
FELÚJÍTÁSI SEREGSZEMLE 
konferenciasorozat tervezőknek 
MÉK (2016/135): 1,5 pont 
 
A felújítás soha nem egyszerű feladat, és jelentős mértékben a hozzáadott mérnöki tudáson 
múlik, hogy értéknövelő, értékteremtő beruházássá válik, vagy hamar avuló tönkremenő, sőt 
kárt okozó beavatkozássá.  
Őszi sorozatunkon a jogalkotástól az épületszerkezeti részletekig, az alapozástól a tetőig 
végigtekintjük a terület aktuális újdonságait, követhető példáit, elkerülhető buktatóit. 
 
Az épületszerkezeti részletekkel, hibákkal foglalkozik előadásában dr. Tóth Elek címzetes 
egyetemi tanár (BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék), bemutatva – hatalmas 
szakértői tapasztalatából – az elkerülhető típushibákat. A július elsején hatályba lépő új 
településkép védelmi törvényt opponálja és a gyakorlati tennivalókat bemutatja Ráday 
Mihály a Város- és Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) elnöke, Kossuth-díjas alkotó.  
 
A rendezvény 
főtámogatója: 
 
 
A konferencia levezető elnöke Csanády Pál okl. építész, a Metszet főszerkesztője. 
 
Együttműködő partnerünk az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület. 
 
A konferenciával egyidejűleg kamara-kiállítás keretében bemutatjuk az elmúlt évek jelentős, 
példaértékű felújítási projektjeit. A kiállításra várjuk építészek, szakemberek pályázatait! 
A pályázat részleteiről itt olvashat. 
 
Helyszínek és időpontok 
szeptember 30. – Kecskemét – Kecskeméti Főiskola - Tudósház (6000 Kecskemét,  
Homokszem utca 3-5.)  
október 6. – Székesfehérvár - Székesfehérvári SzC Jáky József Középiskolája 
(8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 11.) 
október 18 – Keszthely – Balatoni Múzeum  
(8360 Keszthely, Múzeum utca 2.) 
október 26. – Budapest - FUGA Budapesti Építészeti Központ  
(1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.) 
november 3. – Nyíregyháza - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara 
(4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.) 
 
Program 
 
8:30 - 9.00 Kiállítás megtekintése, regisztráció 

 
9.00–9.10 A felújítás változó elvei és gyakorlata 
Csanády Pál építész, főszerkesztő, levezető elnök (Metszet építészeti folyóirat) 



 
9.10–9.40 Településképi törvény és a műemlékek helyzete ma 
Ráday Mihály (Város- és Faluvédők Szövetsége – Hungaria Nostra elnöke, Kossuth-díjas 
alkotó) 
 
9.40–10.00 Mitől jó a lemezfedés? 
Nemere Judit okl. építőmérnök (Prefa Hungária Kft.) 
 
10.00–10.20 Tetőfelújítás viharálló cserépfedéssel 
Takaró Gábor okl. építészmérnök, alkalmazástechnikai vezető (Terrán Tetőcserépgyártó Kft.) 
 
10.20–10.40 Felújítás energetikailag átgondoltan 
Csordás Zoltán ügyvezető (Colt Hungária Kft.) 
 
10.40–11.10 Élhetőbb életterek a tető alatt – napfénnyel és friss levegővel 
Bedekovits Csaba kereskedelmi vezető (Velux Magyarország Kft.) 
 
11.10–11.30 Kávészünet 
 
11.30–12.00 Tető és homlokzatfelújítások tanulságos hibái 
Dr. Tóth Elek címzetes egyetemi tanár (BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék) 
 
12.00–12.20 Épületszerkezetek: régi épületek talajszint alatti kiszárítása 
Farkas Imre okl. gépészmérnök, okl. épületfenntartási és felújítási szakmérnök (Dörken Kft.) 
 
12.20–12.50 A jövő függönyfalai 
Verba Péter mérnök, alkalmazástechnikai tanácsadó (Yawal Alumíniumrendszer Képviselet) 
 
12.50–13.10 Speciális homlokzatfelújítási kérdések 
Hülber Attila termékmenedzser (LB Knauf Kft.) 
 
13.10–13.30 Utólagos hőszigetelés korszerű Bachl hőszigetelő anyagokkal 
Szatmári Zoltán alkalmazástechnikai mérnök-tanácsadó (Bachl Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.) 
 
13.30–13.40 Kérdések, válaszok 
 
13:40– Kiállítás megnyitó, kiállítás megtekintése 

 
Részvételi díj 
 
Előre regisztrált és a díjat ELŐRE befizetett résztvevőknek: 1 500 Ft + Áfa (Bruttó 1 905 Ft) 
Előre regisztrált, de a díjat a HELYSZÍNEN fizető, illetve a helyszínen regisztráló 
résztvevőknek:  
2 362 Ft + Áfa (Bruttó 3 000 Ft) 
(A részvételi díj étkezési szolgáltatást is tartalmaz.) 

 



A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara hozzájárul tagjai részvételi díjához, így a BKMÉK 
tagok, illetve az önkéntes szolgáltatási díjat fizető nyilvántartottak ingyenesen vehetnek 
részt a kecskeméti helyszínen. 
 
A Fejér megyei Építész Kamara hozzájárul tagjai részvételi díjához, így az FMÉK tagok, illetve 
az önkéntes szolgáltatási díjat fizető nyilvántartottak ingyenesen vehetnek részt 
a székesfehérvári helyszínen. 
 
A Zala megyei Építész Kamara hozzájárul tagjai részvételi díjához, így a ZMÉK tagok, illetve az 
önkéntes szolgáltatási díjat fizető nyilvántartottak ingyenesen vehetnek részt 
a keszthelyi helyszínen. 
 
A Budapesti Építész Kamara hozzájárul tagjai részvételi díjához, így az BÉK tagok, illetve az 
önkéntes szolgáltatási díjat fizető nyilvántartottak ingyenesen vehetnek részt 
a budapesti helyszínen. 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Építész Kamara hozzájárul tagjai részvételi díjához, így a 
SZSZBMÉK tagok, illetve az önkéntes szolgáltatási díjat fizető 
nyilvántartottak ingyenesen vehetnek részt a nyíregyházi helyszínen. 
 
Bővebb információ és jelentkezés: 
www.tervlap.hu 
www.buildrendezvenyek.hu  


