
 
A Kőanyagok újragondolt felhasználása a Nemzeti Kastély- és Várprogramban,  

és a műemlékek felújításban 
Kőfaragó szakma népszerűsítése  

KONFERENCIA, 2019.áprils 5. (péntek) 
 

Helyszín: Hungexpo Budapesti Vásárközpont (Budapest X., Albertirsai út.10.) 
Construma Kiállítás  

A pavilon AII galéria 170-es terme 
 
Ipartestületünk, már több éve az egyik szakmai védnöke a hazai építőipar vezető szakkiállításának. A 
rendezvényen való megjelenéssel az egyik kiemelt célunk, a természetes kövek építőipari 
felhasználásának népszerűsítése. A Construma keretében erre kiváló alkalom nyílik, hiszen nincs még 
egy ilyen rendezvény, ahol a szűkebb szakmánk mellett, az építőipar valamennyi ága képviselteti 
magát. Koncentráltan és nagy számban együtt vannak jelen a kivitelezők, beruházok és építészek. A 
szimpózium egyik célja a természetes kövek, a kőipar legújabb trendjeinek és megannyi felhasználási 
lehetőségeinek a bemutatása, valamint megóvásának lehetőségei. A másik pedig a már-már 
kihalófélben levő kőfaragó szakma népszerűsítése. 
 
Program  
 
10.00-10.10  Megnyitó 
  Molnár Sándor ipartestület elnöke 
 
10.10-10.40 Dove era, come era - Ahol volt, ahogy volt”  

Kápolnásnyéki Dabas i- Halász Kastély és a Széchenyi mauzóleum felújítási munkái 
Dr. Szabó Attila – geológus mérnök, egyetemi docens 

 
10.40-11.10 Szépművészeti Múzeum felújítási munkái 
  Kardos Gábor – építész Mányi építész stúdió  

 
11.10- 11.40 Innovatív anyagok kőiparban 
  Madar Gyula – kőfaragó mester Madar Épkő Kft. 
 
11.40-12.00 SZÜNET 
 
12.00- 12.30  Természetes kőpadlók felújítása, karbantartás 

Erdős Péter - Klindex Hungary Kft., ügyvezető  
 
12.30-13.30 Kőfaragás fókuszban - Kőfaragóként ezt is elérheted 
  A szakma népszerűsítése fiatalok körében 

Első magyar kőfaragó a szakmák olimpiáján 
Balogh Krisztián EuroSkillsen 3. helyezést elért kőfaragó 
Ifj. Nagy János EuroSkills kőfaragó műhelyfőnök, Compagnons kőfaragó mester 
Gill Viktor, EuroSkills szakértő, Compagnons kőfaragó mester és Sárga György 
kőszobrász  
Saverni Európai Kőfaragó Fesztivál (élménybeszámoló) 
Cochior Adrian – a 2018. évi Európai Kőfaragó Fesztivál mester kategória győztese 
Út az Európa mester címig  
Kampfl Márk – Európa mester, kőfaragó  
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A konferencián való részvételt a MÉK …. kreditponttal ismeri el. (Bírálati sorszám: … ) A 
konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ingyenes belépést a vásár területére nem 
tudunk biztosítani. A jelentkezők az idei évtől előzetes regisztráció után, jelentős szakmai 
kedvezménnyel (4.800 Ft helyett 1.500 Ft-ért) tekinthetik meg a szakkiállítást!  
Regisztrációs link:………………………………………………. 
Szeretettel várunk minden építészt, építész hallgatót és érdeklődő szakembert! 
 
 
Tatabánya,2019. március 12. 
 
 

Tisztlettel: 
 
 
 
 

Molnár Sándor      Csapucha Tamás 
elnök       jegyző 

 


