
Az EMI jublleuml

rendezvénye a Construm án

,,45 éve a min ség szolgálatában'' jubileumi konferencia
KIJTATÓK, FIATAL tuÉnnor0r n,lu glLALÓ ÉM rHr_srN

ld pont:2009. április 3-án (pénteken) 11_13,30

Helyszín; Budapesti Nemzetkozi VásárkÖzpont,
EU Kozpont, 25-os pavílon

Program

Ünnepi koszÓnt : Dr Szat Péter szakállamtitkár

Nyit el adás: Karikás Gyorgy vezérigazgat _ 45
éve alapították az Étrrtt-t

Szakmai el adások:

. nz Éut részvétel e az eur pai kutatásfejlesztési ke-
retprogramokban (el ad : dr. Matolcsy Károly)

. Kerámia-, k -, mrik - és betonfelÜletek cs rszási tu-
lajdonságainak vizsgálata (el adÓ: Terjék Anita)

. LegionellaÍert zés elhárítása a használati vízellát
rendszerekben (el adÓ: oskÓ J zsef)

. Fáraszt vizsgál berendezés fejlesztése (el ad :

Schwarczkopf Bálint)

Mi adja erejét, elisrnertségét egy szakterulet
legerosebb (piacvezeto?) rrrinosíto, vizsgálo,
el lenorzo,, tan ts ít ., kr"rtatásfej lesaéssel-irrnová-
cioval, szabáIyozás-elokészítéssel foglalkoz
intézetének? A mti l tj a? Aj el ene? Aj ovc|j e?

A 45 éwel eze|ott alapított Építéstigyi Mino-
ségellen orzo Intézet,ma már Építéstigyi Mino-
ségellen orzo Innováci s Kht. (kozismert nevén
az ÉHrtl) kiállva a szocialista sztnezetu gaz-

dasági rendszer mtikodési korlátait, sikere-
Sen trrlélve a 1990_es évek rendszervá|tozta-

tással kapcsolatos rnegpr báltatásait, nemcsak
talpon tnaradt, hanenr lratékony piaci attitridje

Boross Péter

mérnok-fizikus

(31 éves)

angol tárgyalási, francia társalgási, német alapszintŰ nyelvtudás

200'1 -ben végzett a BM E-TTK-n (anyagtudomány), mérnok_fizikusként.

nz Éut Kht. Mechanikai Tudományos Osztályán dolgozik, szakterÜlete: épÍtŐ_

ipari fém termékek (betonacélok, acélprofilok, szerkezeti acél termékek, acél_

pászmák), pÓrusbeton termékek, hŐszigetelŐ anyagok, kotŐ_ és rogzÍto elemek.

Tevékenységei: vizsgálat, értékelés, ellenŐrzés, szakértés. Kutatási tert]lete:

komplex laboratÓriumi vizsgálÓrendszer kialakÍtása, kiÍáradás vizsgálÓ berende_

zés fejlesztése.

. Ú1 vizsgálati m dszer a tobbszintes épuletek hom-
lokzati t zterjedési jellemz inek meghatározására
(el adÓ: Mezei Sándor)

KávészÜnet

. Kopásáll sági vizsgálatok eredményeinek Össze-
hasonlít elemzése (el ad : Palotaí Agnes)

. Ciklikus h táraszt vizsgál berendezés cs hál -
zatok min sítésére (el ad : Knáb Péte|

. Komplex laboratÓriumi vizsgálÓ rendszer fejleszté-
se (el ad : Boross Péter)

. Panelfel jítás - energiatanÚrsítás (el adÓ: T th Pé-
ter)

. A Magyar Építési TechnolÓgiai Platform létrehozá-
sár l és m kodtetésér l (el ad '' Kozák Melinda)

Zár akÍus; okiratok és tan sítványok átadása min -

sített vállalkozások, min sített felhásználÓk és ÉMt
min ségjel tulajdonosok részére

BÜÍéebéd

révén, akkreditált és eur pai notifikáci val fel-
vértente, az építéstigy terliletén aZ EU rnawar
j váhagy szervezetévé vált. Az elmtrlt eszten-

dok rnérheto teljesítrnényadatai szerint a tar-

saság szakembergárdája, folyamatosan kor-
szenisodo laborat riurni rntíszerparkja á||ja a

versenyt aZ eur pai arénában a tarsintézetek
kozott. Van-e titok e rnogott, s ha van, mi az?

