
Az ipar minden ország gazdaságának motorja. A hatékony ipari termeléshez, illetve az értékteremtő folyamatok hatékony 
működtetéséhez, legyen szó gyártásról, raktározásról vagy logisztikai feladatok elvégzéséről, korszerű és gazdaságos 
épületekre és infrastruktúrára van szükség. Az ipari épületek elsődleges célja a változatos technológiai eljárások 
kiszolgálása, amely számos kihívást tartogat a beruházó, építész tervező, gépész tervező és a kivitelező számára. 
Emellett szem előtt kell tartani az épületben dolgozó emberek szükségleteit is. A REHAU Szakmai Nap 2016 konferencia 
előadásai az ipari épületek létesítéséhez kapcsolódó legfontosabb gazdasági, technológiai és energetikai kérdésekre 
keresik a választ a különböző szakágazatok elismert szereplőinek tolmácsolásában.

A REHAU Kft. meghívja Önt a 2016. május 31-én a budapesti Millenáris Park D épületében tartandó
REHAU Szakmai Nap 2016, Gyártás, raktározás, logisztika – ipari épületek létesítése konferenciára!
Reméljük, személyesen is üdvözölhetjük Önt rendezvényünkön!

Szebellédi Tamás
üzletágvezető, REHAU Kft.

MEGHÍVÓ – REHAU SZAKMAI NAP 2016
Gyártás, raktározás, logisztika – ipari épületek létesítése



Médiatámogatók:

Épületgépész
A Magyar Épületgépészek Szövetségének szaklapja

Partner:Főszervező:

A konferencia pontos helyszíne: Millenáris Park, D épület, 
1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20. • Bejárat a B és a D épület 
közötti főbejáraton. A belépéshez kérjük, ezt a meghívót hozza 
magával a rendezvényre! • A résztvevők száma korlátozott, ezért 
kérjük, hogy jelentkezésüket minél hamarabb legyenek szívesek 
elküldeni az andrea.banath@rehau.com e-mail címre.  
•  A Millenáris Park mélygarázsában önköltséges parkolás 
lehetséges. Szeretettel várjuk rendezvényünkön!

Név:  ........................................................................................

Beosztás:  .................................................................................

Cég:  ........................................................................................

Cím:  ........................................................................................

E-mail:  ....................................................................................

Tel./Fax:  ..................................................................................

Időpont: 2016. május 31.

Helyszín: Millenáris park, D épület, 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.

08:30–09:00 Érkezés, regisztráció

A rendezvény szakmai moderátora ifj. Dr. Kistelegdi István építész, tanszékvezető, PTE-MIK

09:00–11:00

Köszöntő Szebellédi Tamás épületgépész mérnök, 
üzletágvezető, REHAU Kft.

Ipari épületek Magyarországon Dr. Dobai János DLA egyetemi docens,  
BME Építészmérnöki Kar

Egy megvalósult zöld energiás autóipari 
kiegészítőket gyártó üzem létesítésének 
és üzemeltetésének tapasztalatai 

Prof. Dr. Kistelegdi István építész,  
tanszékvezető, PTE-MIK

Energetikai audit ipari létesítményeknél Dr. Magyar Zoltán Phd. egyetemi docens, tanszékvezető, 
BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 

A technológia hatása az épületgépészeti 
rendszerekre  

Csomai Miklós épületgépész mérnök,  
ügyvezető, MBT04 Kft. 

11:00–11:20 Kávészünet

11:20–13:00

Középpontban az ipari padlófűtés Lászlófi András okleveles gépészmérnök, 
mérnök tanácsadó, REHAU Kft.

Hőszivattyúk ipari felhasználásra Gáti György épületgépész mérnök,  
LG Electronics Magyar Kft.

Gyártó üzem fejlesztésének szempontrendszere Bangó Zoltán projektvezető,  
Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.

Nyílászárók szerepe ipari létesítmények 
energiahatékony üzemeltetése során

Obermayer Balázs okl. magasépítő üzemmérnök, nyílászáró 
profilrendszerek üzletág, REHAU Kft.

Irodai munkaterek és szabadidős területek 
kialakítása ipari épületekben

Erdei Sándor közgazdász, 
tanácsadó, REHAU Kft.

A technológia kiszolgálása épületgépészeti 
rendszerekkel

Mucsi Ádám épületgépész mérnök, 
mérnök üzletkötő, REHAU Kft.

Megújuló energia hasznosítása gyárépületekben Szebellédi Tamás épületgépész mérnök, 
üzletágvezető, REHAU Kft.

13:15–14:00 Ebéd

PROGRAM – VÁLASZLEVÉL
Gyártás, raktározás, logisztika – ipari épületek létesítése

Szakmai támogatók:

Épületenergetikai és  
Épületgépészeti Tanszék


