Valljuk, hogy az építőművészi elgondolások csak akkor eredményezhetnek hosszú távon is megbízható, és
jól működő épületeket, ha azok részletképzései is egyenértékűen kiforrottak, kialakításuk megfelel az alkotói
szándéknak.
A konferenciasorozat idei témája a régmúlt és a közelmúlt épített öröksége: a műemlékek. Köztudottan,
épségben megmaradt műemlékekben szegény ország vagyunk, ezért elengedhetetlen ezek értéktartó
megőrzése. A 2021 évi Épületszerkezeti Konferencia az elmúlt időszak kiemelkedő műemlék-épületeinek
építészeti és épületszerkezeti felújításának bemutatását tűzte ki célul, de egyes előadások az ezekhez alkalmazott általános épületszerkezeti tervezési elveket is érintik.

meghívó

Rendezvényünk 2010-ben Gábor-konferenciaként indult, aztán Épületszerkezeti Konferencia-sorozatként
nőtte ki magát. Első alkalommal Dr. Gábor László, „Bubu” születésének 100. évfordulóján munkássága előtt
tisztelegtünk, majd a következő rendezvények sora az építészmérnöki szakmagyakorlás elméletének és példáinak bemutatójává vált. A konferenciasorozat kezdetben egy-egy meghatározott épületszerkezeti témakört
járt körül, míg az utóbbi években, egy-egy épülettípushoz kötődtek az előadások. A kiválasztott épületeket azok építész tervezői ismertették; ezekhez társult az alkalmazott műszaki megoldások épületszerkezeti
bemutatása, mindez az egységes és oszthatatlan építész-mérnöki alkotó tevékenység részeként.

XI. ÉPÜLETSZERKEZETI KONFERENCIA
MŰEMLÉKEINK – a közeli és a régmúlt épített öröksége

A konferencia ideje:

2021. november 23. kedd, 09:00-16:40

Részvétel:

A konferenciát a járványügyi helyzet miatt jelenléti és online formában szervezzük.
Ez utóbbi esetben a részvétel, a díj fizetését követően küldött kód felhasználásával
lehetséges.

Részvételi díj:	A jelenléti részvétel díja 2021. november 18-áig történő regisztráció esetén 9000,- Ft,
ezt követően 10.000,- Ft. Az online képzés díja 10.000,- Ft.
A díj tartalmazza a konferencián való jelenléti vagy online részvételt, és a kiadványt,
mely a helyszínen átvehető, vagy postán küldünk el.
Jelentkezés:

program

BME Építészmérnöki Kar
Épületszerkezettani Tanszék

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

Továbbképzési pont:	MÉK 2021/172 - 3,5 pont
A konferencia levezetője:

Horváth Sándor, egyetemi adjunktus

Program:
09:00-09:10		

Dr. Takács Lajos: Köszöntő

1. rész

A HUSZADIK SZÁZADI „FIATALOK”

09:10-09:40		
		

Sáros László DLA – Páricsy Zoltán: Egy organikus modern: Makovecz Imre Művelődési Háza és
Könyvtára, Sárospatak

09:40-10:10		Szalay Tihamér DLA: Egy épszerkes-építész műve – Sándy: A Postapalota
10:10-10:40		Fernezelyi Gergely DLA – Dr. Preisich Katalin: Német Nagyköveti Rezidencia a Rómer Flóris úton
10:40-11:10		

Dr. Mezős Tamás – Horváth Sándor: A Kossuth Mauzóleum megújulása

11:10-11:40		

Kávészünet

2. rész

ELŐÍRÁSOK ÉS ALKALMAZKODÁS

11:40-12:10		Németh Csaba: Tervezés műemléki környezetben – kötöttségek, illeszkedés, eljárási rend
12:10-12:40		

Pataky Rita: Egy új előírás: Utólagos szigetelések tervezési irányelve

12:40-13:10		

Dr. Takács Lajos: Műemlék épületek felújításának tűzvédelmi kérdései

13:10-13:50		

Ebédszünet

3. rész

ÉVSZÁZADOS ÉPÜLETEINK

13:50-14:20		Pazár Béla DLA – Dr. Birghoffer Péter: Az EUROPA NOSTRA díjas Zeneakadémia,
		
és „világbajnok” tetőfedése
14:20-14:50		
		

Zombor Gábor DLA, Juhász Balázs – Dr. Dobszay Gergely: Az ICOMOS-díjas Ligeti-műteremvilla
a Stefánia úton

14:50-15:20

Puhl Antal DLA, Dajka Péter – Dr. Becker Gábor: A Klotild Déli Palota

15:20-15:50		

Erő Zoltán – Áts Árpád: Bajna, az „ördöglovas” kastélya

15:50-16:20		Oroszlány Miklós – Heincz Dániel: Egy budavári középkori örökség: Úri utca 72.
16:20-16:40		

Médiatámogatók:

Dr. Takács Lajos – Horváth Sándor: Kérdések, összefoglaló és zárszó

