
Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Kedves Barátunk, Kedves Kollégánk!
Az Építéstudományi Egyesület Egészségügyi Szakosztálya tisztelettel meghívja Önt az
 

„MŰEMLÉK KÓRHÁZAINK 2

 
Időpont: 2015. április 29. 9:00
Helyszín: Lurdy Konferencia
  1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12
Fővédnök: Balog Zoltán miniszter úr 
 
A konferencia védnökei dr. Zombor Gábor
dr. Nagyunyomi-Sényi Gáb
 
Az Építéstudományi Egyesület Egészségügyi Szakosztály 
integrálni az egészségügyi beruházásokban dolgozó szakmákat. 
beruházás csak úgy képzelhető el, ha
esztétikai, illetve örökségvédelmi és kulturális
közreműködők között állandó, jó
  
Idei konferenciánk témája az örökségvédelem alatt álló, de egészségügyi
épületekkel kapcsolatos működési, 
megtárgyalása.  
 
Miért vannak műemlék kórházaink, hogyan alakultak ki? 
Mit várunk egy mai kórháztól, az ehhez sz
elvárásaink? Mik az örökségvédel
támogatások, pályázatok? Mik 
egy műemlék kórházban? Hogyan 
egészségügyben? Milyen megoldásokat ismerünk
 
A konferencia célja, hogy az összegyűlt tapasztalatok és az érdekegyezetések alapján 
szakmai ajánlásokat fogalmazzon meg a döntéshozók, az intézmé
számára. 
 
Mivel a téma komplex, érinti kulturális, az egészségügyi, jogi, támogatási és a műszaki 
területeket is, szokásunkhoz híven meghívjuk rá az érintett területek képviselőit.
 
Meghívjuk a műszaki, örökségvédelmi szervezetek
Egyesület mellett, a Magyar Építészkamar
Építőművész Szövetséget, a Forster Közont
 
Meghívjuk az egészségügyi szervezet
Szövetséget, az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesület
Menedzser Klubot. 

 
 

Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Kedves Barátunk, Kedves Kollégánk!
Az Építéstudományi Egyesület Egészségügyi Szakosztálya tisztelettel meghívja Önt az

MŰEMLÉK KÓRHÁZAINK 2015” 
című konferenciára. 

április 29. 9:00 
Konferencia- és Rendezvényközpont 

Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház, 1. emelet)
miniszter úr - EMMI 

dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős 
Sényi Gábor úr, az Építéstudományi Egyesület elnöke.

Az Építéstudományi Egyesület Egészségügyi Szakosztály hagyományai szerint megpróbálja 
integrálni az egészségügyi beruházásokban dolgozó szakmákat. Hisszük, hogy sikeres 
beruházás csak úgy képzelhető el, ha abban az intézményi, orvos-szakmai, műszaki és 

, illetve örökségvédelmi és kulturális szempontok egyaránt érvényesülnek és a 
, jó kommunikáció folyik. 

Idei konferenciánk témája az örökségvédelem alatt álló, de egészségügyi
működési, fenntartási, fejlesztési, tervezési és pályázati 

kórházaink, hogyan alakultak ki? Mekkora ez az ingatlanállomány? 
it várunk egy mai kórháztól, az ehhez szükséges technológiáktól? Mik a 

az örökségvédelem elvárásai, alapelvei? Mit írnak elő
? Mik a tervezés és kivitelezés kötöttségei? Milyen a napi működés 

? Hogyan finanszírozzunk örökségvédelmi célokat
? Milyen megoldásokat ismerünk itthon és külföldön?  

A konferencia célja, hogy az összegyűlt tapasztalatok és az érdekegyezetések alapján 
szakmai ajánlásokat fogalmazzon meg a döntéshozók, az intézmények és a tervezők 

Mivel a téma komplex, érinti kulturális, az egészségügyi, jogi, támogatási és a műszaki 
területeket is, szokásunkhoz híven meghívjuk rá az érintett területek képviselőit.

műszaki, örökségvédelmi szervezeteket: a szervező Építéstudományi 
, a Magyar Építészkamarát, a Magyar Mérnöki Kamar

, a Forster Közontot, a Lechner Központot, az 

egészségügyi szervezeteket: a Kórházszövetséget, a Járóbeteg Szakellá
, az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületét, a Magyar Egészségügyi 

Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Kedves Barátunk, Kedves Kollégánk! 
Az Építéstudományi Egyesület Egészségügyi Szakosztálya tisztelettel meghívja Önt az 

14. (Lurdy Ház, 1. emelet) 

egészségügyért felelős államtitkár úr és      
az Építéstudományi Egyesület elnöke. 

hagyományai szerint megpróbálja 
Hisszük, hogy sikeres 

szakmai, műszaki és 
szempontok egyaránt érvényesülnek és a 

Idei konferenciánk témája az örökségvédelem alatt álló, de egészségügyi ellátást biztosító 
és pályázati kérdések 

Mekkora ez az ingatlanállomány? 
Mik a korszerűsítési 

t írnak elő az uniós és hazai 
? Milyen a napi működés 

finanszírozzunk örökségvédelmi célokat az 
 

A konferencia célja, hogy az összegyűlt tapasztalatok és az érdekegyezetések alapján 
nyek és a tervezők 

Mivel a téma komplex, érinti kulturális, az egészségügyi, jogi, támogatási és a műszaki 
területeket is, szokásunkhoz híven meghívjuk rá az érintett területek képviselőit. 

a szervező Építéstudományi 
, a Magyar Mérnöki Kamarát, a Magyar 

 ISO9000 Fórumot. 

