
Szakmai továbbképzések | Kötelező továbbképzések | Pályázóknak / Szervezőknek | Adminisztráció | 

Bírálati sorszám:
2018/174  Exportálás  Nyomtatás  |  Utolsó módosítás: 2018-07-26 14:12:11  

Pályázó neve / 
megnevezése: 

Wienerberger Téglaipari Zrt. 

Témakörök: - főtémakör: 9. Műszaki ismeretek, szabályozás, társszakmák
- altémakör: 9.4 Új építőanyagok, korszerű 
épületszerkezetek, az építési termékeknek a tervezett célra 
való elvárt műszaki jellemzőinek meghatározása 

Pályázó címe / 
elérhetőségei: 

Postai címe: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.
Telefonszám(ok): 30-466-7764

Fax: 
E-mail (elsődleges): eszter.takacs@wienerberger.hu

E-mail (másodlagos): 
Weboldal: www.wienerberger.hu

Továbbképzés jellege: Szabadon választható szakmai továbbképzés 

Időtartam: 4 óra 9-13 óráig 

Témakör: "Fókuszban a kerámia épületburok, a hővédelem és a 
hőtechnika" - Építész kamarai képzés 2018. 

A képzés programja: 

8:00-9:00 Bepakolás 

Vendégek érkezése 9:00 órától, büfé 

15 perc 9:30- 9:45 A megnyitó, és WIENERBERGER építész 
díj ismertetése 
Vidóczi Árpád 
Ha van rá lehetőség, akkor a helyi kamarától kell felkérni 
valakit , hogy mondjon pár szót. 

30 perc 9:45-10:15 Energiahatékony téglafalazatok 
páratechnikai tervezése és a kapcsolódó szerkezetek 
akusztikailag helyes kialakítása 
Orbán Imre 

30 perc 10:15-10:45 A Wienerberger épületszerkezetekben 
rejlő tervezési lehetőségek 
TAD 
Horváth András, Híves Zsolt , Nagy Tamás, Radeczki Lajos 

15 perc 10:45-11:00 Kémény építési bemutató 
Gál József 

10 perc 11:00-11:10 TERCA homlokzatburkoló téglák 
bemutatása 
TAD 
Horváth András, Híves Zsolt , Nagy Tamás, Radeczki Lajos 

15 perc 11:10-11:25 Szünet 

30 perc 11:25- 11:55 Tetőtér beépítés a közel nulla 
energiaigényű épületek esetén 
TAD 
Horváth András, Híves Zsolt , Nagy Tamás, Radeczki Lajos 
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30 perc 11:55- 12:25 Kerámia tetőcserepek vizsgálata nagy 
nyári hőterhelés esetén 
Szemléltetéshez makett tető készül 
Molnár Gergely 

35 perc 12:25-13:00 A lakóépületekre vonatkozó 
településképi szabályozás 
Dr. Fellegi Nándor 

15 perc Kérdések az előadókhoz 

EBÉD 
Kreditpont igazolások kiadása. 

ŐSZI ÉPÍTÉSZ KONFERENCIA ELŐADÁSAI
AKKREDITÁCIÓHOZ
2018.

időtartam 35 perc
Név Orbán Imre
Végzettség okl. építészmérnök (BME),
tűzvédelmi tervező szakmérnök (BME)
Munkahely Wienerberger Zrt.
Beosztás termékfejlesztési mérnök, termékmanager
Előadás címe Energiahatékony téglafalazatok páratechnikai 
tervezése, és a kapcsolódó szerkezetek akusztikailag helyes 
kialakítása
Előadás rövid leírása Az épületeinkkel, és így a külső 
falazatokkal szemben támasztott energetikai követelmények 
a többször módosított 7/2006. TNM rendeletben foglaltak 
szerint fokozatosan szigorodnak. Ennek nyomon követése, a 
megfogalmazott teljesítmények eléréséhez szükséges 
szerkezeti megoldások, részletek naprakész ismerete 
jelentős energiákat igényel az építész tervezőktől.
Az energiahatékonyság mellett azonban ugyanilyen fontos, 
hogy az épület és falai páratechnikailag és akusztikailag is 
megfelelőek legyenek.
Az előadás célja, hogy felhívja a tervezők figyelmét, 
energiahatékony tégla falazatok esetében milyen módon 
lehet egyszerűen, és megbízhatóan, mérnöki szemlélettel 
páratechnikailag is megfelelő, kültérrel érintkező falazatokat 
tervezni, illetve akusztikailag helyesen kialakítani az ezekhez 
kapcsolódó szerkezeteket. 

