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6]HUGDM~QLXV
+HO\V]tQ -DNDE$QWDO+i]
 UHJLV]WUiFLy HVWHUHP 
 YDFVRUD


&VW|UW|NM~QLXV

(UGpO\L0DJ\DU
0ĦV]DNL7XGRPiQ\RV
7iUVDViJ

(JpV]QDSRVNLUiQGXOiVCsíksomlyó – Székelyudvarhely –
Farkaslaka – Szováta – Parajd – Csíksomlyó útvonalon
(ebéd Szovátán a Fget Hotel vendégljében).
  LQGXOiVDNHJ\WHPSORPPHOOHWWLSDUNROyEyO
 UHJLV]WUiFLy HVWHUHP 
 
YDFVRUD

+DUJLWD0HJ\H7DQiFVD

XX. Nemzetközi
Építéstudományi
Konferencia


3pQWHNM~QLXV

(JpV]QDSRVNLUiQGXOiVCsíksomlyó – Gyimesbükk –
Borospatak – Csíksomlyó útvonalon (ebéd Borospatakon).
 
LQGXOiVDNHJ\WHPSORPPHOOHWWLSDUNROyEyO


6]RPEDWM~QLXV

+HO\V]tQ -DNDE$QWDO+i]
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3OHQiULVHOĘDGiVRN
OpVYH]HWĘ Köll Gábor


































.RQIHUHQFLDPHJQ\LWy
%DOi]V/*\|UJ\
A beton sikertörténete az elmúlt másfél
évszázad során
.RQWUD-HQĘ
Energiakörkép, Európa és Magyarország
energiaellátása 
NiYpV]QHW
'H]VĘ=VLJPRQG
Tervezett mvészet, mérnöki alkotások
intellektuális esztétikája
.|OOĘ0LNOyV
Memlék faépületek felújításának elméleti
buktatói és gyakorlati lehetségei

&pJEHPXWDWyN







magebaKft.
Mapei Romania Kft.
Frankó Kft.
Moratus Kft.
Market Épít Kft.
Granuflex Kft.
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6]HUYH]ĘN

Jakab Antal Ház



(UGpO\L0DJ\DU0ĦV]DNL7XGRPiQ\RV7iUVDViJ±(07
eStWpVWXGRPiQ\L6]DNRV]WiO\
+DUJLWD0HJ\H7DQiFVD±&VtNV]HUHGD
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'U.|OOĘ*iERU
D](07HOQ|NH
D]eStWpVWXGRPiQ\L6]DNRV]WiO\HOQ|NH





$NRQIHUHQFLDYpGQ|NH
'U'XQDL/iV]Oy
%0(eStWĘPpUQ|NL.DUGpNiQ



7iPRJDWyN
%HWKOHQ*iERU$ODSNH]HOĘ=UW%XGDSHVW
0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLD±'RPXV.XUDWyULXP
.HYLWHUY$NYD0pUQ|NL9iOODONR]iVL.IW6]ROQRN



$NRQIHUHQFLDV]HUYH]ĘEL]RWWViJD
+RUYiWK(ULND
0LNOyV%HiWD
3DS7QGH
3URNRS=ROWiQ



$NRQIHUHQFLDKHO\V]tQH
&VtNVRPO\y-DNDE$QWDO+i]
6]pN~WMD



6]HNFLyHOĘDGiVRN

&WHUHP

$WHUHP

9$6Ò7e3Ë7e6+Ë'e3Ë7e6

e3Ë7ė$1<$*2.e3Ë7e6=(7

hOpVYH]HWĘN:
Herman Sándor, Kazinczy László

hOpVYH]HWĘN:
Kopecskó Katalin, Gobesz Ferdinánd-Zsongor

 :HLQUHLFK=ROWiQ
A digitális technika csapdái

 3DS0LNOyV0DKOHU$QGUiV1HKPH6DOHP*HRUJHV
Szabványos beton vízzáróság vizsgálat numerikus
modellezése

 e]VLiV/iV]Oy
Zúzottkgyártás jellemz termékminségi
kockázatai

 7RPSD5LFKiUG
Saját porok minségjellemzinek vizsgálata
a Colas Északk Kft. bányaüzemeiben