, a Járóbeteg Szakellátási 
, a Magyar Egészségügyi 



Meghívjuk a témakörrel érintett hatóságok, 
finanszírozók képviselőit is. 
 
A konferencián köszöntőt mond Balog Zoltá
úr, dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor elnök úr. 
 
Tisztelt Meghívottak! 
 
A rendezvény látogatása csak regisztráció esetén lehetséges. Kérünk minden érdeklődőt, 
hogy nevének, elérhetőségének, az általa képviselt intézménynek és beosztásának 
megadásával regisztrálni szíveskedjen 201
A konferenciaterem véges befogadóképessége miatt csak a visszaigazolt regisztrációk 
jogosítanak fel belépésre, szíves megértésüket kérjük
 
A konferencia részvételi díja jelképes: 2500Ft, melyet a regisztráció után kérünk befizetni 
az Egyesület KHB 10200830-32310281
közleményben kérjük feltűntetni a résztvevő nevét!
díja 4000Ft. 
 
A konferencia díja magába foglalja a délelőtti 
frissítőket és a svédasztalos szendvicsebédet. A Lurdy Ház felszíni parkolójában a 
résztvevők számára a parkolás egész napra ingyenes.
 
A konferenciát építészeti tablókiállítás kíséri. Várjuk minden kolléga jelentkezését, aki a 
témában szeretné bemutatni elkészült
 
A konferenciával, regisztrációval, befizetéssel és számlázással 
információkat az ÉTE Titkárságán kaphatnak: 
www.eptud.org, info@eptud.org
A rendezvény főszervezője Semmelweis Tamás
 
Budapest, 2015. március 10. 
 
 

Megjelenésére 
 
 
 
 
 
  
 

Töreky Balázs 
Építéstudományi Egyesület 
Egészségügyi Szakosztály 

 
elnök 

1027 Budapest Fő utca 68. 

Meghívjuk a témakörrel érintett hatóságok, hivatalok, közreműködő szervezetek, 

köszöntőt mond Balog Zoltán miniszter úr, dr. Zombor Gábor államtitkár 
Sényi Gábor elnök úr.  A részletes program elérhető a szervezőknél.

A rendezvény látogatása csak regisztráció esetén lehetséges. Kérünk minden érdeklődőt, 
elérhetőségének, az általa képviselt intézménynek és beosztásának 

megadásával regisztrálni szíveskedjen 2015. április 15-ig az info@eptud.org e
konferenciaterem véges befogadóképessége miatt csak a visszaigazolt regisztrációk 

, szíves megértésüket kérjük! 

A konferencia részvételi díja jelképes: 2500Ft, melyet a regisztráció után kérünk befizetni 
32310281-00000000 bankszámlájára. Céges befizetés esetén 

k feltűntetni a résztvevő nevét!  A helyszíni regisztráció és befizetés 

A konferencia díja magába foglalja a délelőtti és délutáni kávészünetben felkínált 
és a svédasztalos szendvicsebédet. A Lurdy Ház felszíni parkolójában a 

résztvevők számára a parkolás egész napra ingyenes. 

építészeti tablókiállítás kíséri. Várjuk minden kolléga jelentkezését, aki a 
témában szeretné bemutatni elkészült-tervezett munkáit! 

, regisztrációval, befizetéssel és számlázással kapcsolatos további 
Titkárságán kaphatnak:  

info@eptud.org, +36 1 201 8416.  
Semmelweis Tamás, az ÉTE Egészségügyi Szakosztály titkára.

Megjelenésére tisztelettel számítunk! 

ifj. Pólya Endre 
Építéstudományi Egyesület 
Egészségügyi Szakosztály 

 
alelnök 

 
 
 
 

Semmelweis Tamás
Építéstudományi Egyesület
Egészségügyi Szakosztály

 
1027 Budapest Fő utca 68. - telefon: +36 1 2018416 

info@eptud.org, www.eptud.org 

közreműködő szervezetek, 

n miniszter úr, dr. Zombor Gábor államtitkár 
A részletes program elérhető a szervezőknél. 

A rendezvény látogatása csak regisztráció esetén lehetséges. Kérünk minden érdeklődőt, 
elérhetőségének, az általa képviselt intézménynek és beosztásának 

info@eptud.org e-mail címen! 
konferenciaterem véges befogadóképessége miatt csak a visszaigazolt regisztrációk 

A konferencia részvételi díja jelképes: 2500Ft, melyet a regisztráció után kérünk befizetni 
00000000 bankszámlájára. Céges befizetés esetén 

A helyszíni regisztráció és befizetés 

s délutáni kávészünetben felkínált 
és a svédasztalos szendvicsebédet. A Lurdy Ház felszíni parkolójában a 

építészeti tablókiállítás kíséri. Várjuk minden kolléga jelentkezését, aki a 

kapcsolatos további 

Egészségügyi Szakosztály titkára.  

Semmelweis Tamás 
Építéstudományi Egyesület 
Egészségügyi Szakosztály 

 
 titkár

 


