CONSTRUMA MAGAZIN

Bemutatkoznak az EMl Íiatal kutatoi

AzépÍIOipari

innouácio motorja

képe'
sek ezeket trilélni, akik a min ség és az innováci itányában ketesték
a kiutat - hívja Íel a Íigyelmet Horvát $ándor, az EpítésiigyiMin '
ségellen rz lnnovácitís Kht. ÉMl)vezétigazgat -helyettese. Mint ma'
gazinunknak adott nyilatkozatáb l kideriil: a társaság maga is tiitekszik
atta, hogy kiieliilie ezeket az irányokat.

A világgazdaság már trilvan néhány válságon, és azok voltak

Val színíílegsenkit

netn l"p Íneg

hír, hogy uz Éli/Jidén is védn ki
szerepet váll a|t a Construnra szakkia

állításol1...

Évekta védnokei vagyunk

egylk _ és vitathatatla_
nul a legszélesebb kortí szolgáltatásokat

Mi vagyunk az

Construmának, anri val ban nem
meglep annak isnreretében , hogy az
ÉiuIaz épitéstigyi ágazat meghatároz
szerepl.íj., a ÍnagYar építcíipariinnováci motorja. Emellett az Europai Uni

célja?
Szeretnénk olyan tntézményeket, cégeket ide vonzani, amelyek az épitoipari

innováci teruletén tevékenykednek.

Kés bbi titemekben

terv ezzuk felsofok

oktatás meginditását, tovább á ,gy állan-

d kiállít csarnok kialakítását is.
A tertileten megval sul éptiletek ma-

guk is a fenntarthat építéskulo nbozo
innovatív elemeit jelenítik majd meg;
lesznek meg jul energtát hasznosít
létesítmények,zoldtet k és így tovább.
Most, az elscí titemben - amelyet a
jovcí évben kell befejeznunk - a terulet

nyrijt _ kÜelolt szervezet azok koztil,
amelyek az építarryagok forgalomba
hozásához sztikséges gynev ezett ,,száIIíi megfelelcíséginyilatkozatok'' alapjául

t

szolgál

6

vtzsgáIatokat, ellerrcjrzéseket

és tantisításokat elvég ezzLik. Persze a

helyzet javulás ához sztikség lenne a
piacfelugyeleti nrunka javítására is...

Vagyis hatékonyabban kellene
ellen rizni, hogy a forgalornba
hozott és felhasznált építanyagok
val ban rendelkeznek-e a szál|ít i

rnegfelel ségi nyila

tkozattal^?

Igen, erre gondolok. Dc cl kell ismerni, hog}' ezell a renilcrctr tortént
némi elorelépés;rz cl:lrr.rir ér_ekben; a
fogyaszt r-édelcrll j. :z cPítéste1ugyelet

innováci val foglalk ozo bérlcíketvárunk.
Már engedélyeztetésalatt Van a második
titem, és folyik az el készítésea harmadiknak is. Mindez egyutt kortilbeltil
5-10 milliárd forintos fejlesztést jelent.
De té{tink vissza az eredeti kérdéshez:

is hatékottr-.tl.|..l -.'.._:. _\ ktir-etkez nagy

elorelépésakrtr] '.',:::.-... }r.t a piacfeltigyelet JZ :'-'^_']. ]7-i;.' sz.itrrát tovább
nor'eli . j. .. .:-.:._-. '. llleqszegéséhez
jelcriro. i'::]_]'- ] ---::]sciok is társulnak.

azt htszem' a rr:Lawar épitoipar fejlodése

Hiába \_annak korrekt szá||í'
t i megr-.Ieloseggel rendelkez(5

iránti elkotelezettségtinket tekintve
világos, hogy nem maradhatunk ki egr'
olyan nagyságrendtí és rangri rendezvényen val részvételbcíl,mint amilyerr a

helr_zet n1agaslatán.

Construma.