 3RORF]-iQRV
Szentlrinc állomás fejlesztése

 $ODWW\iQ\L,VWYiQ1\tUĘ/iV]Oy
Proofteq Szigetel- és sugárzáscsökkent
építanyag

 .|OOĘ6]DEROFV$WWLOD.|OOĘ*iERU
+HUPDQ6iQGRU
A vasúti betonaljak méretezése

 /HF]RYLFV3pWHU
Az ipari (söripari) szennyvizek korrodáló hatása
a szennyvíztisztító telep beton mtárgyaira

 (UGpO\L0DUFHOO.|OOĘ*iERU+HUPDQ6iQGRU
A vágányeltolások meghatározására javasolt
automatizált eljárás

 1HPRGD)HUHQF
Bontott építanyagok alkalmazása
látványbetonként

 .D]LQF]\/iV]Oy
Egy „Frankó” aljpapucs

 .RSHFVNy.DWDOLQ0OLQiULN/LOOD
Fázisanalitikai módszerek szerepe a cementk
kémiai ellenálló képességének vizsgálatában

 +HUPDQ6iQGRU.|OOĘ*iERU1DJ\-y]VHI
Földalatti vasút Temesváron

 ,OOpV=VRPERU1DJ\/iV]Oy
Árvízvédelmi töltések száradási repedései

 )HMpUYiU\*p]D
Granuflex Rail-M rugalmas sínágyazási rendszer

 *REHV])HUGLQiQG=VRQJRU.RSHQHW]/DMRV
A mkincsek szerkezeti anyagairól

 NiYpV]QHW
 /XNiFV7DPiV
Dombóvár-Sásd sebességkorlátozás megszüntetése

 NiYpV]QHW
 %iQ=ROWiQ0DKOHU$QGUiV
Szemcsés talajok ciklikus triaxiális vizsgálata

 *REHV])HUGLQiQG=VRQJRU
A kolozsvári Építmérnöki Kar tésztahíd épít
vetélkedi

 1DJ\%DOi]V7HOHN(OHN
Hszigetel anyagokkal töltött falazóblokkok többdimenziós kapcsolt h- és nedvességtranszport
vizsgálata

 &VHSL'XViQ
Hídszerkezetek monitoring rendszerei
(saruk és dilatációk)
 0LKiOLN$QGUiV
Elregyártott vasbeton elemekbl kivitelezett
szivárgó rendszer támszerkezet mélyszivárgó
alapozással, mint premier, korszer hulladéklerakó
építmény, töltésben kialakítva, kis és közepes
településeken

 -DNDE$QGUiV1HKPH.LQJD
6DOHP*HRUJHV1HKPH
Sík lapokból álló üvegoszlopok osztályozása
 +DUPDWK\1RUEHUW0DJ\DU=ROWiQ9iUIDOYL-iQRV
Épületburkolat több-szempontú optimalizálása az
energiahatékonyság növelése érdekében

 6HLGOÈJRVWRQ
Nagyrugalmas öntött híddilatációk

 6]iV]%pOD*\XOD
Református Kollégium – Bolyai Farkas Líceum
fépülete 100 éves




 'DQLHOLV]'yUD.UlKOLQJ-iQRV
Sepsiszék református templomainak történeti
fedélszerkezetei






6]HNFLyHOĘDGiVRN

'WHUHP

 /XERPtUâDEDWND)UDQWLãHN:DOG-DURPtU.DEHOiþ
'UDKRVODY.RODMD3ORV]=ROWiQ
Térbeli acélszerkezeti csomópontok korszer tervezése

9$6%(7216=(5.(=(7(.
$&e/6=(5.(=(7(.

