
22. Fémszerkezeti Konferencia 

Már 22. alkalommal került megrendezésre a Magyar Könnyűszerkezetes Egyesület (MKE) és a 

Magyar Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ) közös szervezésében a Fémszerkezeti 

Konferencia. Ez alkalommal a csarnokok, épületek kiegészítő szerkezeteiről – lépcsők, 

korlátok, kapuk, járórácsok és biztonsági rendszerek – témaköréből hívtunk meg 

szakembereket, hogy ismertessék a résztvevőkkel a legfontosabb tudnivalókat. Ezek a 

kiegészítők nem kapnak akkora nyilvánosságot és figyelmet, mint a főtartószerkezetek, holott 

nélkülözhetetlenek. Megkérdőjelezhetetlen fontosságuk bemutatására került 

megszervezésre a konferencia, ami természetesen így is csak egy töredékét tudta felölelni 

ennek a változatos tématerületnek.  

A konferencia helyszíne a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékének Nagyterme volt 2018. 

november 29-én. Az előadások két szekcióra bontva kerültek bemutatásra. Az első szekció 

levezető elnöke Aszman Ferenc, a MAGÉSZ elnöke, míg a második szekcióé Horváth László, az 

MKE elnöke volt.  

   
A konferencia levezető elnökei (Aszman Ferenc és Horváth László) és közönsége 

Az első előadást Dr. Déry Attila egyetemi 

magántanár „Historizáló épületek korlátai, 

lépcsői” címmel tartotta. Nagyon részletes 

építészeti áttekintést kaptunk tőle Budapest 

lakóépületeinek elmúlt másfél évszázados 

fejlődéséről, és az épületekben ma is fellelhető, 

remekmívű lépcsőkről, vas illetve acél anyagú 

korlátokról, függőfolyosókról, térelhatárolá-

sokról. A bemutatott képek mindnyájunkban 

felkeltették az érdeklődést és a vágyat, hogy 

személyesen is megnézzük ezeket a kis kincseket.  

 



A járórácsok alkotóelemeit, típusait, statikai működésük elvét Szegedi Csaba, a NAGÉV RÁCS 

Kft. projektmenedzsere mutatta be és látványosan szemléltette is. Sok jó tanácsot kaptunk 

tőle a járdarácsok alkalmazására, tervezésére, elhelyezésére vonatkozóan.  

Polgár Dávid, a LINDAB Kft. kereskedelmi vezetője mutatta be az ipari és kereskedelmi 

csarnokok leggyakoribb kiegészítőit. Nemcsak kapukat, vízelvezető rendszereket, tetőjárdákat 

és más szerkezeteket láthattunk, hanem arra is felhívta a figyelmet, hogy mire kell figyelni 

ezek beépítésénél, mik a leggyakrabban előforduló építési hibák.  

    Szegedi Csaba     Polgár Dávid 

 

Berényi Norbert 

 

és Molnár Éva 

A kávészünet rövid 

eszmecseréjét követően a 

Meiser Ferroste Kft. 

képviseletében Berényi Norbert 

ügyvezető és Molnár Éva statikus 

mérnök kaptak szót. Gyakorlati 

példákkal illusztrálva mutatták 

be a járórácsok hagyományostól 

eltérő alkalmazási területeit. 

Tűzlépcsők, homlokzatburko-

latok is készíthetők belőlük. 

A Skytec Kft. üzletágvezető szakértő mérnöke, Czigány Zoltán a leesés elleni 

védőrendszerekről tartott előadást. A tetőn járó, ott munkát végző személyek biztonságát 

szolgáló szerkezetek életeket menthetnek, és előírások teszik kötelezővé alkalmazásukat -de 

mindennek ellenére sajnos ma még csak kevés helyen kerülnek beépítésre.  

Jobban István termékmenedzser A következő előadásban a Hörmann Hungária Kft. csarnok-

kapu termékválasztékát mutatta be. Részletesen ismertette az egyes típusok alkalmazási 

területeit, előnyeit és hátrányait.  



  

   Czigány Zoltán      Jobban István 

A konferencia végén élénk beszélgetésbe merültünk a mai építési gyakorlatban szokásos 

biztonságról. A megrendelők számára sokszor az ár a legfontosabb, a személyek biztonsága és 

a szerkezetek biztonságossága másodlagos vagy harmadlagos szempont. Egyetértés alakult ki 

abban, hogy a megrendelőkkel és a potenciális megrendelőkkel előzetesen, minél szélesebb 

körben kell ismertetni az egyes kiegészítő szerkezetekkel kapcsolatos biztonsági 

összefüggéseket is.  

A Fémszerkezeti Konferenciák sora 2019 őszén, a 23. Fémszerkezeti Konferenciával 

folytatódik. 

 

A Konferencia szervezői nevében: Dr. Horváth László          Fotók: Nagy József 


