
X. ÉPÜLETSZERKEZETI KONFERENCIA 
KÖZÉPÜLETEK – észszerű használat és reprezentáció

Tíz év – tíz konferencia!
Az első, 2010-ben szervezett konferenciából sorozat lett, mely „Gábor-konferenciaként” a szakmai közélet  
kiemelkedő eseményévé nőtte ki magát. Az első rendezvény Gábor László születésének 100. évfordulója  
tiszteletére szerveződött, majd ezt követően az építészmérnöki szakmagyakorlás elméletének és gyakorlatának  
rangos bemutatójává vált. A BME Épületszerkezettani Tanszéke által szervezett konferenciasorozat  
kezdetben egy-egy épületszerkezeti témakört járt körül, egy-egy vendég építész, valamint a Tanszék kiemelke-
dő tervezési, szakértési, és oktatási gyakorlattal rendelkező munkatársainak előadásaival.
Az utóbbi három évben – egy-egy épülettípushoz kötve – az építőművészet és a műszaki megvalósítás elvá-
laszthatatlan egysége jegyében, építész-épületszerkezeti szaktervező páros előadása ismertette az adott épü-
let születésének építészeti elveit, és a hosszútávon megbízható működéshez szükséges részletképzéseket.

Az idei téma a középület, és annak sokszínűsége: a rendeltetésből adódó funkcionalitás, tiszta tér- és  
tömegképzések, a használók nagy számából adódó teremakusztikai és tűzvédelmi követelmények; a soha el nem  
hagyható épületenergetika, de az egyedi megoldásokat igénylő reprezentáció, vagy a szinte már társművészeti  
szintre emelt, alkalmazott kézműves szakipari technika. 
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A konferencia ideje: 2020. november 24. kedd, 09:00 - 16:45
Részvétel: a részvételi díj fizetését követően küldött kód felhasználásával, online

Részvételi díj: 2020. november 15.-ig történő jelentkezés esetén 8.000,- Ft, 
 ezt követően 9.000,- Ft
 a díj tartalmazza a konferencián való online részvételt, és a kiadványt, 
 melyet postán küldünk el.

Jelentkezés: A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött:
 www.epszerkkonferencia.hu,   www.epszerk-konferencia.hu

Továbbképzési pont:  MÉK 2020/179 - 3,5 pont

A konferencia levezetője: Horváth Sándor, egyetemi adjunktus

Program:

09:00-09:10  Dr. Dobszay Gergely: Köszöntő

1. rész ÚJDONSÁGAINK

09:10-09:50  Détári György DLA – Reisch Richárd: Az új Néprajzi Múzeum 
09:50-10:30   Félix Zsolt DLA – Heincz Dániel – Kapovits Géza: A Szent Margit Gimnázium domboldalba 

bújtatott tornaterme – kihívások, megoldások
10:30-11:30   Skardelli György – Dr. Becker Gábor – Dr. Takács Lajos: Az új Multifunkcionális csarnok, és 

annak épületszerkezetei, tűzvédelme (a téma felkérés alatt…)

11:30-11:45  Kávészünet

2. rész ÉPÜLETSZERKEZETEK, ÉPÜLETFIZIKA

11:45-12:15   Németh Csaba: Államigazgatási épületek energetikai felújításának tervezési problémái és  
tapasztalatai

12:15-12:45  Pataky Rita: Perforált és hézagos homlokzatburkolatok 
12:45-13:15  Nagy Attila Balázs – Fürjes Andor: Középületek belső tereinek helyes teremakusztikai kialakítása
13:15-13:45  Dr. Bakonyi Dániel: Új épületek belső oldali hőszigetelésének kihívásai és megoldási lehetőségei

13:45-14:30  Ebédszünet

3. rész A MÚLT ÚJJÁÉLEDÉSE

14:30-15:10  Szabó Levente DLA – Dr. Dobszay Gergely: Egy régi-új közösségi hely: a körtéri „Gomba”
15:10-15:50   Lenzsér Péter DLA – Horváth Sándor: Sopron, Bűvösvölgy - szocreál UNIVÁZ-ból NMHH  

Médiaértés-Oktató Központ
15:50-16:30  Potzner Ferenc – Dr. Birghoffer Péter: A Lovarda újjáéledése és tetőfedése
16:30-16:45  Dr. Dobszay Gergely – Horváth Sándor: Kérdések, összefoglaló és zárszó

Médiatámogatók:

BME Építészmérnöki Kar
Épületszerkezettani Tanszék

pr
og

ra
m


