
 

 

 
 

 „Komplex kihívások – minőség és sokoldalúság égetett kerámia építőanyagokkal” 
 

MATÉSZ Konferencia, 2018. április 13. 
 

A Magyar Téglás Szövetség „Komplex kihívások – minőség és sokoldalúság égetett kerámia építőanyagokkal” 
címmel konferenciát szervez a CONSTRUMA Nemzetközi Építőipari Szakkiállításon, 2018. április 13-án. 
 

Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont, A pavilon, II. galéria, 183-as konferenciaterem 

Akkreditáció: MÉK (akkreditáció folyamatban) 

 
Konferenciánkat azzal a céllal rendezzük meg, hogy az építész-, építőmérnök, gépészmérnök és akár kivitelező 
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 célrendszerből kiindulva konferenciánk számos aktuális témát foglal 
magában: az épületenergetikai jogszabályok, illetve a településkép védelmének (az ún. egyszerű bejelentéshez is 
kapcsolódó) hatályos szabályainak, valamint azok változásainak ismertetésétől az égetett kerámia építőanyagok 
legkülönbözőbb szempontokat komplexen teljesítő alkalmazásának – az egyes szerkezeteken túlmenően a 
közelmúltban megvalósult épületeken történő – bemutatásáig jut el, majd kitér néhány, kifejezetten a kivitelezéshez 
kapcsolódó probléma és jó gyakorlat ismertetésére is. 
 

PROGRAM 

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

 9,40-10,20 
Közel nulla energiaigényű épületek követelményei: amitől tartani kell, és amitől nem... 
Medgyasszay Péter PhD ügyvezető, Belső Udvar Építész, Kutató és Szakértő Iroda 

10,20-11,00 
A településkép védelmének hatályos szabályai 
Dr. Fellegi Nándor ügyvédjelölt, Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda 

11,00-11,20 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

11,20-12,00 
Nemesen egyszerű: miért kerámia? 
Vidóczi Árpád műszaki vevőszolgálat vezető, Wienerberger Zrt. 

12,00-12,30 
A tető a kiegészítőkkel lesz tökéletes 
Galovszky Ferenc alkalmazástechnikai vezető, Creaton South-East Europe Kft. 

12,30-12,50 SZÜNET, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

12,50-13,20 
Miért építsünk dupla téglafallal? Megvalósult épületek bemutatása. 
Horváth András műszaki szaktanácsadó, Wienerberger Zrt. és  
Vassné Volf Klaudia építész, városfejlesztési referens, Paks város önkormányzata 

13,20-14,00 
Téglafalazatok és kerámiaköpenyes áthidalók kivitelezési hibái  
Nagy Tamás műszaki szaktanácsadó, Wienerberger Zrt. 

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

 
Moderátor: Ladányi Ágnes ügyvezető, Magyar Téglás Szövetség 
 
A konferenciára jelentkezők a Construma honlapján történő előzetes regisztráció után, valamint a szakkiállításra történő 
kedvezményes (4.800 Ft helyett 1.500 Ft-os) belépőjegy megvásárlásával vehetnek részt a konferencián. A 
regisztrációs linkek a tervek szerint március közepétől lesznek elérhetők. 
 
A konferencia helyszíne (A pavilon, II. galéria, 183-as konferenciaterem) a legkönnyebben a 3-as kapu felől közelíthető 
meg. A konferenciaterem befogadóképessége korlátozott (80 fő), ezért a férőhelyek biztosítása érkezési sorrendben 
történik. A továbbképzési igazolások átvételére kizárólag közvetlenül a konferencia után, a helyszínen (a 
konferenciateremmel szemben lévő 154-es teremben) 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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