XXIV. Nemzetközi Építéstudományi Online Konferencia
- ÉPKO-

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Építéstudományi
Szakosztálya leküzdve a világjárvány okozta nehézségeket, 2020. június 13-án
megtartotta a XXIV. Nemzetközi Építéstudományi Konferenciát.
A jelenlegi járványhelyzet miatt érvényben lévő korlátozások értelmében, tilos
minden olyan beltéri rendezvény, amelynek létszáma meghaladja a 20 főt. Az
Építéstudományi Konferencia ezért nem a megszokott módon és helyszínen zajlott, a
szervezőknek át kellett vinni a rendezvényt egy online platformra, ami nem kis
kihívásnak bizonyult.
A világhálón tartott konferencia lényeges változás volt a résztvevők számára is,
hiszen az Építéstudományi Konferencia legtöbb résztvevője évről-évre visszatért a már
jól ismert és megszokott helyszínre. A szervezők viszont már rendelkeztek némi
tapasztalattal, hiszen a járvány miatt nem ez volt az első, általuk a világhálón
megrendezett konferencia. 2020. április 23-án a Nemzetközi Gépészeti Konferencia, az
OGÉT is a Google Meet felületén került megszervezésre, hasonlóan nagy sikerrel.
A konferencia szombat délelőtt 10 órától Dr. Köllő Gábor, az EMT és az
Építéstudományi Szakosztály elnökének ünnepélyes megnyitójával kezdődött. Az idén
ünnepli az EMT megalakulásának 30. évfordulóját, ennek apropóján a megnyitó után az
elnök röviden összefoglalta az EMT 30 éves tevékenységét és ismertette a Társaság
terveit a jövőre nézve. Ezután kezdődtek a szekció előadások, amelyek párhuzamosan
két virtuális teremben zajlottak. A mintegy 46 szerző 28 előadása a következő témák
köré csoportosult: Acélszerkezetek, Építéstechnológia és építésszervezés, Építészet,
Építőanyagok, Épületgépészet, Hídépítés, Környezetvédelem, Lakásépítés, Népi
építészet, Útépítés, Vasbetonszerkezetek, Vasútépítés, Környezetkímélő közlekedési
rendszerek (kerékpárút hálózat).

Az Építéstudományi Konferenciára benyújtott, lektorált tanulmányok, melyeket
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http://ojs.emt.ro/index.php/EPKO címen.
A szekció-előadások befejezése után a résztvevők ismét egy közös virtuális
teremben találkoztak, ahol megosztották egymással gondolataikat és a nap folyamán
szerzett tapasztalatokat.
A konferencia zárásaként Dr. Köllő Gábor elnök köszönetet mondott mindazoknak,
akik aktív részvételt vállaltak a konferencián, az ülésvezetőknek, a lektoroknak, a
felkészült előadóknak, akik nagymértékben hozzájárultak, hogy a konferencia
megőrizze a színvonalát. A közhiedelemmel ellentétben nem kis kihívás online
konferenciát szervezni, legalábbis a szervezőknek nem volt az, hiszen most nem tudták
felhasználni az évek alatt szerzett tapasztalatot, viszont sok újjal gazdagodtak. Záró
beszédében az elnök külön megköszönte lelkes, odaadó munkájukat.
A díszvacsora helyett, ez alkalommal a virtuális térben koccintottak a résztvevők és
abban a reményben búcsúztak el, hogy a jövő évben mindnyájan találkozhatnak a
csíksomlyói Jakab Antal Házban.
A kezdeti nehézségek ellenére a résztvevők és a szervezők is sikeresnek értékelték
a konferenciát, hiszen a tudományos tevékenységek mellett alkalom adódott arra is,
hogy régi ismerősök, kollégák kihasználva a világháló nyújtotta lehetőségeket ismét
találkozzanak és beszélgessenek.
Elmondhatjuk, hogy a XXIV. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia
körülményeknek megfelelően sikeresen zajlott le.
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