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Minőségi újlakás-építés, a 2020-as energetikai színvonalon 

MÉASZ konferencia, 2016. április 7., 14.00-16.00 

Helyszín: Expo Hotel, Sky terem (1101 Budapest, Expo tér 2. - a Hungexpo főbejárattól balra) 

A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség "Minőségi újlakás-építés, a 2020-as energetikai színvonalon" címmel 
konferenciát szervez a CONSTRUMA Nemzetközi Építőipari Szakkiállításon, 2016. április 7-én. 

A MÉASZ konferenciája főként azoknak szól, akik a közeljövőben terveznek új lakást, új otthont felépíteni. Témaválasztásunk 
különös időszerűségét az adja, hogy a lakóépületekre vonatkozó  szabályok szerint az évtized végétől csak az úgynevezett "közel 
nulla" épületenergetikai szintnek megfelelő lakóépület épülhet Magyarországon, amelyek a jelenlegi lakásállomány átlagához 
képest kiemelkedően energiahatékonyak, továbbá energiaellátásukat legalább 25 százalékban megújuló energiaforrásokból 
biztosítják. Ismérvük nemcsak az, hogy az üzemeltetési költség hosszú távon alacsonyan tartható, hanem az is, hogy a 
fokozottan energiahatékony építőanyagok és rendszerek többletköltsége belátható időn belül, a mostani energiaárak mellett is 
megtérül. 

Mivel egy-egy lakóépület legalább száz évre épül, a beruházók helyesen teszik, ha hosszú távra tekintenek előre. Célunk, hogy 
hallgatóink olyan ismeretekkel térjenek haza, amelyek hosszú távon is jelentős értékkel bíró lakóépületekhez segítik majd őket, 
tartósan alacsony rezsit és ideális épületklímát kínálva. 

PROGRAM: 

14.00 - 14.10 Köszöntő, bevezető 

- Vidor Győző elnök, a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség 

14.10 - 14.25 Minőségi újlakás-építés, minőségi dokumentumokkal 

- Végh Péter üzleti terület vezető,  TÜV Rheinland InterCert Kft. 

14.25 - 14.40  Fűtési költség és egészséges lakóklíma adatok. A Wienerberger e4 ház monitoring 
tapasztalatai első kézből 

-  Horváth András okleveles építészmérnök, Magyar Téglás Szövetség (MATÉSZ) 

14.40 - 14.55 A közel nulla energetikai követelményeknek megfelelő nyílászárók ismérvei 

- Prohászka Rajmund elnök,  Minőségi Magyar Ablakgyártók Egyesülete (MMAE) 

14.55 - 15.10 Innovatív hőszigetelési megoldások 

- Szatmári Zoltán alkalmazástechnikai mérnök szaktanácsadó, Magyar EPS Hőszigetelő 
Anyag Gyártók Egyesülete (MEPS) 

15.10 - 15.25 Hőszivattyúk alkalmazása lakóépületekben 

- Fodor Zoltán, a Magyar Épületgépészek Szövetsége (MÉGSZ) Geotermikus Hőszivattyú 
Tagozatának elnöke  

15.25 - 15.40 Hőhídmentes falszerkezetek 

- Márta Tibor alkalmazástechnikai vezető, Xella Magyarország Kft. 

15.40 - 15.55 Optimális légzárás megvalósítása és ellenőrző mérések 

-  Farkas Imre, ügyvezető igazgató, Dörken Kft. 

 

SZERETTEL VÁRJUK KONFERENCIÁNKON!  

 
A Construma vásárterületére  egyszeri, díjmentes látogatására lehetőséget adó látogatói regisztráció intézhető ezen a linken: 
http://construma.hu/hu/online-regisztracio 
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