
Tisztelt Kolléga! 

Tavaly a kollégák mindegyre azt kérdezték az Öko-logikus Építészet konferencia vitafórumain: „szép, 
szép ez az ökoépítés, jók ezek a technológiák, de mibe kerül mindez?” Ezért az idei 
konferenciasorozatunk ezzel foglalkozik: mennyi a többletköltség a passzív-, aktív- vagy 
alacsonyenergiás házaknál, és ha többet szánunk az energiatudatosságra, ez milyen 
területen hatékony? Mi a már megépült épületek tanulsága? 

Konferenciánkon számos megépült ház tervezője is megszólal – köztük videóelőadás formájában 
müncheni és würzburgi szaktekintélyek –, egyebek mellett fény derül arra, pontosan milyen lesz a 
2020-ra tervezett „közel nulla” energiaigény, a HuGBC szakértő stábja pedig dr. Reith András 
vezetésével a tavaly megtervezett „Mintaház 2020” terv virtuális modelljén épületszimulációs eszközzel 
vizsgálja meg, hogyan befolyásolhatja a megtérülést egy-egy beavatkozás, szerkezet, hibahely. Az 
alkalmazástechnikai előadások szintén a megtérülésre, a racionális szerkezetekre és a lehetséges 
energiamegtakarításra koncentrálnak, az Archikon Építésziroda tervezői (Nagy Csaba, Pólus Károly) 
pedig az első magyarországi 100 lakásos passzívház terveit és költségvetését mutatják be. 

Helyszínek és időpontok 

Pécs – április 23. kedd (Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar, Pécs, Boszorkány utca 
2.) Debrecen – április 25. csütörtök (Kölcsey Központ, Debrecen, Hunyadi utca 1.) Budapest – 
május 7. kedd (Mercure Budapest Buda Szálló, Budapest, Krisztina körút 41.) Kalocsa, 
Bakodpuszta – május 14. kedd (a BKMÉK tagjainak a kamara szervezésében kecskeméti indulással 
is) Szeged – május 16. csütörtök (SZTE Kongresszusi Központ, Szeged, Ady tér 10.) 

(A helyszínek térképpel itt megtalálhatók  -  ( http://oko-logikus.hu/?page_id=5 ) 

Kamarai továbbképzési pontok 
MÉK: 2,5 pont (2012/407), MMK: 1,5 pont (01/2013/0015) 

A nap részletes programja  

9:00–9:10 Bevezető, köszöntő 
levezető elnök: Csanády Pál főszerkesztő, Metszet  

9:10–9:40 Öko-logikus építés és megtérülés: ami számít, és ami nem 
Gelesz Adrienn senior tanácsadó, Abud Mérnökiroda Kft. 

9:40–9:50 Energiatudatos tervezés – videóelőadás 
dr. Zöld András ny. egyetemi tanár, DE  

9:50–10:20 Hogyan feleljünk meg a jövő építészeti és társadalmi követelményeinek? 
Kóbor Csaba alkalmazástechnikai vezető, Bramac Kft. 

10:20–10:30 Öko gyárépület Komlón – videóelőadás 
Kistelegdy István DLA tanszékvezető egyetemi docens, PTE 

10:30–11:00 Hogyan alakítsuk ki tetőterünk energiahatékony szigetelését? 
Varga Tamás alkalmazástechnológus, Ursa Zrt. 

11:00–11:20 Kávészünet, kiállítás megtekintése  

11:20–11:30 Passzívházak költségei, tapasztalatok – videóelőadás 
Feiler József klímakutató, a MAPASZ elnöke  

11:30–11:40 Energiahatékony tervezés 
Szilágyi Balázs AEC tanácsadó, HungaroCAD Informatikai Kft.; Autodesk képviselet 



11:40–12:10 Az energiahatékony kéményrendszer 
Csajka György építészmérnök, műszaki vezető, Schiedel Kft., Magyar Kéményszövetség 

12:10–12:15 Olcsó alacsonyenergiás ház Magyarkúton – videóelőadás 
dr. Medgyasszay Péter egyetemi docens, BME  

12:15–12:45 Gyorsan megtérülő, kreatív homlokzati hőszigetelési megoldások 
Hülber Attila terméktanácsadó, Baumit Kft. 

12:45–13:15 Falazatok költséghatékonysága, számítási példák 
Horváth Attila építészmérnök, nyugat-magyarországi régióvezető, Xella Kft. 

13:15–13:25 Nyolclakásos passzív társasház Szegeden – videóelőadás 
Abou-Abdo Tamás építész, Szeged  

13:25–14:15 Ebéd, kiállítás megtekintése  

14:15–14:25 Aktív és passzívházak építése ma Magyarországon – videóelőadás 
Sinóros-Szabó Balázs építész  

14:25–14:45 „Energiatermelő” ablakok 
Klinger Gábor ügyvezető, Internorm Ablak Kft. 

14:45–15:05 Természetes szellőzés, természetesen zárás 
Dömötör Álmos Geze Hungary Kft. 

15:05–15:10 Új épülettechnológiák kutatása Németországban – videóelőadás 
Hans-Peter Ebert fizikus, osztályvezető, ZAE Bayern kutatóintézet  

15:10–15:30 Látványosan láthatatlan szellőztetés 
Noficzer Zsolt okl. épületgépész mérnök, Kamleithner Budapest Kft. 

15:30–15:40 Futurisztikus ökoház Würzburgban – videóelőadás 
Werner Lang egyetemi tanár, TU München  

15:40–16:10 Miért éri meg? – Az első magyar nagyléptékű passzív társasház tanulságai 
Nagy Csaba építész, Archikon Építésziroda 

16:10–16:20 Vitafórum, kérdések kerekasztal a hallgatóság kérdéseiről  

(csak Kalocsán: 16:10-16:40 Ökoépítés és esztétika – Balogh Balázs egyetemi tanár, BME) 

Részvételi díj: előzetes regisztráció és befizetés esetén: 3 150 Ft + áfa (4 000 Ft), helyszíni fizetés 
esetén: 3 937 Ft + áfa (5 000 Ft). Figyelem! Visszatérítés! Minden résztvevőnek bruttó 2 000 
forintot írunk jóvá a tervlap.hu rendszerében. Az összeg felhasználható a tervlap.hu-n meghirdetett 
rendezvények részvételi díjaira, szaklap- és szakkiadvány-előfizetésekre stb. Ezen felül minden 
résztvevő ingyenes féléves előfizetést kap a Metszet folyóirat 2013/4-5-6 számára (bruttó 2 450 Ft 
értékben). 

Jelentkezni a konferenciára itt lehet   

 ( http://www.tervlap.hu/rendezveny/index/nev/okologikus_epiteszet_konferencia_2013 ) 

Üdvözlettel: 

Csanády Pál  
Artifex Kiadó Kft. 



Telefon: +36 1 783 1711 


