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Építőgépész Szakmai Nap  

CONSTRUMA 2019 
 

A Szakmai Nap témaköre: Építőgépek korszerű vezérlései és 

információtechnológiai megoldásai 

A Szakmai Nap időpontja: 2019. április 3. 9:30 – 15:30 

A Szakmai Nap helyszíne: Hungexpo A2 galéria 182-183. terem 

H-1101 Budapest, Expo tér 1. 

A Szakmai Nap szervezői: Budapesti és Pestmegyei Mérnöki Kamara, a 

Magyar Mérnöki Kamara 

Anyagmozgatógépek, Építőgépek és Felvonók Tagozata 

és a 

 HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. 

 

A Szakmai Nap előadói, előadásai és gépbemutatói: 

 

1. Kassai Ferenc alelnök (Magyar Mérnöki Kamara); 

elnök (Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara) 

 9:30 – 9:45 Megnyitó 

 

2. Gyimesi András adjunktus 

(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék) 

 9:45 – 10:15 A gépek jövője már a jelen 

 

3. Vereckei Szabolcs szervizmérnök 

(Ascendum Építőgépek Hungária Kft.) 

      10:15 – 11:00 A Volvo Co-Pilot rendszer 

 

4. Csendes Gábor Trimble termékspecialista 

     Pinczés Ferenc Sitech termékmarkating manager 

(Sitech Hungary) 

   11:00 – 11:45 Földmunkagépek 3D-s szintvezérlő rendszereinek 

alkalmazása – tervezéstől a kivitelezésig 

 

Szünet 

 11:45 – 12:15 
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5. Csornai Ádám Caterpillar GCI termékfelelős 

     Klinger János vevőszolgálati termékmarketing manager 

(HUNTRACO Zrt.) 

 12:15 – 12:55 Caterpillar építőgépek távfelügyelete és diagnosztikája, 

avagy mire jó egy okostelefon 

 

6. Tüske Dániel üzletfejlesztő mérnök 

(Leica Geosystems Hungary Kft.) 

 12:55 – 13:35 Digitális építőipar 

 

7. Konzultáció az előadókkal 

 13:35 – 14:00 

 

8. Bilik Márton  gépvezérlés terméktámogatási mérnök 

 (Leica Geosystems Hungary Kft.) 

 14:15 – 14:45 Leica műszerek gyakorlati bemutatója 

9. Veres Sándor ügyvezető igazgató 

(VERBIS Kft.) 

 15:00 – 15:30 Építőgépek gyakorlati bemutatója 

  Szabadtéri kiállítóterület 

 

 

 

Általános információk: 

 

Az Építőgépész Szakmai Napot, mint továbbképzést a MMK Anyagmozgatógépek, Építőgépek 

és Felvonók Tagozat elnöksége az Építőgépek szakterület tanúsítvánnyal rendelkező szakértői 

(elsősorban: ÉG, G-D-39, G-D-40, G-D-41, SZASZ4) számára 2019. január 21-i ülésén szakmailag 

jóváhagyta és egy továbbképzési napra értékelte. 

A Szakmai Napon való részvétel on-line regisztrációhoz (és a kiállítás megtekintésével együtt) 

kedvezményes, előzetes on-line jegyvásárláshoz kötött (4.800 Ft helyett 1.500 Ft a belépés 

díja). 

A regisztrációs rendszer csak az első 60 fő jelentkezését fogadja be. 

Továbbképzési igazolást csak az on-line regisztráltak és a jelenléti ívet a PROGRAM KEZDETÉN 

ÉS VÉGÉN IS aláíró kollégák kapnak a műszerbemutatót követően. 

 

 

Az on-line regisztrációhoz szükséges HUNGEXPO-információk az alábbiakban megtalálhatók: 
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Az idei évben egészen korán, április 3-7. között ismét érdemes kilátogatni a HUNGEXPO 

Budapesti Vásárközpontba, a CONSTRUMA csokorra, az építőipar hazai 

csúcsrendezvényére. 2019-ben a CONSTRUMA és OTTHONDesign kiállítások mellett a 

kétévente megrendezésre kerülő HUNGAROTHERM is tagja e csokornak, így még 

szélesebb körű tájékozódási lehetőség vár a szakmai látogatókra az újdonságok terén.  

A kiállításra szakmai látogatóink részére már elindítottuk az on-line regisztrációt! 

Ön korábban már látogatónk volt, így megkönnyítjük regisztrációját! 

Mindössze annyi a teendője, hogy ellenőrizze adatait az alábbi linken, javítsa az esetleges 

változásokat, töltse ki a statisztikai részt és küldje vissza elektronikus regisztrációját! 

 

Ha a kiállítási csokorhoz kapcsolódó konferenciák valamelyikén szeretne részt venni, akkor 

regisztráljon az alábbi linken: 

http://construma.hu/online-regisztracio 

 

Meg kell jelölni a:  

 CONSTRUMA / CONSTRUMA KERT 

Magyar Mérnöki Kamarai tagok (április 3-5.) kiállítás látogatás, 

konferencia részvétel; 

 Április 3. - Építőgépész Szakmai Nap - Építőgépek korszerű 

vezérlései és IT- megoldásai; 

 Személyes adatokat kitölteni 

(a *-gal jelzett adatokat mindenképpen meg kell adni); 

 Hozzájárulási nyilatkozat; 

 A regisztráció elküldése; 

 Rövidesen kap egy válasz e-mail-t (az ott található linken azonnal 

online megvásárolhatja kedvezményes jegyét). 

A regisztrációt követően:  

 a belépőjét online megvásárolhatja azonnal, vagy később. 

Ez esetben kérjük hozza magával az e-mailben kapott vonalkódos 
jegyet és keresse az ELŐREGISZTRÁLTAK bejáratot a fogadókban; 

http://construma.hu/hu/konferencia-programok
http://construma.hu/online-regisztracio
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 amennyiben nem online, hanem a helyszínen kívánja megvásárolni a 
jegyet, úgy a visszaigazoló e-mail mellékletét, az eTicket-et hozza 

magával és keresse a PÉNZTÁRat (Felhívjuk figyelmét, hogy a 
Vásárközpont területén csak készpénzmentes fizetés lehetséges mind a 
pénztárakban, mind a vendéglátóegységekben) 

 Az elektronikus jegy napi egyszeri belépésre jogosít, névre szól és át nem 
ruházható! 

 

További részletek és érdekességek a kiállítás folyamatosan frissülő honlapján: 

www.construma.hu 

  

A konferencia helyszíne (A2 Galéria) az alábbi térképen megtalálható. 

 
 

 

A szervezők nevében: 

 

Berta János 

+36 30 2-747-949 

 

http://www.construma.hu/