A 2009. évi CONSTRUMA szal<l<lállítás és

vásár alkalrnával aZ Évt jubileumi rendez-

vénnyel késztil az érdekl d k, az épitési vál_

lalkoz k, anyaggyárt k, tennékforgalrnazok,
tervezok,, kivitelezok,, kutat k., fejleszto és

Dr. Bánky Tamás
Egyetemi tanulmányalt a Budapesti Mtiszax"

Egyetemen végezte, vegyészmérnÖki oklevele:

1971-ben szerzett. 1977-I l az EpÍtésugyi ful -

nŐségellenorz lntézet dolgozÓja, 1998tÓl a
intézettudományos igazgatÓja' 1 981 -1 982-be-

osztondíjas a Kaliforniai Egyetemen Berkele5 -

ben. 1989-ben védte meg doktori disszertácic-
ját 1998-2005-ig, és 2008 Óta a Nemze <oz

EpÍtéskutatási és lnnováciÓs Tanács (ClB) Boar:

tagja' 8 éven keresztijl a Gépipari Tudományos

EgyesÜlet fŐtltkára, jelenleg alelnoke. '1999 o:.

tagja a Magyar Mérnok Akadémiának' 1998-ic

tanszékvezetcÍ a Pécsi Tudományegyeter
Pollack Mihály ÉpÍtészmérnÖki Kar Anyagvizs-

gálati. és M inŐségbiztosÍtási Tanszékén' Pattar -

tyÚs A. Géza- és Lechner OdÖn-díjas'

irrrrováci s szakemberek tájékonatására eg}

speciális belso tevékenységérrek bemutatásá-

val. A Tarsasag eil. isrtelettel jubileunti ctf átt_

déAaak szánja par rerei, negbizoi szánára.
A rendezvény alkalorn arra, hogy szélesebb

rryilvánossá-9ot kapjorr az europai K + F pro-
jektekben val - az egyéb tudornányágakkal is

osszevetheto - sikeres helyállás, arnely - Sai-

nos egyelore - Eur pában sokkal elisrner1ebb.

rnint idehaza.

Á'n rnindenekelott a CONSTRUMA láto-
gat it invitálorn a 2009. április 3-án Soffa
kertilo ÉvtI rende zvényre, ahol a Társct.scig

.fiataljai számolnak be kutatási tevékenysé-
gtikrol, arnely reménykelto kép ifiÚr llel'Il-

zedéktirrk telretségérol., elhivatottságárol.
szorgalrnár l.

ot érdemes rnegjegy enli neveiket: Bot'o.s.:

Pétet; Knab Péter, Kozák Melinda, Dt: Matolcs.l

Kát'oly, Mezei Sandor osko JozseÍ,' Palotcti

Ágru', SchwarczkopJ' Balint, reÚék Anita, Tottt

Péter - valamennyien emberi és erkolcsi tartá-

suk., példamutat jellemtik, munkaszeretetlik

folytan országunk, szakmánk jovojének záIo-

gat. Ez vá|asz a gondolatarm elso soraiban fel-

tett kérdésekre, rnely szerint a válaszom: én ct
jovcfie szavazok.l

Knáb Péter

épi)let-gépészmérnok

(29 éves)

német nyelvtudás

A PTE-PMMF-en végzett épÜlet-gépészmérnokként, G-l. muszaki ellenor épÜ-

letenergetikai szakérto. Az ÉuI rnt. vizsgálÓmérnoke, szakterulete az épuletgé-

pészeti termékek szabvány szerinti vizsgálatai. ÉrdeklŐdési kore: megÚjulÓ ener-

giaforrások, takarékos ivÓvíz felhasználás, esŐ_, kÚtvízhasznosítás, napelem,

napkollektor, hoszivattyÚ. Célja a kornyezetében élo emberek tájékoztatása az

energiatudatos élet lehetŐségeirol, korlátairol, az egyes rendszerek gazdaságos-

ságárÓl. Hobbija családi házának energiatudatos (passzívházszer ) felÚjÍtása.

