Építésügy jelene és jövője
Helyszín: TERC Tudásközpont 1149 Budapest, Pillangó park 9.
Időpont: október 7.
A konferencia védnöke: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar,
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége
Az idei évben, immáron hatodik alkalommal rendez a Magyar Építéstechnika konferenciát, ahol
két fő témakör kerül napirendre:
1. Kivitelezői szakmagyakorlás jelenlegi állapota (délelőtt)
A legfrissebb építésfelügyeleti ellenőrzések komoly hibákat és hiányosságokat tártak
fel a kivitelezés terén. A konferencia célja az ellenőrzések tapasztalatainak és az
azokból levonható tanulságok ismertetésén túl figyelem felhívás a szakmagyakorlást
segítő megoldásokra.
2. Gondolkozzunk másképpen a 2020-as célok elérése érdekében (délután)
Irányított beszélgetés, ahol a cél a jelenlegi piaci, szabályozási helyzet áttekintése, a
felmerülő kritikus pontok, az azokra adható lehetséges válaszok meghatározása. A
beszélgetés során szeretnénk körvonalazni, hogyan járulhat hozzá az iparág a kitűzött
2020-as célok eléréséhez.
Program:
Levezető elnök: Csider László
8.30-9.00
9.00-9.30

Regisztráció
Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervek és a hozzá
kapcsolódó feladatok. (1567/2015 (IX. 4.) Korm. határozat)
Miniszterelnöki Hivatal - felkérés alatt
9.30-10.00. Építőipari cégek hatósági ellenőrzésének eredményei, tanulságai
Vargáné Fekete Mónika
(Miniszterelnöki Hivatal Építésjogi és Hatósági Főosztály, építészeti referens)
10.00-10.30 Építőanyagok forgalmazásának piacfelügyeleti ellenőrzése
Szűcs Péter (Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi főosztály, Fogyasztóvédelmi osztály, vezető főtanácsos)
10.30-11.00 Tartozások kezelése
Csermely Gábor (TSZSZ)
11.00-11.20 Kávészünet
11.20-11.40 A Teljesítménynyilatkozat kiemelt szerepe az építőiparban
Kocsis László(TÜV – Műszaki Értékesítési Iroda vezető szakértő)
11.40-12.00 Lézeres épületdiagnosztika
Cserkúthy András(GLT Mérnökiroda Kft.)

12.00-12.20 Az építőipari árképzés napi gyakorlata
Molnár Miklós (Terc Kft., ügyvezető igazgató)
12.20-13.20 Ebéd
13.20 – 16.00 Gondolkozzunk másképpen a 2020-as célok elérése érdekében!
Felvezető előadás Dr. Laczkovits Zoltán, épületszigetelő szakmérnök
Beszélgetés résztvevői:
Levezető elnök: Dr. Laczkovits Zoltán, okl. épületszigetelő szakmérnök
• AUSTROTHERMKruchina Sándor
• AUSTROTHERMRontó Géza
• PURENMárton András
• RAVATHERMGerendi Gábor
• ROCKWOOLLestyán Mária
• TÜVKocsis László
• URSA Varga Tamás
• WeishauptRácz József
Az alábbi témák kerülnek a beszélgetés során napirendre:
I. Hőszigetelés télen
- A szabályozás 60 éve alatt az U értéke egyre csökkent,
a hőszigetelési vastagság egyre nőtt.
- A hőszigetelő anyagok lambda értékének testsűrűség szerinti változása.
- Alacsony lambda-érték = vékonyabb hőszigetelés, vékonyabb szerkezet.
II. Hőtehetetlenség nyáron
- Követelmények.
- A hőszigetelő anyagok D értékei.
- Alacsony lambda-érték = nagyobb D érték.
III. Épületgépészet, fűtéstechnika szerepe, fontossága
A rendezők a programváltoztatás jogát fenntartják!MÉK kreditpont igénylése folyamatban.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 2 500 + áfa (bruttó 3 175 Ft)

Jelentkezés:http://www.magyarepitestechnika.hu/index.php/component/chronoforms/?
chronoform=epuletfelujitas-konferencia-jelentkezesi-lap2#&panel1-2
A férőhelyek száma korlátozott. A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni.
További információ: Kulcsár IlkaTel./Fax: (+36-1) 239-1982, E-mail:
kulcsari@magyarepitestechnika.hu

