
                                                                                                                                     

MEGHÍVÓ 

NE TÉGY ROSSZ FÁT A TŰZRE! 

19. MACSOI tavaszi szakmai találkozó – Konferencia és Kiállítás 

Budapest, 2023. március 3-4. 
 

Tisztelettel meghívjuk az Ipartestületünk által szervezett tavaszi találkozónkra,  

amelyet tizenkilencedik alkalommal rendezünk meg. 

 

           Helyszín változott: Gólyafészek Rendezvényház, 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 132.  
 

     Március 3. péntek 
08:50 Regisztráció, büfé 

 

               Levezető elnök: Sápy László 

  9:50 Megnyitó – Nagy András, MACSOI elnök  

10:10 Háztartási biomassza tüzelőberendezés (cserépkályha) kibocsátásának vizsgálata – Dr. Béres András,  
            Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Laborközpont vezető 

10:30   Magyarországi erdészeti és fás biomassza hasznosítási potenciál az EU-s és a hazai szabályozások  

            tükrében – Dr. Heil Bálint, Soproni Egyetem, Erdőmérnöki kar, dékán  

11:00   Kályhás szakképzés és vizsgáztatás lehetőségei hazánkban – Székely Zsolt, Dunagáz Oktatási és 

             Minősítési Zrt., szakmai vezető  

11:20 Osztrák kályhásképzés a Stoob-i szakképző iskolában – Steinbach Ákos, MACSOI elnökségi tag 

11:40 Kordonon belülről: VEUKO Kályhás Európabajnokság – Fekete Gergely, MACSOI tag  

                                                                              Ebéd                                                      
                                                                            
                Levezető elnök: Zsófi János      

13:40     Légfűtéses kandallók hatékonyságjavító módozatai – Gyergyay Csaba, MACSOI tag 

14:00     Legdrágább energia az ablakon kidobott energia. Szellőztessünk okosan. Tények és számítások –  
              AERECO, Engel-Ziegler György keresk. vez. 

14:10     A lakások fűtése a kőkortól az atomkorig – Keszthelyi István, gépész tervezőmérnök, CKP Mérnök Kft.    

14:40     100 éves családi cserépkályha titka – Tarlós Ferenc, MACSOI tag 

                                                                                                                                                                  szünet 

15:20     Ahogy mi építjük: Hőtárolós kandallók – Kerecsen László, Lamiga Kft., ügyvezető         

15:50     Fórumbeszélgetés a tégla- és cserépkályhákról – Zágonyi Sándor, Henszelmann Imre, MACSOI tagok  

 

                                                                  Szakmai beszélgetések 

                                                                                                                                                                  vége 

19:00     Vacsora és tombola –  (külön fizetendő)  

A tombolára a díjak felajánlását kérjük február 24-ig megírni az info@macsoi.hu e-levelezőre, 

hogy meg tudjuk hirdetni a felajánlók megnevezésével. 

23:00 Záróra   

Magyarországi Cserépkályhások, Kandallóépítők és -Gyártók 
                                 Országos Ipartestülete 

Székhely: 1162 Budapest, Cibakháza u. 34.   
                E-mail: info@macsoi.hu     Tel.: +3670 342 9926   



Március 4. szombat 

 Levezető elnök: Henszelmann Imre  

 

09:00     Épületeink és fűtésük jövője – Henszelmann Imre, MACSOI tikár   

09:20     Organikus cserépkályha elemeinek készítése közvetlen anyagalakítással – Márton Károly, iparművész 

10:00     Magyar Kémény minden esetre. Akár felújít, akár újat épít! – Kocsis Csaba, kerekedelmi üzletágvezető 

10:10     Tüzelőberendezések levegőellátása – Leikauf Tibor, MOKÉSZ elnök  

10:30     Érdekességek az Osztrák Cserépkályhaszövetség Wels-i konferenciájáról – Nagy András, MACSOI 

                                                                                                                                                                    szünet 

11:00 RATH anyagismeret – Kovács Viktor, RATH Hungária    

11:20 Karbontárolás az építőanyagokban – Nagy András, MACSOI elnök 

12:00     Mennyit szabad keresnie egy kályhás szakembernek? – Bathó Mátyás, MACSOI tag 

                                                                            Ebéd                                                     

13:40 Szakmai kirándulás a Wels-i Cserépkályha és Kerámia szakvásárra – Henszelmann Imre, MACSOI   

14:00     cégbemutató – Schiedel Kft, Győrfi Miklós szaktanácsadó 

14:10 Az idei „Év Kályhája, Év Kandallója és Év Kemencéje-Tűzhelye” fotópályázat 

eredményhirdetése        

14:30 Zárszó – Nagy András, MACSOI elnök 

                                                                                                                                                                     vége 

 

 

15:00 Közgyűlés (tagjainknak külön meghívó ment) 

 

Esetleges programváltozás lehetséges, amiért előre is elnézést kérünk. 

