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ésa kivitelezők tevékenységéhez
lesz' A kormányinnovációs tevékenység
zat részérő|is várható ehhez iránymutatás, de nekünk magunknak szintén feltett szándékunk az
ebben való szerepvállalás. A másik kiemelendő terület a lakásVezérigazgatóként mi az és a bérlakás.politika,
fnffigmcffi|l'
elképzelése,mennyire kívánja követni a amelyajövőbenacivilek nyomására új utakorabbi irányvonalataz EMI-nél?
Bánky Tamás - Mindenképpenszeretném kon jár. A harmadik
megőrizni azokat az elemeket és hangsú- kulcsterület pedig a
lyokat, amelyeketjónak tartok, ám lesznek megújuló energiával
olyan területek, amelyekentovábblépéseketkapcsolatos,az ehhez
tervezek.Hiszem, bogy az EMI szempont- kötődő műszaki vizsjából kulcsfontosságú,
hogy ajövőt helyezze gá1atok,tanúsítványok
ésfolyamaelőterébe.Mások leszneka szélesítése
tevékenységének
a tos aktualizálásaszáprioritások a kormányzattevékenységében
következő időszakban,s nekünk ehhezalkal- mos feladatotad majd.
mazkodni kell. A SzéchenyiTerv kapcsán
A megttjtiló energiak alkalmaszámos új fejlesztéskezdődhet' s ebben az fÉffiffi||h
zasa egyfajta slágerterület az építőiparban,
intézetünklehetőségszerint közreműködik
majd. Sokkal erősebbenszeretnénka kuta- ám az alkalmazottminőségrőlritkán esik szó.
tás-fejlesztésreösszpontosítanl, hiszen az Javulhata helyzet?
B. T. _ Mindenképpen.Ugy érzem,most
újkihíváselőtt á11.
építőiparrengeteg
jott e| az ideje annak, hogy nagyot lépjtink
Nyilvan nem véletlen, hogy előre e téren.Fontos,hogy a megbízóbizton*ilsil0dn'|h
anyagok,
elődje is az innovációt tartottaaz egyik kulcs- sága garantált legyen, a beépített
módja minőaz Éln es az ógazat szempontjaból s nem utolsósorbana beépítés
kérdésnek
eg,;arónÍ,Ön mit tekint a következő időszak ségilegyen.Minden más esetbenis kiernelt
figyelmetkívánunkszánni a használtterménagy kihívósanak?
Érzékelhető.
hogy egyre
terület kek rninőségének.
B. T. - Az egyik leghangsúlyosabb
szándékaim szertrtt az építőanyag-gyártók nagyobbaze|várása károsanyagokmellőzé-

Nagyobb szerepet szán az eddiginélaz új
terülevezető a lakás- ésbérlakás-politika
ténaz intézetnek,s a megújuló energiával
is e|őtérbekerülkapcsolatostanúsítványok
nek. Emellett a veszélyesanyagoktól mentes építőiparitermékekterén kell nagyot
előre lépni.

várnak el a vásárlók,
sére.olyan termékeket
amelyeknem bocsátanakki veszélyesanyaazt az
got, s teljesnyugalommalbeépíthetik
az
igény
erősödő
ugyanakkor
Új,
otthonukba.
az emberekmindennapi
környezetébentalálható
beépíte1t
anyagokkáros
hatásának kiszűrésére.
Erre felkészültünk, S
egyfelől ehhez igazitottuk laboratóriumi tevékenységünket,másfelől
rendelkezünka szükséges fejlesztésipotenciállal is.

Ez c'zÍ
iÉs{EsEc|tnm
jelenti, hog.v mór folyik
a ntttnka?
B. T. - Úgy mondanám, hogy az e|őké-

szítésfázisában vagyunk. A belső kutatási
rendünketkialakítottuk,s fiatal vegyészkollégák,alkalmazástechnikai,illetve mechanikai szakemberekdolgoznaka témaáttekintésén,a kutatásmegalapozásán.
f píffslcc|nlh E ml ítette a lakaspol itikát, mint
a jövő eglik kulcstertiletét'Hogyan kapcso.
lotlna ebbeközvetlenül be az EMI?
a
B. T. _ Magyarországona bérlakásépítés,
bérlakásokarányarengetegkívánnivalóthagy
maga után' Igaz, ennek a gyökerei hlányoznak, de Láthatő,hogy Európában számosji
modell létezik.Gondolok itt az osztrák vagy
a holland példára,amelyeknálunk már csak
kiindulási pontot,mert
azértis jelenthetnének
ezeknek az országoknaka méretehasonlít
Számosrészletadaptálható
Magyarországéra.
az ottani gyakorlatból, sok olyan elem van,
amit mi is hatékonyantudnánk alka|maznl,,
Ezeknek a megtalálásábanés elemzésében
vállalna szerepeta,ÉMI. Nem teljesenúj ez
a feladat számunkra' Az ezredfordulőn számos tanulmánykészültnálunk,de azutánez a
témaháttérbeszorult. Most, hogy a kormányköZött ismételten
zat a lakáspolitikaikérdések
elemkéntfoga|mazzameg a bérlahangsúlyos