időtartam 30 perc
Név Horváth András, Híves Zsolt, Nagy Tamás, Radeczki 
Lajos
Végzettség Okleveles építészmérnök
Munkahely Wienerberger Zrt., és Tondach Magyarország Zrt.
Beosztás Műszaki szaktanácsadó
Előadás címe Wienerberger szerkezetekben rejlő tervezői 
lehetőségek
Előadás rövid leírása Az előadásban az égett kerámia, 
széleskörű felhasználását mutatjuk be homlokzatburkolat, 
födém és kémény tervezési előírásokon keresztül. A fal 
szerencsés esetben az építészeti szándék és kifejezés 
hordozója, tehát anyagának, színének helyes megválasztása 
is alapvető követelmény lehet. A Porotherm födémrendszer 
olyan épületszerkezeti típus, amely standardizált 
részletmegoldásaival ideális olyan épületeknél, melynek 
kivitelezésekor kevesebb képzett munkaerő áll 
rendelkezésre. A családi házak léptékéhez, jellemző 
kialakításához optimalizált Wienerberger kéményrendszer a 
hasonló termékekhez képest több tervezési előnyt is mutat. 
Összefoglalva a homlokzatburkolat, a gerendás födém, és a 
kémény tervezése során felmerülő gyakran ismételt 
kérdésekre adott válaszok szemléletes bemutatásáról szól az 
előadás.
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időtartam 30 perc
Név Horváth András, Híves Zsolt, Nagy Tamás, Radeczki 
Lajos
Végzettség Okleveles építészmérnök
Munkahely Wienerberger Zrt., és Tondach Magyarország Zrt.
Beosztás Műszaki szaktanácsadó
Előadás címe Tetőtér beépítés a közel nulla energiaigényű 
épületek esetén
Előadás rövid leírása A tetőterekkel kapcsolatos 
legkritikusabb problémák: a hőszigetelés kérdésköre, 
valamint a nyári lakókomfort. A tető alatt épített lakóterek 
nem feltétlen velejárója a magas fűtési energiaigény és a 
nyári meleg. Már a tervezés során számolni kell azzal, mi a 
meleg elleni kevésbé hatékony, és igazán hatékony 
megoldás. A Wienerberger közel zéró energiafogyasztású 
mintaháza - a nagy tömegű ferde födémmel - kiváló példa a 
tetőterek optimális hőszigetelésének és nyári hővédelmének 
bemutatására, magas energiahatékonysági követelmények 
esetén. A Tondach, mint a kerámia tetőcserepek gyártója 
elkötelezett az energiahatékony tetőterek építése mellett, 
ezért előadásunkban ez a témakör áll a középpontban.

időtartam 30 perc
Név Molnár Gergely
Végzettség Kommunikáció, PR
Munkahely Tondach Magyarország Zrt.
Beosztás Termékmenedzser
Előadás címe Kerámia tetőcserepek vizsgálata nagy nyári 
hőterhelés esetén. 
Előadás rövid leírása A kerámia tetőcserepet évszázadokon 
óta használják tetőfedésre, és kedvező tulajdonságait 
mindenki ismeri, de a napsugárzás hatására történő 
felmelegedéséről eddig nem készült még kutatás. A 
Budapesti Műszaki Egyetem laborjában elvégzett mérések 
bemutatása képezi az előadás alapját, melynek ismertetése 
után meghatározhatók a tervezési munka során 
hasznosítható alapelvek, levonhatók a megalapozott 
következtetések. 

időtartam 35 perc
Név Dr. Fellegi Nándor
Végzettség jogász
Munkahely Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda
Beosztás ügyvédjelölt
Előadás címe A lakóépületekre vonatkozó településképi 
szabályozás
Előadás rövid leírása

„A jogalkotó az építésjogi szabályok 2016-os átfogó 
módosításakor felismerte, hogy külön törvényt kell alkotni a 
településkép és a helyi védettség tárgykörében is. Az ennek 
eredményeként hatályba lépett Településkép-védelmi 
törvény a településkép védelmét új alapokra helyezte. Az 
előadás elsődleges célja bemutatni a településkép-védelem 
jelenlegi rendszerének jogi hátterét, a lakóépületek építése 
során figyelembeveendő szempontokat, valamint a 
településkép-érvényesítési eszközöket és a felelősségi 
kérdéseket.” 