 /HQGYDL$QLWD-Ry$WWLOD/iV]Oy
Szelemen-trapézlemez kapcsolat merevségének és
teherbírásának kísérleti vizsgálata

hOpVYH]HWĘN:
Balázs L. György, Fenyvesi Olivér
 /ĘG|U.ULVWyI0yF]iU%DOi]V0DKOHU$QGUiV
Cölöpökkel merevített talajra épített cukorsiló 3D
numerikus modelljének érzékenységvizsgálata

(WHUHP
e3h/(7*e3e6=(7

 3DS=VX]VD%RUEiOD.ROOiU/iV]Oy
Szerkezet és talaj kölcsönhatásának vizsgálata
földrengésre

hOpVYH]HWĘN:
Magyar Zoltán, Takács János

 6FKDXO3pWHU%DOi]V/*\|UJ\
Szintetikus anyagok szerepe a gerendák nyírási
teherbírásában

 %DUiWK*p]D0DJ\DU=ROWiQ
Energiahatékony épületek számítási módszerei
 0DJ\DU=ROWiQ.RFVLV)ULJ\HV
Magyarországi irodaépületek tervezett és 
megvalósult termikus komfortja

 &DUWDV&ULVWL
A kompozit elemek felhasználása a vasbeton,
valamint a történelmi tartószerkezetek megersítésénél

 (|UG|JKQp0LNOyV0iULD%XGXOVNL/iV]Oy
3DUUDJ-y]VHI
Szivattyúzás energiahatékonysági vizsgálata új
értelmezés energiaparaméter felhasználásával

 &]RERO\2OLYpU%DOi]V/*\|UJ\
Keverési id hatása a szálersítés beton jellemzire
 +ODYLþND9LNWRU0DMRURVQp/XEOy\eYD
Epoxival ragasztott rögzítelemek viselkedése
szálersítés betonban

 9iJQHU%HUQDGHWW
Szendvicspanel elé rögzített zöldhomlokzati
rendszerek htechnikai hatásainak mérése

 )HQ\YHVL2OLYpU$UPXWK0LNOyV&VpIDOYD\*iERU
-XKiV].iURO\1HPHV5LWD6]DQLV]Oy*iERU
Elregyártott üvegszál ersítés látszóbeton
tervezése és próbaterhelése

 *\XUFVRYLFV/DMRV
Elválasztó légsugár minségének vizsgálata különböz klímaparaméterekkel rendelkez terek között

 6yO\RP6iQGRU%DOi]V/*\|UJ\
Bazalt szálersítés polimer betétek (BFRP)
tapadása szálersítés betonban (FRC)

 .RQF]*\|UJ\
Toronyházak ftési és melegvíz rendszereinek
mszaki sajátosságai

 NiYpV]QHW

 &VHUYHQ\iN*iERU6]ROJDL-iQRV
&VHUYHQ\iN(OL]D+DiV]ÈURQ
Kistokaj település és térségi ipari, mezgazdasági
övezete geotermikus energiahasznosítású távftési
rendszer

 6]LNUD&VDEDÈNRV7DNiFV/DMRV*iERU
Tzesetek során a tartószerkezeteket ér hmérséklet kitét meghatározása numerikus szimulációs
módszerrel (Tz teljesítményének meghatározása)

 )O|S/iV]Oy
Szezonális htároló napkollektor ftéssel

 7DNiFV/DMRV*iERU6]LNUD&VDED
Tartószerkezetekre jutó tzeseti hmérsékleti
kitét meghatározása CFD szimulációs
környezetben, beépített oltóberendezéssel védett
épületekben (tzmodellezési szabályok)

 NiYpV]QHW
 %XGLDNRYi0iULD
Helyi hérzeti komfort elemzése kombinált ftés
esetén

 -DNDE6iUD.HQp]ÈJQHV2SROGXV]0iWp
-Ry$WWLOD/iV]Oy+HJ\L3pWHU+RUYiWK/iV]Oy
Polisztirol betonba ágyazott acél könnyszerkezetes
falak földrengési viselkedése - teljes lépték kísérlet
kiértékelése

