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HELYSZÍN: B3 terem 

13:30 Történeti épületek és hidak állapotvizsgálata 
roncsolásmentes módszerek alkalmazásával 
Orbán Zoltán PhD hídszakértő mérnök, egyetemi docens (PTE-MIK) 
Az előadás során esettanulmányokon keresztül mutatjuk be a szerkezetdiagnosztikai módszerek 
alkalmazását a szerkezetek rehabilitációjának előkészítésénél. Ismertetünk néhány olyan újszerű roncsolás-
mentes diagnosztikai eljárást, amely segítséget nyújt a szerkezetek állapot értékeléséhez, lehetőséget ad a 
felújítási terv elkészítése szempontjából lényeges, de a szokványos vizsgálatok számára rejtett szerkezeti 
jellemzők megbízható és gazdaságos módon történő megállapítására. 
Tervezett időtartam: 40 perc 

 
14:15 A győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) közlekedése 

Winkler Ágoston PhD közlekedéstervező, informatikus, egyetemi adjunktus (KT) 
2017 nyarán Győr városa adott otthont az EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak, amelyen 50 
ország közel 3700 sportolója 130 versenyszámban szerepelt, valamint a rendezvényt mintegy 1700 
önkéntes segítette. A nagyszabású esemény sikeres lebonyolításában kulcsszerepe volt a megfelelő 
közlekedési szolgáltatásoknak. Az előadás bemutatja a rendezvény személyközlekedési megoldásainak 
tervezését, előkészítését és lebonyolítását, majd beszámol az esemény tapasztalatairól. 
Tervezett időtartam: 40 perc 

 
15:00 PechaKucha: Kutatási témák és eredmények (12 téma 20-20 képpel) 

Tervezett időtartam: 90 perc 
Témák és előadók: 
(M)Értékadás – Életképek a szerkezetvizsgáló és a geotechnikai laboratóriumokból 
  Hudacsek Péter (SzGT) 
Az építész- és építőmérnöki tevékenység határterülete, 
egy szabad formájú épület koncepcionális tervezése 
  László Gabriella (SzGT) 
A közúti biztonság értékelése konfliktusmódszerrel 
  Miletics Dániel PhD (KÉT) 
Iskolák közlekedési helyzetének fejlesztése úttervezési és forgalomtechnikai eszközökkel 
  Gosztola Dániel (KÉT) 
Adatbányászat a közforgalmú közlekedésben 
  Nagy Viktor (KT) 
Közvágóhíd és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedési hálózat fejlesztése 
  Serfőző Sándor (KT) 
Városi hulladékterek 
  Bach Péter DLA (ÉVT) 
Miért kell felmérni a műemléket? 
  Veöreös András PhD (ÉVT) 
Kerekítés – Udvarlopás a Tállyai Iskolánál 
  Bálint Eszter, Csikár Ottó, Csuzi Barbara, Farkas Fanni, Kulicskó Edina, 
  Lazur Eszter, Pati Barbara, Truhlig Noémi (ÉTT) 
MOME Campus – Egy új egyetem tervezése 
  Cseh András DLA, Élő József, Nagy András, Tátrai Ádám (ÉTT) 
Építészeti térkompozíció – Hirosaki Apple Design Award 2017 
  Gábor Erika és Bacsa László (ÉÉT) 
SZEnavis “A beton legyen veled!” 
  Pollák András (ÉÉT) 