Nern tatt-e att l u, ÉMlI,hogy tríl
rnerés zek az elképze|ései a hazai
építipar fejl désével, rnin cí s é ed
színvonalának ernelkedésévelkup csolatban? Sokszor itgy
infrastruktriráj át, a kornye zetet, az utakat tíínik,rnintha
kettészakorszertísítjuk, továbbá egy kozel hatkadt volna
ezer négyzetméteresépuletet adunk át,
amelyb e a tág értelemben vett építipari a rÍaagyat
-t

tor dik a rnin séggel.
Trilzásnak tartom,,kettészakadást'' enrlegetrri; nem gorrdolom' hogy az épitoipar
szerepl it éles vonallal ketté lehetne
váIasztani _ Úrgynrond - j kra és roszszakra. Van a kettcj kozott egy átmeneti
zona, ahol sokat lehet tenni a mincíség
javítása érdekében. Elmondom, hogy
például az Évtt hogyan torekszik erre.

a

intézményrendszerével is egyeduláll
kapcsolatban vagyunk. Mi szerveztuk
meg Magyarországon aZ Építésugyi
Technol giai Platformot, amelyben
nrintegy kilencven ktilonbozo hazar
szervezet, kisebb és nagyobb vállalatok,
tervezok, kivitelezcjk VeSZnek részt. További lépéseketis terveztink az építipari
innováci érdekében:most Van Szervezés alatt az építcíipariInnováci s Klaszter,
továbbá fejlesztési tervet dolgoztunk ki
a tulajdonunkban lévo Szentendrei Ipari
Parkra. Az Innováci s Parkká alakulás
elscí titemében kozel kétmilliárd forintos
beruhá zást hajtunk végre, amihe z EUpáIyázati támogatást is elnyerttink.
Mi ennek a fejlesztési tervnek a

épít(íipar:van egy igényes,
rnin ségi eredrnényre tcirekv
része, és van eg'y rnásik, ahol csak
az a|acsony át szárnít, és senki sern

építoan}'agok a piacon' att l. nég
készulhernek rossz rnin ségííépíiletek - ha a kir_itelezcík nincsenek a
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szolgáltatásokat is, anrelyek vona tkozhatnak építanyagokra is, de építési
vállalko z kra is. Ut bbi esetben a cég
p énzugyt-gazdasági hely zetét épprigy
vtzsgá|juk, mint a referenciamunkáit
és a rendelkezésére á1l technol giai
berendezéseket. A min sített építési
vállalko

z

cin;'

birtokában

el nnyel in-

dulhatnak bizonyos megbizások elnyeréséért.További hasonl szolgáltatásunk a
,,min sített felhasznál " cím, amely egyegy konkrét céghez kot d építanyagcsop or t szakszení alk almazására val
képességet tantisítja.

T

bb gyárt tart

nyilván hasonl szakkivitelezoi kort,
de adott esetben hitelesebb lehet, ha

nem csak a gyárt állítja, hogy ezek a
kivitelezok képesek a min ségi munkára,
hanem egy olyan tekintélyes, Ítiggetlen
lntézet is, mint amily en az Évtt . Az
ÉHnmin ségi.l pedig az ewes építési
termékekhez kapcsol dik, amelyben
számos olyan tobblet paramétert igazolunk, amin nem íeltétele a megfelel ségi
nyilatk ozatnak.

De vajon várhat -e az érdekl dés
novekedése az i|yen jelle gíi szolgál-

tatások iránt, mikozben az építíipat
szátnos szerepl jének tnanapság a
szoko t tnál is na gyobb bizonyta|anságot kell átélnie?
Tudom , nehéz ilyesnrircíl bes zé|nl egy
olyan vállalko zásnak, amelynek épperr
az a legnagyobb gondja, hogy a megbízoja egy elvégzett munkát nem hajland

kifizetni. Mégis azt kell mondanom:

a

vtlággazdaság rnár áté|t néhány válságot,
és mindegyikrrek az a tanulsága,

hogy

azok voltak képesek ezt trilélni, akik
a min ség és az innováci trányában
keresték a kiutat.

Visszaténre a Construmára: idén is
lesz-e saját standja uz ÉMl-nek a
l<tállításon?
Természetesen lesz, s t, saját konferenciát is szerveztirrk. Mivel
ÉMI
^
^,
mrilt évben volt 45 éves, tigy gondoltuk, ugy tinnepelhet1rik meg ezt nrélt
m don, ha most a fiatal kutat inknak
adunk bemutatkozási lehet séget. Ezek

az eloadások _ akár bels kutatásaink_
hoz, akár ktilonb ozo EU-projektekhez

kapcsol dnak
ígérkeznek.

-

nagyon érdekesnek