 7DNiFV-iQRV)UL%pOD'HU]VL,VWYiQ
A geotermikus energia és a hcserélk alkalmazása
a mezgazdaságban
 &VDQiG%iOLQW
Nagyvállalati energetikai audit

 .HQp]ÈJQHV-DNDE6iUD2SROGXV]0iWp
-Ry$WWLOD/iV]Oy
Vékonyfalú, hidegen alakított Z - szelemen átlapolt
kapcsolatának vizsgálata

 %DXPDQQ0LKiO\
Érdekességek csvezetékek hidraulikai méretezése
területén

 1DJ\=VROW)HOHNL$WWLOD
Hogyan lesz magtárból irodaház?

 &DNy%DOi]V
Közintézmények energetikai rendszereinek elemzése





6]HNFLyHOĘDGiVRN

5pV]WYHYĘNQpYVRUD
$ODWW\iQ\L,VWYiQ

)WHUHP

.g51<(=(79e'(/(0
e3Ë7e67(&+12/Ï*,$Ò7e3Ë7e6

$QWDO(QLNĘ
%DOi]V/
*\|UJ\'U

hOpVYH]HWĘN:
Nagy-György Tamás, Bite Pálné
 1DJ\*iERU.RSHFVNy.DWDOLQ
Diszperzív talajok viselkedése az összetételük
alapján

 %LWH3iOQp1DJ\'iQLHO6]LOYHV]WHU%LWH3iO
A zajárnyékoló falak hatékonyságának növelése
kiegészít elemekkel
 +ROF]HU(V]WHU.D]L=VROW
Zöldhomlokzati rendszerek szerkezeti
megoldásainak elemzése
 %RURV-y]VHI1DJ\*\|UJ\7DPiV
Energiahatékony iskolaépület épületgépészeti
monitoring terve

%0(eSOHWHQHUJHWLNDLpVeSOHWJpSpV]HWL
7DQV]pN
%XGDSHVW0ĦHJ\HWHPUNS
7HO
)D[
(PDLOEDUDWK#HJWEPHKX

%DUWD-iQRV

%XGDSHVW)i\X&
7HO
(PDLOEDUWDMD#IUHHPDLOKX

%DUWiQp%RGRU
9HURQLND

%XGDSHVW

%DUWyN.DWDOLQ

0XOWLSODQG.IW
2GRUKHLX6HFXLHVF 6]pNHO\XGYDUKHO\ 
6WU%HFOHDQQU
7HO

%DUWyN6iQGRU

0XOWLSODQG.IW
2GRUKHLX6HFXLHVF 6]pNHO\XGYDUKHO\ 
6WU%HFOHDQQU
7HO

%DXPDQQ0LKiO\

 0D]iQ-iQRV
Talajstabilizáció, és süllyedésbl ered károk
helyreállítása mgyanta injektálással

%DXPDQQ0LKiO\Qp

 3ROJiU/iV]Oy
Polónyi-kiállítás Debrecenben, a dortmundi-iskola
modell
 NiYpV]QHW
 5LWWHUÈGiP
Dagály Úszóaréna tartószerkezet építése.
Magyar építkezés a világ élvonalában?
 *RJROiN=VROW
Környezetbarát „zöld” épületek jellegzetességei

%HQF]H=VROW

.7,1RQSURILW.IW
%XGDSHVW7KiQ.iURO\X
7HO
)D[
(PDLONRYDFVHU]VHEHW#NWLKX
EHQF]H#NWLKX

%RURV-y]VHI

 6]HQGHI\-iQRV
A mésszel stabilizált talajok teherbírásának
tartóssága, fagyállósága