MAGYAR EPITSSTECHNIKA20.1O/IO

. , . - i - r , : , :ir. , l ; : . - : , i . : , . ,

11

előtérbehelyeznünk. A feléledő építőanyagipar számára szeretnénkinnovációs szo|gá|tatást kínálni, a tapaszta|atainkkal,a vizsgáIaÍi
eredményeinkkelkívránjuksegítenia gyártőkat. A gyakorlatimérésitapasztalatainkategyfajta szo|gá|tatásként
kínáljuk nekik, amelyek
megalapozhatják fejlesztéseiket.Nálunk az
elméletifudás ésa gyakorlatitapasztalatösszekapcsolódik,s ennekköszönhetően nagy lesz
a hozzáadott érték.Innovációs termékekkel
szeretnénkpiacra lépni veszélyesanyagoktól
mentestermékekterén'de az akusztikai ésa
hőszigetelőrendszerekterénugyancsak.

kások arányának növelését,tlgy érzem,itt az
ideje,hogy az ÉMIis elkészítse
javaslatait.

fnrusrmnmAz építési
minőség
ésazener-

giahatékonyság elvalaszthatatlanok egymástól, s _ ha egyáltalán ez elképzelhetőez az elválas zthatatlanság egyre .fokozódik.
Mit tud tenni az energiatakarékosmegoldósok terjesztéseterénaz ÉMI?
B. T. - Ez mindenképpena jövő egyik
sarokpontja lesz. Erősíteni szándékozunk
a közreműködésünket, s mindenekelőtt a
panelprogramés más energetikai célúfelújításokkapcsán szeretnénkhozzájáru|ni a
hatékonyság
növeléséhez.
Így kivesszüka
részünketa Zö|d Beruházási Programból,
amelynélaz energetikai igazolások nélkülözhetetlenek. Elvárás' hogy a munká|atok
eredményeképpen
realizálható megtakari
tást kimutassák,s erről igazo|ástnyújtsanak
be a pá|yázati nyertesek' Egy ilyen igazolás pedig nem mellőzheti a szakmai megalapozottságot, nem alapulhat téves számításokon' nz Éw szakemberei képesek
arra' hogy megfelelő gondossággalés alapossággal doIgozzákki ezeket a kalkulációkat. Nagyon érzékeny,
ugyanakkorkomoly
dologról van szó, nélkülözhetetlena pontos,
precíz munka. Az energetikai szintek javítása ugyanis pénzreválthat'ő,minéljobb és
hatékonyabbaz elvégzettfelújítás'annál
kevesebbekerül majd a fenntartása tulajdonosnak.

fÉÉsumm Mennyire kívónnak kütfötdi
partnereket bevonni az innovációba?
B. T. _ Nehézkérdés,
hiszen ebből a Szempontból kettős az érdek. Magyarországon
támogatott, magyar kutatás eseténmeglátásom szerint nagyon komoly érvetkell találnunk ahhoz, hogy a határon túlról vonjunk
be szereplőket. Ugyanakkor uniós forráshoz
szinte lehetet|enhozzájutni akkor, ha csak
ma.qyarközösség pá|yázik _ ehhez kel| a
nemzetközi együttműködés a társintézmények között. Ha teháta tőkételő tudjukteremtómogatott projektek iranyába is? Szerepet
teni, akkor a magyar észt,a magyar tudást
kívánnak vóllalni olyan korszerűs ítéseknél, kell eladni,ha pedignem,akkor a nemzetközi
amelyeknél nem kiíejezettíeltétel a hasonló
összefogás a járhatőut.

igazolós megléte?
B. T. _ Amennyiben nem összeferhetetlen
számunkra, akkor mindenképp. Pártolandó
ugyanis, hogy ezek a számítások és igazolások minél inkább szerves részévéváljanak

fsÉ$cMffi
Úi qeladotokról, újirányokról
beszéltaz ÉMIiavőie kapcsan- A kiszélesíjór a Szervezet bővítésével,
tett tevékenység
létszámgyarapodással is?
a felújításoknak, ahogy a pá|yázatok eseté- B. T. - Kényeskérdés,
hiszenjelenlegerősen
ben már ma is azok. Minden olyan esetben
szabá|yozotta bér-ésa létszámkérdés
valaszívesen részt veszünk a folyamatban, ahol
mennyi ál|ami cégnél.
Ám lehetséges,
hogy
nincs kizáró ok _ utóbbi a|att azt értem, a feladatokmegkívánjákmajd. Amennyiben
hogy egyszerre nem lehetünk kidolgoahelyzetűgy hozza, akkor mindentmeg kell
zói és ellenőrzőt is a számításoknak. Amitenniazért,hogy lehessenszó bővítésről.
kor azonban nem mi kontrollálunk' szívesen
Zoltai
végezzik el a kaIkulációt'

frrsüffi

Térjiinkvissza egy kicsit az

innovációhoz, Ebben mennyire kívón a járt
útonhaladni? Szómíthat a szakma, számíthatnak a laikusok arra, hogy Szentendréna
koróbbi terveknek megfelelően születik meg
az innovációs park?
B.T. _ Az innovációa versenyképesség
kulcskérdése.
Töreksziink ana, hogy az innovációs
park projektjétfolytassuk,a technológiai platform tekintetébenésa klaszterek vot.ntkozásában egyaránt szeretnénkmegvalósítaniaz
elképzeléseket.
Minden erőforrásunkkal azon
lesztink, hogy létrejöjjön az innováció e fontos helyszíne.Ugyanakkor nem elégedhettink
meg ezze|, más irányban is az újításokat
kell