Pontérték: 1 pont

Előadó(k): Orbán Imre, Végzettség. okl. építészmérnök (BME), 
tűzvédelmi tervező szakmérnök (BME)
Munkahely Wienerberger Zrt.
Beosztás termékfejlesztési mérnök, termékmanager
Előadás címe Energiahatékony téglafalazatok páratechnikai 
tervezése, és a kapcsolódó szerkezetek akusztikailag helyes 
kialakítása
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 Időszak kezdő dátuma: 2018-01-01
 Időszak záró dátuma: 2018-12-31

Horváth András, Híves Zsolt, Nagy Tamás, Radeczki Lajos
Végzettség Okleveles építészmérnök
Munkahely Wienerberger Zrt., és Tondach Magyarország Zrt.
Beosztás Műszaki szaktanácsadó
Előadás címe Wienerberger szerkezetekben rejlő tervezői 
lehetőségek
Horváth András, Híves Zsolt, Nagy Tamás, Radeczki Lajos
Végzettség Okleveles építészmérnök
Munkahely Wienerberger Zrt., és Tondach Magyarország Zrt.
Beosztás Műszaki szaktanácsadó
Előadás címe Tetőtér beépítés a közel nulla energiaigényű 
épületek esetén
Név Molnár Gergely
Végzettség Kommunikáció, PR
Munkahely Tondach Magyarország Zrt.
Beosztás Termékmenedzser
Előadás címe Kerámia tetőcserepek vizsgálata nagy nyári 
hőterhelés esetén. 
Név Dr. Fellegi Nándor
Végzettség jogász
Munkahely Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda
Beosztás ügyvédjelölt
Előadás címe A lakóépületekre vonatkozó településképi 
szabályozás 

Helyszínek és időpontok: Dátum Leírás Hely

2018-09-25 9000 Győr, 

2018-10-02 7100 Szekszárd, 

2018-10-04 8900 Zalaegerszeg, 

2018-10-09 7600 Pécs, 

2018-10-11 9700 Szombathely, 

2018-10-16 5600 Békéscsaba, 

2018-10-18 4400 Nyíregyháza, 

2018-10-25 8200 Veszprém, 

2018-11-06 4000 Debrecen, 

2018-11-08 6700 Szeged, 

2018-11-13 Budapest, 

2018-11-15 6000 Kecskemét, 

Akkreditáció: 

Létszám: 50-100 

Kapcsolattartó / Jelentkezés: Szakmai kérdésekben: Vidóczi Árpád, 
arpad.vidoczi@wienerberger.hu 
Szervezési kérdésekben:
Szomory-Takács Eszter, Marketing/PR
Tel.: 30/466-7764, eszter.takacs@wienerberger.hu
Jelentkezni lehet: www.wienerberger.hu weboldalon 2018 
augusztus 1-jétől 

Jelentkezési e-mail cím: eszter.takacs@wienerberger.hu

Regisztrációs/kapcsolódó 
link: 

www.wienerberger.hu

Részvétel feltétele / 
célcsoport: 

Építészmérnökök, építőmérnökök, statikusok, kivitelezők, 
műszaki ellenőrök, egyéb aktív szakmagyakorlók, stb. 

Díjmentes / Kedvezményes Díjmentes

A továbbképzés ára 
alkalmanként a 
résztvevőknek: 
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Megjegyzés, tájékoztatás, 
MMK pontérték (csak 

tájékoztatás): 

Online továbbképzés: nincs adat

 Jóváhagyott továbbképzés. 

© 2009 - 2018 Online Továbbképzési Információs Rendszer | OTIR 4.9b | Készítette : Simon Nándor 
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