
 

 

 

 

A konferencia a Szilikátipari Tudományos Egyesület, Kő- 
és Kavics Szakosztálya szervezésével, a BME Építő-
anyagok és Magasépítés és a BME Geotechnika és Mér-
nökgeológia Tanszékek szakmai védnökségével a Konfe-
rencia Iroda Bt. szervezésével és lebonyolításával kerül 
megrendezésre 

 

 

2019.09. 19-20. Tata, Hotel Kiss 

 

 

Második értesítő 
 

Várható és tervezett előadók, előadások a teljesség igénye nélkül: 
Kiss József (Kós Károly díjas nyugdíjas tervező): Ismerjük? Kis-Ázsia kőfaragványainak új értelmezése; 
Szuna Krisztián (BN Stone Kft.): Solnhofeni mészkő burkolatok a hazai műemlékeinkben-több évszázados 
múlt és a jelenlegi lehetőségek; Dr. Fülöp Zsuzsanna (BME Építészmérnöki Kar): Homlokzati kőburkolatok 
a kortárs és a historiáns építészetben; Cserta Eszter (Phd hallgató,Pannon Egyetem): Kutatási irányvona-
lak a természetes gránit kőzet megmunkálása során keletkezett felületi elváltozások területén; Filó Mihály 
(Filó és Társa Kft.): Felület megmunkálás különleges esetei; Tárczy László (Reformút Kft.): Így készül a 
megújuló műszaki előírás, a természetes és beton térkövekre; Kelecsényi Gergely (AlakArt); Török Ákos 
(BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék); Kárpáti László (SZTE, Viacom); Kamondy Tibor (Rene-
szánsz Kőfaragó Kft.); Kovács-Sebestyén Szabolcs (Fischer Hungary); Kakasy Gergely (ÉMI); Bartha 

Veronika (SIKA Hungária), Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter (BME Építőanyagok és Magasépítés 

Tanszék) és még sokan mások. 
 

A Reneszánsz Zrt-től pedig péntek délutánra meghívást kaptunk a süttői kőfeldolgozó üze-
mük meglátogatására.  
 
A rendezvényre várunk további szakmai- és reklám előadásokat, melyek tájékoztatják a konferencia résztvevőit a 
szakmában fellelhető újdonságokról, ismertet megvalósult kivitelezésekről, a szakmára váró feladatokról stb.  
 
Az előadások elfogadásáról a szakmai szervező dönt. Amennyiben előadással jelentkezik, kérjük, hogy annak 
szándékát a mellékelt előadás bejelentőn vagy online küldje meg részünkre. 
 

2019. július 19-ig  
 
A konferencia idején kiállítási és reklám előadási lehetőséget is biztosítunk (ez utóbbi maximum 6 db. 15 perces) 
a témákkal kapcsolatos tevékenységet folytató cégeknek, hogy új technológiáikat, korszerű gépeiket, termékeiket 
megismertethessék a hallgatósággal (a reklámelőadásról az előadás-bejelentő lapon, a kiállítási (promotálási) 
lehetőségekről majd a jelentkezési lapon talál részleteket).  
 
A határidőre beérkező előadások összefoglalóit és a teljes cikkeket a konferencia ISBN-nel ellátott papír-, illetve 
internetes kiadványában megjelentetjük. Egyes írásokat a KŐ (Díszítő, Termés, Építő, Tér) szaklapban is közzé-
tesszük. 
 
A konferencia szervezői az iparágban tevékenykedő cégek, szakemberek jelentkezésére, részvételére számíta-
nak. A Magyar Építész Kamaránál a rendezvény akkreditálása folyamatban van. 

 

Várunk támogatókat és kiállítókat! 
 
 

Reméljük, Önnel is találkozunk! 
 

Dr. Gálos Miklós sk. és Kárpáti László sk. 
SZTE Kő- és Kavics szakosztálya 

 
 

https://epito.bme.hu/epitoanyagok-es-magasepites-tanszek
https://epito.bme.hu/epitoanyagok-es-magasepites-tanszek

