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Fenntarthatóan a jövőbe!  
Globális irányelvek és a hazai építőipari szabályozás találkozása 

az ÉMI Nonprofit Kft. szakmai konferenciája a 33. Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállításon. 

Időpont: 2014.04.04. (péntek) 10:00 – 14:00 
Helyszín: Hungexpo, B pavilon 1. emelet, Médiaterem 

 

PROGRAM  

10:00 – 10:30 Regisztráció 

10:30 – 10:40 Megnyitó – dr. Sárközi Károly, vezérigazgató (ÉMI Nonprofit Kft.) 

10:40 – 11:00 Tűzvédelmi, piacfelügyeleti kérdések az építőipari szabályozásban –  
Érces Ferenc, Tűzvédelmi Főosztály főosztályvezető (BM Országos 
Katasztrófavédelemi Főigazgatóság) 

- Tűzvédelmi célú építési termékek szakhatósági és piacfelügyeleti eljárásai 

- Piacfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai 

11:00 – 11:20 Építési engedélyezési eljárások, engedélyező hatóságok: 2013-tól felállított 

különböző szintű építési hatóságok és feladatkörei; az engedélyköteles 

tevékenységek és változásainak ismertetése – Balogh Attila, projekt koordinátor 

(ÉMI Nonprofit Kft.) 

- Építésügyi hatósági rendszer bemutatása 

o Elsőfokú és másodfokú építéshatóságok 

o Sajátos építményfajták építésügyi hatósága, kiemelt ügyekben 

szakhatóságok 

o Építésügyi hatósági ügyintézés lehetőségei 

- Az Építésügyi hatósági feladatok 

- Eljárások 2013.01.01-től 

11:20 – 11:40 Projektek minőségbiztosítása: Hogyan előzhetők meg/ fedezhetők fel időben a 

garanciális problémák? – Nyiri Szabolcs, Szakértői Iroda vezető  

(ÉMI Nonprofit Kft.) 

- Pozitív és negatív projekt-végrehajtási tapasztalatok a közelmúltból 

- Jellegzetes garanciális problémák és kivédési lehetőségeik 

- Egy működő, pozitív minta bemutatása a minőség-ellenőrzés végrehajtására: 

mintavételi tervek rendszere 

- A projektellenőrző rendszer előnyei a kivitelezésben résztvevő felek számára. 

11:40 – 12:10 Ebéd szünet  

12:10 – 12:40 A CPR elmélete és gyakorlata: hogyan változik a tervezők szerepe a CPR-rel? – 

Tóth Balázs, Értékesítési Csoport vezető (ÉMI Nonprofit Kft.) 

- Mit jelent az, hogy tervezni? A tervező és az építési termék 

- Felhasználási terület  

- Termékjellemző vs. Teljesítménynyilatkozat vs. Küszöbérték 
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12:40 – 13:10 A CPR eddigi tapasztalatai egy tanúsító és műszaki értékelő szervezet 
szemszögéből – Pataki Erika, Tanúsítási Iroda vezető (ÉMI Nonprofit Kft.), 
Budavári Zoltán, Műszai Értékelő Iroda vezető (ÉMI Nonprofit Kft.) 

- 2013. július 1-én hatályba lépett a 305/2011/EU rendelet, amely az építési 

termékek forgalmazását szabályozza az Európai Unión belül. 

- Ezzel egyidőben visszavonásra került a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes 

rendelet, amely az adott időpontig az építési termékek forgalmazását, 

betervezését és beépítését szabályozta Magyarországon. 

- A változó jogszabályi környezet számos kérdést vet fel mind gyártók, mind 

forgalmazók, illetve kivitelezők részéről. 

13:10 – 13:30 Fogyasztóvédelmi ellenőrzések az építési termékek körében – Tisza Gábor, 

Piacfelügyeleti Főosztály szakértő (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ) 

- Az NFH szerepe az építési termékek piacfelügyeleti ellenőrzésében 

- Ellenőrzési szempontok 

- Gazdasági szereplők kötelezettségei 

- Forgalmazáshoz szükséges dokumentumok 

- Kereskedelmi feltételek 

13:30 – 14:00 CPR fórum: kérdések és válaszok 

 

Jelentkezés: A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A 

regisztrálókat a terem befogadóképességéig tudjuk fogadni. 

Részvételi szándékát 2014. április 3-án 18 óráig jelezze a http://www.construma.hu/konferencia-

regisztracio-kamara  oldalon. 
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