
 

 

 
 

 „A komplex kihívásoknak megfelelő épületek tervezése és kivitelezése – tudatos építés 
égetett kerámia építőanyagokkal” 

 

MATÉSZ Konferencia, 2017. április 7. 
 

A Magyar Téglás Szövetség „A komplex kihívásoknak megfelelő épületek tervezése és kivitelezése – tudatos építés 
égetett kerámia építőanyagokkal” címmel konferenciát szervez a CONSTRUMA Nemzetközi Építőipari Szakkiállításon, 
2017. április 7-én. 
 

Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont, 1-es épület, Kerámia terem 

Akkreditáció: Magyar Építész Kamara (1,5 pont), bírálati sorszám 2017/11 

 

Konferenciánkat azzal a céllal rendezzük meg, hogy az építész-, építőmérnök, gépészmérnök és ingatlanszakmai 
közönség széles körben, neves szakértőktől ismerhesse meg az épületek építése, illetve átalakítása és bővítése 
szabályozásának változásaival kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, valamint az égetett kerámia építőanyagok 
felhasználásának rendkívül komplex témáját. E kettős célrendszerből kiindulva konferenciánk számos aktuális témát 
foglal magában: az épületenergetikai jogszabályok és az ún. egyszerű bejelentést érintő jogszabályok változásainak 
bemutatásától az égetett kerámia építőanyagok kortárs építészeti felhasználásáig és az „intelligensen egyszerű 
épületek”-ig jut el, egyúttal kitér a falazott szerkezetek megvalósítása során alkalmazható (a termékazonosítást és a 
tűzvédelmi tervezést érintő) mérnöki módszerekre is. A komplex kihívásoknak megfelelő épületek tervezése és 
kivitelezése rendkívüli tudatosságot igényel az építőanyag-gyártóktól és a tervezőktől, kivitelezőktől egyaránt. 
 

PROGRAM 

 9,30-9,40 
Megnyitó 
Kató Aladár elnök, Magyar Téglás Szövetség 

 9,40-10,20 
Az épületenergetikai jogszabályok változásai – közel nulla követelmények 

Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 

10,20-11,20 

Intelligensen egyszerű épületek – egyszerűen intelligens tervezéssel 

Prof. Dr. Kistelegdi István egyetemi tanár, kutató professzor, Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai 
János Kutatóközpont - Műszaki és Informatikai Kar; Építész Szakmai Intézet - Épületszerkezetek-
Energiadesign Tanszék 

11,20-11,30 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

11,30-12,15 
Az egyszerű bejelentést érintő jogszabályváltozások  
Dr. Fellegi Nándor ügyvédjelölt, Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda 

12,15-12,35 SZÜNET, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

12,35-13,20 

Egy közel nulla energiaigényű családi ház épületszerkezeteinek bemutatása – az e4 ház 
tapasztalatai 
Vidóczi Árpád műszaki vevőszolgálat vezető, Wienerberger Téglaipari zRt.; Tondach Magyarország 
zRt. 

13,20-14,00 
Mérnöki módszerek használata a falazott szerkezetek megvalósítása során – 
Termékazonosítás jelölési kóddal és tűzvédelmi tervezés Eurocode táblázatok alapján 

Orbán Imre termékfejlesztési mérnök, Wienerberger Téglaipari zRt. 

14,00-14,30 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://construma.hu/konferencia-kamaraitagoknak 

 nem kamarai tagoknak: http://construma.hu/konferencia-nemkamaraitagoknak 
 
A konferencia helyszíne (1-es épület, Kerámia terem) az I. fogadócsarnoktól balra található, onnan rövid sétával érhető 
el. 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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