
 

 
 

 

 

 

A CERTOP által az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szerint tanúsított szervezet. ● A NAT által NAT-1-1110/2014 számon 

akkreditált vizsgálólaboratórium. ● Kijelölt és notifikált vizsgáló és tanúsító szervezet (Notified body number: 1415) építési termékek teljesítmény 

állandóságának értékelésére és ellenőrzésére. ● Nemzeti Műszaki Értékelés és Európai Műszaki Értékelés kiadására feljogosított műszaki értékelő 

szervezet. ● A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által E-000481/2014 engedélyszámon akkreditált felnőttképzési intézmény. 

MEGHÍVÓ 
MINNOTECH 2017 Szakmai Napok - Szolnok 
FÓKUSZBAN A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS A MAGASÉPÍTÉSZETBEN 
 
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. az építés-kivitelezés minőségének 
javítása, valamint a szakmai tapasztalatok megosztása érdekében rendezvény-sorozatot szervez 
MINNOTECH Szakmai Napok címmel. A program kapcsolatot teremt az építésfelügyeleti és a 
beruházói oldal meghatározott résztvevői között, illetve lehetőséget nyújt a naprakész információk, 
és az aktuális jogszabályi környezet megismerésére. A Minnotech Szakmai Napokra a területileg 
illetékes Járási Hivatal Építésügyi Osztályának vezetőit, építésfelügyeleti szakügyintézőit és a 
beruházói oldal meghatározott résztvevőit egyaránt várjuk, így a program kiváló alkalmat teremt a 
szakmai építő párbeszédekre a különböző csoportok között. Az építésfelügyelet területén 
dolgozóknak munkavégzésük hatékonysága növelése érdekében a tapasztalatok megosztására, 
valamint az aktuális jogszabályi hátterek naprakész bemutatására van szükség, melynek eredményes 
eszközei a szakmai előadások. A programsorozat lehetőséget biztosít az építésfelügyelettel érintett 
résztvevők számára egy közös fórum megteremtésére, ezáltal növelve az építésfelügyeleti rendszer 
hatékonyabb működését. 
A rendezvénysorozat keretében, a szakmai szervezetek bevonásával országos-regionális szinten több 
alkalommal szervezzük meg az építési kivitelezéssel foglalkozó szegmens számára a tájékoztató 
konferenciákat, melynek harmadik állomása Szolnok. A szolnoki programra az építésfelügyelők 
mellett a magasépítészettel kapcsolatosan a Magyar Építész Kamaránál nyilvántartott 
magasépítészet területén szakmagyakorló építési műszaki ellenőrök, építésügyi műszaki szakértők, 
építésügyi műszaki tervezők, építésügyi műszaki vezetők, továbbá a helyi iparkamarai tagok 
részvételére is számítunk. 
 

Ezúton hívjuk meg Önöket a MINNOTECH 2017 Szakmai Napok 
rendezvény-sorozatunk következő, Szolnokon tartott eseményére! 

 A program építésfelügyelők számára ingyenes! 
Egyéb esetekben a részvételi díj: 3000 Ft. 

 
Tisztelettel tájékoztatjuk kedves meghívott vendégeinket, hogy a program MÉK szakmai 

továbbképzésnek minősül és 1,5 továbbképzési pont adható a részvételért.  
(MÉK bírálati sorszám: 2017/111) 

 
 
IDŐPONT: 2017. június 7. 
 
HELYSZÍN: Garden Hotel**** Wellness és Konferencia (5000 Szolnok, Tiszaliget) 
 
TERVEZETT RÉSZLETES PROGRAM: 
 
Szakmai moderátor: Tóth Balázs, ÉMI Nonprofit Kft. 

8:00–8:30  Regisztráció 
8:30-8:40  Köszöntés 

Tóth Balázs, szabványügyi irodavezető, Műszaki Szabályozási Igazgatóság, 
ÉMI NKft. 

  

  

  

  



 

 
 

 

 

8:40-8:55  Az ÉMI NKft., Építésfelügyeletet Támogató Iroda munkájának bemutatása 
Egey Tamás, irodavezető, Építésfelügyeletet Támogató Iroda 

8:55 -9:25  Csak hét betű 
Tóth Balázs szabványügyi irodavezető, Műszaki Szabályozási Igazgatóság,  
ÉMI NKft. 

9:25-9:45  Stresszmentes felkészülés az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzésekre  
(egyeztetés alatt) 

9:45-10:15  Szünet 
10:15-10:45 Az egyszerű bejelentés hibamentes megvalósítása 

Lechner Tudásközpont  (egyeztetés alatt) 
10:45-11:15 Nyílászárók helyszíni ellenőrzése, hőtechnikai szempontok az épületek 

tekintetében 
Sólyomi Péter, központi vizsgáló laboratóriumvezető, ÉMI NKft. 

11:15-11:45 Tervezési, kivitelezési és anyagminőségi hibák tanulságai a 
könnyűszerkezetes épületek esetében  
Velősy András irodavezető és Mihály Márta Mercédesz, fejlesztő mérnök, 
Műszaki Fejlesztési Mérnöki Iroda, ÉMI NKft. 

11:45-12:15 Fák felhasználása az épületekben 
Szeles Péter vizsgáló mérnök, Anyagvizsgáló Egység 
 

12:50-13:35 Ebéd 
 
13:35-14:05 A homlokzati hőszigetelő rendszerek helyszíni ellenőrzése 

Schwarczkopf Bálint anyagvizsgáló egységvezető, ÉMI NKft. 
14:05 -14:35 Az Észak- és Kelet-Magyarországi Kirendeltség bemutatása 

Fekete Bálint, Észak- és Kelet-Magyarországi Kirendeltség vezető 
14:35 -15:05 Mobil laboratórium bemutatása 

Egey Tamás, irodavezető, Építésfelügyeletet Támogató Iroda 
15:05-15:25  (egyeztetés alatt) 

Tóth Balázs szabványügyi irodavezető, Műszaki Szabályozási Igazgatóság, 
ÉMI NKft. 
 

15:05 -15:20 A program zárása 
 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 
A szakmai programon való részvétel építésfelügyelők számára térítésmentes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött, melyet beérkezési sorrendben dolgozunk fel a létszámkorlát 
figyelembevételével, aminek során a létszámfeltöltést az építésfelügyelőkkel kezdjük. A nem 
építésfelügyelet területén tevékenykedők számára a program 3000 Ft költséggel jár, amiről az 
alábbiakban található online regisztrációs űrlapon előzetesen megadott adatok alapján kiállított 
számlát a helyszínen vehetik át. 
 
Kérjük, részvételi szándékát legkésőbb 2017. június 1-ig jelezni szíveskedjen az online jelentkezési lap 
kitöltésével. (jelentkezési lap: https://goo.gl/lRn8Nh) 
 
Bízunk benne, hogy jelenlétükkel megtisztelik rendezvényünket! 
 
További információ: epitesfelugyelet@emi.hu  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4Fv773ojXLhwYShX4nRDhYgg8F75MCEWmK_HkhteoDVietA/viewform
https://goo.gl/lRn8Nh
mailto:epitesfelugyelet@emi.hu

