
Tartószerkezeti szakmai továbbképzés-POLLACK 
EXPO 

Szervező intézmény: Baranya Megyei Mérnöki Kamara 

Időpont: 2020-02-28 08:30 - 2020-02-28 15:30 

MEGHÍVÓ 
A Tartószerkezeti tagozat tervező és szakértő mérnökeinek 

  

Nyilvántartási száma: 02/02/2020-002 
Az előadás helyszíne:  Expo Center Pécs Megyeri út 72. Vigan terem 
Időpontja: 2020.02.28. péntek 
8:30- 9:00  Regisztráció 
A szekció levezető elnöke: dr.  Halada Miklós -egyetemi docens 
PTE Műszaki és Informatikai Kar Épületszerkezetek-Energiadesign Tanszék-tanszékvezető 
9:00-9:45   Expo Center, Pécs 
Előadó:      dr.  Halada Miklós- építész, egyetemi docens PTE Műszaki és Informatikai 
                 Kar-egyetemi docens  
A 2006-ban átadott Expo Center Magyarország egyik legnagyobb membránszerkezetű fedése, mely által Pécs 
városa egy 10.000 m2 alapterületű rendezvénytérrel gazdagodott. Az épületegyüttes egyik különlegessége, hogy 
az egykori szállítási vállalat telephelyén meglévő épületek újra gondolásával jött létre. Az iparterület 
rehabilitációjával pedig a városrész egy látványos építészeti elemmel gazdagodott. A membránszerkezetekkel 
körülvett egykori járműjavító csarnok és irodaház ma számos rendezvény otthona, többek közt a Pollack Expo 
2020 konferencia is itt kerül megrendezésre. 
9:50-10:35   Atlétikai Stadion, Budapest  
Előadó:        Kocsis András- építőmérnök Bim Design Kft. 
10:45-11:25   A Galgamácsai veszélyes hulladéktároló sátorfedése 
Előadó:         dr. Galaskó Gyula-építőmérnök, egyetemi docens Budapesti Műszaki és 
                    Gazdaságtudományi Egyetem 
A tárolási tapasztalatok alapján a korábbi veszélyes hulladéklerakóknál nagyobb alkalmazását határozták el az 
üzemeltetők. Így 2002-ben elkezdődött a tervezés. A tárolótér és felette a 64 m fesztávolságú acéltartókon 
levő ponyvafedés 2005-ben készült el. 2009-ben az első (42 méter hosszú) tároló kazetta megtelt, akkor már 
arra a részre elkészült a rekultiváció. Itt már nem volt szükség a ponyvafedésre, ezért teljes (100 m hosszú, 
közel 180t súlyú) csarnokot a következő kazetta fölé tolták. Az építésről és a tolásról szól az előadás. Az első 
(több mint 250m hosszú) tároló 2012-ben megtelt. Ekkor a teljes acél tartók és a ponyvafedés egy új tárolótér 
fölé került - két lépésben. Az új tárolónak az első építési ütemben kiépített része lassan megtelik, ezért újabb 
rész kerül kiépítésre. Ez adja jelen előadás aktualitását. 
11:30-12:15    A Hurghadai reptér sátorfedése 
Előadó:         dr. Hegyi Dezső-építőmérnök, egyetemi docens 
                    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
A magyar sátorépítés egyik kiemelkedő nemzetközi példája a hurghadai reptér lefedése. A Vörös tenger partján 
fekvő üdülőváros repülőterének bővítését egy ideiglenes sátorszerkezet megépítésével szerették volna 
előkészíteni az egyiptomi hatóságok. A győri Graboplant és Majoros Gábort keresték meg a szerkezet 
tervezésével és megépítésével, mely munka az ezredfordulón kezdődött el, az ideiglenesnek tervezett 
szerkezet pedig azóta is áll, csaknem húsz éve. 
A szerkezet több mint 200 m hosszú és 17 m széles, és kapcsolódik hozzá egy 40 m átmérőjű kör alakú 
szerkezet. Az előadás a tervezést, az építést és a szerkezet utóéletét mutatja be. 
12:15-13:00  Ebédszünet 
13:00-13:45  Biztonságos alap pillanatok alatt, alapozás földmunka és beton nélkül 
                    talajcsavarral  
Előadó:      Drevotta József- Krinner-expert cégvezető 
                 Drevotta József-egyéni vállalkozó 
A talajcsavar egy tűzihorganyzott acélból készült alapozó elem, ami építmények, szerkezetek, eszközök, 
terheit hatékonyan tudja átadni a talaj teherbíró rétegeinek. Felhasználása rendkívül sokrétű akár ideiglenes 
vagy végleges megoldásra van szükség. Az építőipar számos területén használható, kiváltva a hagyományos 
technológiákat gyors és gazdaságos alternatívát kínál. Alkalmazható könnyűszerkezetes épület, konténer, híd, 
terasz, oszlop, pergola, kocsi beálló, tábla, zászló rúd, stég, játszótéri eszköz, napvitorla, szobor, kilátó, 
szélkerék, kandeláber, színpad, köztéri, utcai, parki építmények, erdei építmények, sátorszerkezetek, 
csarnokok, klíma és egyéb gépek, berendezések alapozásaként. 
13:50-14:35   Formfinder  
Előadó:         dr. Robert Roithmayr-Univ. Lect.Civil Eng. Danube University Krems 
 A Formfinder célja, hogy segítse az építészeket és a projekttervezőket a membránszerkezetek 
megvalósításának kérdéseiben, tervezésében és költséghatékonyságának értékelésében. A feszített 
membránszerkezetek kiválóan alkalmasak az egyszerű napellenzőktől kezdve a textil homlokzatokon át a 
stadionok fedéséig. A FORMFINDER szoftver eredményes párbeszéd lehetőséget kínálja az ügyfél, az építész, a 
szerkezettervező és a felhasznált anyagok gyártója között. 
14:40-15:25  Membránszerkezetek és közös munkák 
Előadó:        Vladimir Ermolov-építészmérnök  Verteco                                        
Vladimir Ermolov orosz építészmérnök, akinek számos membránszerkezete épült a moszkvai Vörös tértől a 
Fekete-tengerig, manapság számos nagyszabású rendezvény építésze, lélegzetelállító szerkezeteivel járja a 
világot. Majoros Gábor közeli barátjaként számos közös munkájuk volt és mindig figyelemmel kisérték egymás 
munkásságát. Az előadás keretében felidézzük a közös munkáikat és kitekintést nyerünk a membránszerkezetek 
világába. 
A szakmai nap részvételi díja: 10.000,- Ft +ÁFA (12.700,-Ft) 



A továbbképzés díját az alábbiak szerint lehet átutalni. 

Jogosult neve és székhelye: Baranya Megyei Mérnöki Kamara Pécs Boszorkány u.2.  
Jogosult számlaszáma: 10402427-24215545-00000000 
Közlemény: Név, 2020.02.28. Tartószerkezeti 
Felhívjuk a jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlóink figyelmét, hogy az éves kötelező szakmai 
továbbképzésén való részvétel elmulasztása a jogosultság felfüggesztésével jár. 

Online jelentkezés 

 

http://bamernok.hu/kepzesek/Tartoszerkezeti-szakmai-tovabbkepzes-POLLACK-EXPO/jelentkezes