A fotópályázaton a részvétel ingyenes. Az elmúlt időkhöz képest nem kinyomtatott formában, hanem 

onlájn, elektronikus úton várjuk a bemutatásra váró remekművek fotóit a MACSOI 2023 Fotópályázatra. 

A jelentkezéseket ezen linken tehetitek meg: https://forms.gle/bEWCKqePAbV7NLaXA, ahová 

személyenként legfeljebb 5 pályaművet lehet feltölteni 2023. március 2-ig. 

Szavazás a találkozón kiosztott szavazólapokon, a szünetekben történő kivetítés alapján.  

Az eredményhirdetés a Találkozó zárásaként lesz. 

 

A Szakmai Találkozó mellett március 3-4-én kiállítást rendezük. 

A kiállításra jelentkezés írásban a macsoi@macsoi.hu, címen lehetséges. 

Cégbemutató lehetőség a Kiállításon részt vevőknek a jelentkezési sorrend szerint ugyanitt.  

Az egyes költségek a következő oldalon találhatóak. 

 

           A Konferenciára és a Kiállításra MINDENKIT tisztelettel várunk! 

Ha ismerőséhez nem jut el a hír, kérjük továbbítsa felé meghívásunkat. 
 

„Fontos odafigyelni a koronavírus tüneteire, amelyek közül a legismertebbek a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. 

Emellett a fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése. Ha valaki a felsorolt 

tüneteket észleli magán, akkor kérjük, hogy maradjon otthon, ne menjen közösségbe.” – koronavirus.gov.hu 

Jelenleg nincs érvényben olyan előírás, ami kötelezővé tenné a maszk viselését.   

https://forms.gle/bEWCKqePAbV7NLaXA
mailto:macsoi@macsoi.hu


 

  „Ne tégy rossz fát a tűzre”   

19.  MACSOI Szakmai Találkozó és Kiállítás 
2023. március 3-4. 

 

Részvételi díj és étkezés (büfé+ebéd) febr. 19-ig történő jelentkezés esetén: 

                               MACSOI tagoknak   2 napra:   28.000,- Ft    1 napra:  16.000,- Ft  

                     Nem ipartestületi tagoknak 2 napra:   34.000,- Ft    1 napra:  19.000,- Ft   

    Családi- és kiállítói hozzátartozóknak 2 napra:   23.000,- Ft    1 napra:  13.000,- Ft  

Részvételi díj és étkezés (büfé+ebéd) febr. 19-e után történő jelentkezés esetén: 
                               MACSOI tagoknak   2 napra:   32.000,- Ft    1 napra:  20.000,- Ft  

                     Nem ipartestületi tagoknak 2 napra:   38.000,- Ft    1 napra:  23.000,- Ft   

    Családi- és kiállítói hozzátartozóknak 2 napra:   26.000,- Ft    1 napra:  16.000,- Ft  

A díjak továbbszámlázott étkezési költséget tartalmaznak. Kérjük az esetleges vegán igényt jelezni. 

  

Vacsora (péntek) külön rendelésre 7.000,- Ft/fő, közben TOMBOLA. 

Támogatóinktól tisztelettel kérjük a tombola nyeremények felajánlását február 22-ig.  

 

Kiállítói díj a Részvételi díjon felül (1 asztal, vagy annak a helyek, 2 napra); 

február 19-ig történő jelentkezés esetén:  MACSOI tagoknak 15.000, - Ft; nem tagoknak 20.000, - Ft;  

február 19-e  utáni   jelentkezés  esetén:  MACSOI tagoknak 20.000, - Ft; nem tagoknak 25.000, - Ft.  

A kiállítóktól kérjük a rendszám előzetes megadását, hogy a telepre lehajthassanak a pakolás idejére. 

A konferencia az emeleten, a kiállítás a földszinten lesz. 

 

Cégbemutató 10 perces előadás lehetőséget azoknak tudunk biztosítani, akik a Találkozón kiállítanak. 

Jelentkezni február 19-ig az info@macsoi.hu, -n és a 70-342 9926 telefonon lehet. 

MACSOI tagoknak: 20.000, - Ft,          nem ipartestületi tagoknak: 30.000, - Ft. 

Szállás: A közeli gimnáziumi kollégium 2-3-4 ágyas szobáiban. 

A szállásdíj 8500 Ft/fő, ami tartalmazza a reggelit. 

Érkezéskor a Rendezvényházhoz gyertek, onnan kísérővel együtt megyünk majd a szállásra. 

A szállás és reggeli igényt az info@macsoi.hu-ra kérjük eljuttatni február 28-ig, mivel a helyszín 

összesített szobabeosztást kér.  

Parkolás térítésmentesen a Rendezvényház előtti Szent Erzsébet és mögötti Tavasz utcában (ld. térkép).  

 

 

 

 

mailto:info@macsoi.hu
mailto:info@macsoi.hu-ra


 