At'*nt

#
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Kozák Melinda

vegyészmérnok

(29 éves)

angol és latin kozépÍokÚ nyelvtudás

2002-ben végzett a BME VegyészmérnÖki Karán. 2005-t0l az EMl Kht. Kutatási

és Vállalkozásfejlesztési FŐosztályán pályázati referens, majd 2006-tÓl a Tudo-

mányos lgazgatÓság munkatársa. 2008 januárjátol az Étvtt etokészítŐ munkája

nyomán alakult Magyar Építésrlgyi TechnolÓgiai Platform projektmenedzsere.

Mezei Sándor

b izton ságtech n i kai mé rn o k

(29 éves)

angol nyelvtudás

0kleveles biztonságtechnikai mérnok, a BMGE Epítoanyagok és MérnokgeolÓgia

tanszékén vasbetonszerkezetek tuzállÓsági vizsgálatai témában doktorandusz

hallgatÓ. 2003 szeptemberétol az Évtl Kht. Tuzvédelmi Tudományos Osztályának

do|gozÓja, ahol a kÜlonbÖzo szerkezetek tuzállÓsági vizsgálatai kozÖtt a homlok-

zatok utÓlagos hoszigetelo rendszereinek tuzterjedési vizsgálatait is végzi, vala-

mint részt vett az Új vizsgálati mÓdszer korszerŰsítésében is.

Palotai Agnes

m ag asé pítési tj zem m é rn ok

(43 éves)

német, angol nyelvtudás

1988_ban dipIomáeott az Ybl MiklÓs ÉpÍtŐipari MŰszaki Foiskolán. Szakmai pálya-

Íutását épÍtész tervezoként kezdte. 1997-ben a Kozgazdaság Tudományegyetemen

szerzett marketing menedzser képesÍtésével épÍtŐanyag-gyártÓ cégek m szaki mar-

ketingjével foglaIkozott. TetŐfedo, taluÓ és szigetelŐ anyagokkal szerzett tapasztala_

tot. Az utÓbbi években az Évtl Kht. Anyag- és Szerkezettudományi Dlv2iÓ Mechanika

Tudományos OsztáIyán a ÍaIazÓelemek, természetes kovek és muko termékek téma-

ÍelelŐse. Kutatásitémái az építoanyagok kopásállÓságának osszehasonlÍtÓ elemzése,

valami nt a Íaluoelemek kÜ Ion bozo f agyál lÓság i vizsg álatának mÓdszerei.

Terjek Anita

épÍtomérnok

(2B éves)

angol ÍelsŐfokÚ, francia társalgási szintu nyelvtudás

2005-ben szerzett szerkezetépÍto mérnokl diplomát a BME EpÍtomérnÖki Karán.

2006-tÓl az Étvtt Kht. Anyag_ és Szerkezettudományi DivíziÓ Mechanikai Tudo-

mányos Osztályán vizsgálÓmérnok. A Kerámia, ko és ÜvegvizsgálÓ laboratÓrium

koordinátora, kerámia burkolÓlapok és építési tiveg termékek szakreÍerense,

továbbá kályhacsempe és Üvegmozaik vizsgálatok témaÍelelŐse. MSZT szabvá-

nyosÍtÓ mÚszaki bizottság tagja. 2008 Óta a BME ÉpÍtoanyagok és MérnÖkgeo-

lÓgia Tanszék doktorandusz hallgatÓja, témája a burkolÓIapok csÚszásellenállás

vizsgálata, mÓdszerek és eredmények osszehasonlítÓ értékelése.

