az ilyen szervezetek a mérvadók. Ezért a továbbfejlesztés, az
építés mellett döntöttünk. 2012-ben – végiggondolva a TMKE alapküldetését – arra jutottunk,
hogy a „Ma tervezett épületeink a jövő tűzvédelmét jelentik”, ezért három irányban célszerű
fejlődnünk.
1. A szélesebb szakmai közönség tájékoztatása.
2. Saját közösségünk ismereteinek fejlesztése.
3. A szabályozásban való közreműködés, jelesül a tűzvédelmi szakmai és mérnöki
szempontok erősítése.
Az első és a harmadik célról már beszéltem.
A másodiknál tudtuk, hogy tagjaink egyénenként értékes tudás birtokosai, ezért megszületett
a jelszavunk: „Egymástól tanulni.”
Vagyis arccal a tervezés felé! Közben a megvalósult épületeinket, használati, szabályozási
szempontból is üzemeltetnünk kell. Tehát ezt a területet is fel kell dolgoznunk.
A másik alapvetésünk: „Az igazi megismerés a tapintható hétköznapi gyakorlatban születik.”
Ezért a számításokkal, mérnöki megfontolásokkal az adott épületre szabott megoldásokat
konkrét projektekkel kívántuk bemutatni.
A Telkiben 2012-ben tartott II. konferenciánkon az Országos Tűzvédelmi Szabályzat várható
változásairól egymástól tanulva cseréltünk eszmét.
2013-ban Balatonföldváron, már a teljes képzési koncepció elemei megjelentek. A Futura
Élményközponton keresztül három előadó, három szemszögből (jelenlegi és tervezett OTSZ,
szakértői, hatósági) közelítve vizsgálta meg a problémát. Ennek pozitív visszhangja után a Fuga
Építészeti Központban Budapesten ismételtük meg a programot. Újabb lépésként a
Művészetek Palotájánál már az üzemeltetést is beemeltük a megismerendők közé.
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2014-ben egy iskola bővítése és annak tűzvédelmi terve, valamint a mérnöki felelősség és
tervezés változásai mellett a köröshegyi völgyhidat tanulmányoztuk a helyszínen.
2015-ben, Készítsünk Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet! címmel szervezett,
konferenciánkhoz projektnek a Bajai Szent Rókus Kórház középmagas Hotelépületét
választottuk. Ugyanebben az évben a falak, födémek tűzvédelme Konferencia a kockázati
egység és a tűzszakasz új OTSZ szerinti lehatárolása miatt kapott kitüntetett szerepet.
2016-ban Társasházak tűzvédelme – Tűzvédelmi tervezés, bővítés, felújítás és használat a
téma. Újabb elemként a cégek mérnöktanácsadóinak konzultációs részvételével. Mi
kérdeztük, ők ajánlottak, az ajánlatuk alapján ki-ki dönthetett.
2017-ben témánk: Hő-és füstelvezetés – Tűzvédelmi tervezés, energia hatékony felújítás. Itt
az alkalmazott anyagok, épületszerkezetek megválasztásának szempontjait és hatásait az
épület egészére gyakorolt hatását dolgoztuk fel. Újabb csavarral, egy csipetnyi
csoportgyakorlattal fűszerezve.
2018-ban Kiürítés – Tűzvédelmi tervezés, életvédelem a gyakorlatban. Tervezői felelősség,
ajánlott megoldások, adatszolgáltatás, elérhető piaci kínálat, üzemeltetői igények, hatósági
szempontok, költség-, és anyaghasználat, megfelelő szerkezetek, a feladatok dokumentálása
volt terítéken.
2019-ben: Új kihívások és együttműködés az építészeti tűzvédelemben. Abból indultunk ki,
hogy a tűzvédelmi tervező/szakértő és a többi tervező között, de a tűzvédelemben az egymás
közötti együttműködés is a határok újragondolását igényli. A konkrét projekt itt egy
csarnoképület volt.
2020. év sajátosan alakult! XI. Konferenciánk témája Tűzvédelmi költségvetés –
projektalakító tényező volt. Eddig azt mondtuk, hogy tanuljunk egymástól, beszéljünk egy
nyelvet. Most tanuljunk másoktól, beszéljük a világ nyelvét! Ez a pénz! Erről szóltam, ezt keresztül
húzta a Covid járvány.

2021-ben elértünk egy korszakhatárhoz! Ezért új címünk: „Egymástól tanulni – Jubileumok és
új távlatok az építészeti tűzvédelemben” lett.
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Konferenciáink üzenetei a Védelem révén szétterjedtek a szélesebb szakmai közösségben, amit
az olvasottsági számok mutatnak a legjobban. Csak a Védelem Onlinen 22.068 megtekintést
regisztráltak. A TMKE kezdeti eredményei után az elmúlt évtized a tűzvédelmi tervezésben erős
inspirációt jelentett a komplex látásmód, az új kihívásokra való felkészülés és az egymástól
tanulás terén.
Ezeket az eredményeket közösen értük el, az, hogy a TMKE egy elismert, szakmailag értékes
tagsággal (2012.: 72 tag; 2022.: 96 tag) és fejlődési potenciállal rendelkező, gazdaságilag
stabil (2012.: 1.570.811 Ft; 2022.: 3.388.469 Ft.) egyesület az elmúlt 10 év eredménye, amire
büszkék lehetünk.
Bízom benne, hogy ezekre az eredményekre építve könnyebb lesz előrelépni.
Köszönöm az eddigi bizalmat és együttműködést.
Az új elnökségnek sok sikert kívánok!

Balatonföldvár, 2022. április 28.
Nagy Katalin
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