%UD[DWRULVÈNRV'U





3pFV
%0(*HRWHFKQLND
pV0pUQ|NJHROyJLD7DQV]pN
%XGDSHVW0ĦHJ\HWHPUNS
7HO
(PDLOEDQ]ROWDQ#HSLWREPHKX

%RGRU+DMQDOND

 %HQF]H=VROW*iVSiU/iV]Oy
.DUVDLQp/XNiFV.DWDOLQ
A DURABROADS projekt

37(0ĦV]DNLpV,QIRUPDWLNDL.DU
3pFV%RV]RUNiQ\~W
7HO
(PDLOEDXPDQQ#PLNSWHKX

%iQ=ROWiQ

%LWH3iOQp'U

 %XOEXN0iUWRQ,VWYiQ
A gyergyószentmiklósi Benedek-kúria
helyreállítása

%pNpVFVDED
%0(eStWĘDQ\DJRN
pV0DJDVpStWpV7DQV]pN
%XGDSHVW0ĦHJ\HWHPUNS
7HO
)D[
(PDLOEDOD]V#YEWEPHKX

%DUiWK*p]D

 9LUiJ/DMRV
Budapest, Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi terve
 )HNHWpQp%LFVNHLeYD
Agrárgazdasági beruházások fbb környezetvédelmi
kérdései



:RUOG3URRI7HTVUR
6W~URYR6RELHVNHKR
7HO
(PDLOLVWYDQDODWW\DQ\L#SURRIWHTFRP

9LEURFRPS.IW
%XGDSHVW%R]yNYiUXWFD
7HO)D[
(PDLOELWH#YLEURFRPSKX
+DUJLWD0HJ\H7DQiFVD
0LHUFXUHD&LXF &VtNV]HUHGD 
6]DEDGViJWpU
7HPHVYiUL0ĦV]DNL(J\HWHP
7LPL܈RDUD 7HPHVYiU 
6WU7/DOHVFXQU
7HO
(PDLOLRVLIERURV#VWXGHQWXSWUR
%0(eSOHWHQHUJHWLNDL
pVeSOHWJpSpV]HWL7DQV]pN
%XGDSHVW0ĦHJ\HWHPUNS
7HO)D[
(PDLOEUD[D#HJWEPHKX
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$NRQIHUHQFLDWLWNiUViJ
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 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

PĦN|GpVLLGHMHpVKHO\V]tQH

-DNDE$QWDO+i]HVWHUHP

x V]HUGD



 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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x V]RPEDW 
$NLDNRQIHUHQFLDWLWNiUViJPĦN|GpVLLGHMpQNtYOpUNH]LN
V]HUGDFVW|UW|NpMMHOYDJ\SpQWHNHQ HOIRJODOKDWMDDV]iOOiVKHO\pW
pVDNpVĘEELHNEHQDWLWNiUViJPĦN|GpVLLGHMHDODWWUHJLV]WUiOKDW
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+DV]QRVFtPHNpVWHOHIRQV]iPRN
x -DNDE$QWDO+i]&VtNVRPO\y6]pN~WMD
7HO

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

x +RWHO3DUN&VtNVRPO\y6]pN~WMD$
7HO

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

x 9iUGRPE3DQ]Ly&VtNVRPO\y1DJ\0H]ĘX
7HO

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

x .RQIHUHQFLDWLWNiUViJ PRELO 

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

x 0LNOyV%HiWD PRELO 

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

x 0DJ\DU)ĘNRQ]XOiWXV
.ROR]VYiU
&VtNV]HUHGD

 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

x 7D[LV]iPRN
&LW\7D[L
&VtNL7D[L


eWNH]pVHN
5HJJHOLDV]iOOiVKHO\HNHQ$N|]|VpWNH]pVHN V]HUGDLFVW|UW|NL
YDFVRUDYDODPLQWDV]RPEDWLHEpGpVIRJDGiV KHO\V]tQHD-DNDE
$QWDO+i]pWWHUPH 6]pN~WMD 
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A Csíksomlyói kegytemplom
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7HOID[
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