D PAVILON
KÉRDÉSEI VANNAK?

TÁJÉKOZTATÁSI SZIGET TERVEZŐKNEK, ÉPÍTKEZŐKNEK ÉS KIVITELEZŐKNEK
A D pavilon közepén kialakított Tájékoztatási sziget a már
építkező és a közeljövőben építkezni szándékozók, illetve a kivitelezéssel foglalkozók számára kíván olyan információkkal szolgálni, amelyek a munkák elkezdéséhez és
lebonyolításához szükséges hivatalos eljárások, engedélyek
beszerzését segíthetik. Válaszokat kaphatunk továbbá a
tűzvédelemmel, az e-napló-vezetéssel vagy az energiahatékonysággal kapcsolatos kérdésekre is. Az építkezéshez
ugyanis nem elegendő a terv: szükséges az is, hogy tisztában legyünk azokkal a kötelezettségekkel és feladatokkal,
amelyek a lebonyolítással együtt járnak. A szigettel azt szeretnék elérni a szervezők és a tanácsadók, hogy mindenki
tökéletesen tisztában legyen az építkezés során rá háruló
feladatokkal és kötelezettségekkel, megkönnyítve ezzel az
építkezés gyakran amúgy is feszültséggel teli folyamatát.
De a sziget kiötlői és partnerei még ennél is többet szeretnének elérni: be kívánják mutatják azt is, hogy milyen
technológiák állnak a rendelkezésünkre, milyen anyagokat
használhatunk, melyik kivitelezőt érdemes választanunk,
melyek azok a garanciák, amelyek tökéletes biztonságot
nyújthatnak, és ha mégis panaszunk lenne, akkor hová fordulhatunk. Természetesen nem kerülhető meg a finanszírozás kérdése sem: a Tájékoztatási szigeten arra is választ
kaphatunk, hogy miből finanszírozható a kivitelezés, illetve
hogyan és kivel köthetünk lakásépítési hitelszerződést.
És ha már valamennyi kérdésünkre megkaptuk a válaszokat,
oldódásképpen játszhatunk is: ha helyesen kitöltjük a
Tájékoztatási sziget totószelvényeit, akár értékes nyereményekhez is hozzájuthatunk.
A Tájékoztatási szigeten működtetett workshopon a
szervezők folyamatosan tartanak szakmai előadásokat,
segítséget nyújtanak tervezőknek, kivitelezőknek és
építtetőknek az építkezés előkészítéséhez, lebonyolításához, és tájékoztatnak a kötelezettségeinkről, a
lehetőségeinkről is.
A napi előadások időpontjairól, témájáról a Construma
2018 weboldalán tud tájékozódni!
www.construma.hu
Helyszín: D pavilon, 203A
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A TÁJÉKOZTATÁSI SZIGET TANÁCSADÓI
ÉS SZAKÉRTŐI CSAPATA, ILLETVE TÉMÁI
Magyar Napelem Napkollektor Szövetség
Megújuló energiaforrások: a solartechnológia
Magyar Passzívház Szövetség
Hogyan lehet közel nulla energiafelhasználású épületet
tervezni és megépíteni?
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Régi és új épületek tűzvédelmi terve
Kérdések és válaszok a kéményekről és a
tartalék kéményekről
A tervezők, a kivitelezők és az építtetők kötelezettségei
Teljesítményigazolási Szakértői Szerv
Mit kell tudni a kivitelezői teljesítmény igazolásáról?
Mit és hogyan teljesített a kivitelező?
Mit tartalmaz a szakértői vizsgálat?
Építem a házam
Bodnár György gyakorlati tanácsadó könyve építkezőknek
Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége
(ÉVOSZ), Könnyűszerkezet-építő Szakmai Tagozat
Különbségek a könnyűszerkezetes építkezés és a
készház-technológia között.
Hogyan kell a jogszabály szerint készházat kivitelezni?
Hogyan lehet közel nulla energiaigényű épületet építeni?
Lehet-e közműcsatlakozás nélkül épületet működtetni?
Magyar Szalmaépítők Egyesülete
Milyen természetazonos anyagokból lehet házat építeni?
Lehetséges-e időtálló, környezetbarát, energiahatékony,
akár közel nulla energiaigényű házat építeni szalmából,
fából, kenderből vagy agyagból?
Épületenergetikai Egyesület
Hogyan csökkentsük épületünk energiaigényét?
Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC)
Hogyan lehet környezettudatos és fenntartható épületünk?
Lechner Tudásközpont
Tudnivalók az e-napló vezetéséről, az engedélyezési tervekről, a tervdokumentációkról és az építésügyi
jogszabályokról
Tájékozódjon, mielőtt építkezésbe, felújításba kezd!

