
 

 

 

 
 

„Tények és tévhitek a lakásépítések szabályozásának változásairól. 
Minőség és sokoldalúság égetett kerámia építőanyagok alkalmazásával.” 

 

MATÉSZ Konferencia, 2016. április 7. 
 
A Magyar Téglás Szövetség „Tények és tévhitek a lakásépítések szabályozásának változásairól. Minőség és 
sokoldalúság égetett kerámia építőanyagok alkalmazásával.” címmel konferenciát szervez a CONSTRUMA 
Nemzetközi Építőipari Szakkiállításon, 2016. április 7-én. 
 

Helyszín: Expo Congress Hotel (1101 Budapest, Expo tér 2), SKY terem 

Akkreditáció: Magyar Építész Kamara (1 pont), bírálati sorszám 2016/44 

 
Konferenciánkat azzal a céllal rendezzük meg, hogy az építész-, építőmérnök, gépészmérnök és ingatlanszakmai 
közönség széles körben, neves szakértőktől ismerhesse meg a lakásépítések szabályozásának változásaival 
kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, valamint az égetett kerámia építőanyagok felhasználásának rendkívül komplex 
témáját. E kettős célrendszerből kiindulva konferenciánk számos aktuális témát mutat be: a mintaház-tervek hazai 
történetének, a támogatott lakásépítésekre, illetve a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű lakóépületek 
építésére vonatkozó szabályozás változásának bemutatásától az égetett kerámia építőanyagok kortárs építészeti 
felhasználásáig, illetve egy speciális ősi kerámia szerkezet alkalmazásának témájáig jut el. 
 

PROGRAM 

9,00-9,10 
Megnyitó 
Kató Aladár elnök, Magyar Téglás Szövetség 

9,10-9,55 
Mintaházak Magyarországon: történeti áttekintés és szakmai javaslatok 
Perényi Tamás DLA tanszékvezető egyetemi docens, BME Lakóépülettervezési Tanszék 

9,55-10,25 
Mit kell tudnia a tervezőnek és a kivitelezőnek a támogatott lakásépítésekkel kapcsolatban? 

Párdi Zsófia projektvezető, Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület 

10,25-11,10 
Az egyszerű bejelentési eljárás építtetői szemmel 
Dr. Fellegi Nándor ügyvédjelölt és Dr. Vilczek Balázs ügyvéd, Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi 
Iroda 

11,10-12,10 
Ilyen lehet a (közel)jövő családi háza? 
Kiss Benedek műszaki szaktanácsadó, Wienerberger Téglaipari zRt. 

12,10-12,30 SZÜNET 

12,30-13,00 
Az átszellőztetett tetőhéjazat 
Galovszky Ferenc alkalmazástechnikus, CREATON South-East Europe Kft. 

13,00-13,30 
Katalán boltozat, a födém szépsége 
Bálint Tamás vándorépítész, Kós Károly Egyesülés, Kvadrum Kft. és Keserű Balázs tervező építész 

13,30-14,00 Konzultáció, a továbbképzési igazolások kiadása 
 

Moderátor: Ladányi Ágnes ügyvezető, Magyar Téglás Szövetség 
 
A konferencián történő részvétel ingyenes, de a Construma honlapján történő regisztrációhoz kötött: 

 kamarai tagoknak: 
http://www.eregistrator.hu/registration.php?ltid=LR&idid=U2&prid=CSA16&mode1=K&lngid=hu&flogo=0&flag=0&c
=0&pridv=1&nuv=1 

 nem kamarai tagoknak: 
http://www.eregistrator.hu/registration.php?ltid=LR&idid=U2&prid=CSA16&mode1=K&lngid=hu&flogo=0&flag=0&c
=0&pridv=1&nkm=egyeb4,egyeb5,megye,megj&nuv=1 

 
A konferenciaterem befogadóképessége korlátozott (100 fő), ezért a férőhelyek biztosítása érkezési sorrendben 
történik. A továbbképzési igazolások átvételére kizárólag közvetlenül a konferencia után, a helyszínen van 
lehetőség. 
 
SZERETETTEL VÁRJUK A RENDEZVÉNYEN! 
 
Magyar Téglás Szövetség 
1095 Budapest, Soroksári út. 48. 
Telefon/Fax: 1-2017056 
E-mail: iroda@teglasszovetseg.hu 
Honlap: www.teglasszovetseg.hu 
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