Dr. Matolcsy Károly

épuletszigetelo szakmérnÖk és mérn()k tanár

(52 éves)

angol és német tárgyalási szintu nyelvtudás

1981-ben diplomázott a BME ÉpÍtészmérnÖk Karán. Ezt kiegészítve old. épÜletszigetelo

szalamémok és okl. mérnÖk tanár képesítést is szezett. 1988-ban egyetemi doKori címet

kapott, témája az épÜletszeftezetek értékelése és kiválasztasa volt. Hat évet dolgozott kivi-

telezŐkéntés fejlesztoként az ORSZAKná|, mejd ket évet irodavezeto ÍŐmérnokként a ,,kas''

szigeteléstechnikai Rt-ben. 1989 Óta dolgozit< z Évtl-ben. 1997-ben z Éprjletszed<ezeti

Osztaly vezetoje, 2006-ban a lfutatasi és VáIlakozásfe1lesztési Foosztály vezetoje lett. Fo

szakmai tenjletei: a tetŐszigetelések és tetofedése[ energiahatékonyság és megÚjulÓ ener_

giák alkalmuása w épÍtéueben, zÓld városok, szociális lakásokat fenntartÓ kÓzhasznÚ

szervezetek eurÓpa rendszerel és hazai allolmzási lehetoségei. Számos EU_s poekt

vezeto kutatÓja. Az Épi'i|etszigetelok, TetoÍedok és Bádogosak Magyarorszagi SzÖvetségé-

nek alapítÓ tagja, melynek 7 évig Ügyuezeto tidra, 199&2000 kdzott eln ke volt.

0sko JozseÍ
gépészmérnÖk, muszaki ellenor felelos m(jszaki vezet ,

é p i) l ete n e rg eti kai szaké rto

(31 éves)

angol tárgyalási szintŰ nyelvtudás

A BME Gépészmémoki Karán szezett diplomát épÜ|etgépész szakon. PályaÍutását

2002-ben a STMBAG-ná| kezdte, majd 2005 Ótr u Ém rrrt.-nál dolgozik vizsgáÓmér-

noKérrt. FŐ feladatai éptjletgépészetitermékek kémények, lé$echnika, szanitereK szerelvé-

nye( csovek vizsgálata a vona<ozÓ kÓvetelmények szerint, jegyzokonweK Évtt_K szakvé_

lemények készítése, gyártÓhelyi ellenozések Kutatást végzett ,,Legionella elleni védekezés

HMv-háÓzatollan, ajanlások osszeállítása'' és ,,Hidnulikai vizsgálÓberendezés (szerelvé_

nyek vizsgálatához) me$ervezése, elkészÍtése, méroszoftver íÉsa, uzemettetése'' témában.

SchwarczkopÍ Bálint

épÍtomérnok

(32 éves)

angol nyelvtudás

A BME EpÍtomérnoki Karán diplomázott 2001-ben. 2002-tol az EMl Kht. Mecha_

nikai Tudományos 0sztályának munkatársa. VizsgálÓ mérnÖkként foglalko_

zott cement- és cementkotésu termékek vizsgálataival. Jelenleg a vakolÓ_ és

falazÓhabarcsok, burkolÓlap-ragasztÓk, ÍugázÓk, aljzatkiegyenlítŐk, esztrichek

és hoszigeteIŐ rendszerek szakreferense, továbbá a feszítoacélok (pászmák,

huzalok és rudak) témafelelose. TerméktanÚsítási eljárások során ellenŐrl tevé-

kenységet Íolytat. 2oo7 -tol az Étvtt Kht. Anyag- és Szerkezettudományi DivíziÓ

Mechanikai Tudományos 0sztályának osztályvezetŐ helyettese.

TÓth Péter

okl. építomérnok, okl. épiiletszigetelo szakmérn k,

felsofokÚ muszaki értékbecslo, ép letenergetikai szakérto

37 éves)

angol nyelvtudás

AZ ÉMl Kht. Szigeteloanyag Szakági LaboratÓriumának vezet je, az ÉpÜbtszerkezeti

Tudományos Osztály Mérnok lrodájának munkatársa. Szaktenilete: épuletfizikai szá-

mÍlások, csapadékv2 szigetelések. 1995-ben végzett a Budapesti Muszaki Egyetem

ÉpÍtomérnoki Karán, 1996-2000 kozÖtt doktori képzésen vett részt a BME Építomér_

noki Karán, 2002-ben a BME ÉpÍtészmérnoki Karon épÜletszigetelo szakmérn ki dip-

lomát szerzett. 2000 ota uÉut rnt. ÉpÜbtszerkezeti Tudományos 0sztályán dolgozik.

1996-2007 k zÓtt a BME ÉpÍtomérnoki Kar MagasépÍtési Tanszékén oktatÓ, konektor.


