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Nemtíizoltómunka
Elődjéneknyugdíjbavonulúsautőn júIíusl-jétőt lett az ÉwÉpítésügyí
Minőségellenőrző
Innovúcíós
NonprofitKft. vezérígazgatója
dr. Bdnky Tamds.
A hazaíépítőíparban
ímmúr
ő a mínőség
első szúmú
felelőse, ésmindentmeg
kívdntenníonnakérdekében,
hogya mínőség
ne pusztón üresszó legyen.
@á:
ui volt az elsó dotgavezérigazgatóként?
í}r. x}átrk1. T*;:rí:s _ A tudományos
igazgatői poszttal egy'trtt járó irányitási
munka továbbvitele mellett adminisztratív feladatokat kellett elvégeznem. Közben felvettem a kapcsolatot a bennünket
felügyelő két minisztériummal' mivel a
tulajdonosi jogokat a nemzetgazdasági
tárca, a szakmai felügyeletet pedig a Belügyminisztérium teniletfejlesztésiállamtitkársága látja eL. Tájékoztatást adtam a
kiemelt fontosságú feladatainkról. Ilyen
például a szentendrei ipari parkban folyó többmilliárdos

fejlesztésünk.

1?' n vátságoshelyzetúépítőiparonmilyen eszközökkel segithet egy olyan szervezet, mint az ÉmI?
}3.T.._ Cégünk,mintaz iparág egyik belső
szeÍvezete, sokat tehet az épitőiparért.
Most, amikor a gyártás _ egyes tenileteken - eddig soha nem látott mélységbe
süllyedt, akkor például lehetóség kínálkozhat a feilesztésekre. az innováciőra'

Dr. Bánky Tamás

=
Feszítettva5betonfödémpanelteherbírás.vizsgálata.
jeleznel
Mérnek,

lk ahazai gyártóknak. Másik feladatunk,
hogy kiválóan működó minőségi szűrőt
alakítsunk ki. Ez megindíthat1a a gyártani kívánt termékek szelekcióját, ráadásu|
szakmai ismereteinkkel segíthetjtik az
innovatív termékek piaci megjelenését.
lzÉtvtl fe|adata, hogy _ betartva az EU-s

Mi a vizsgálatok,
ellenórzések,tanúsítóeljárások
során felhívjuk
partnereink figyelmét az új előírásokat, de erósen patrtőta szemléEU-s előírásokra lettel _ a külföldi dömping árucikkekkel
és, hogy a kor- szemben segíLsea minŐségi hazaitermészerűsítésekkel kek piacra 1utását,
mely
irányba
kellene haladni- &'.
egyeantátlótevékenységük
hazánk-
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0n Juty 1st Dr TamásBánky
becamethe new genenl manag€Í
of the Non-Profit Company for
Quality Control and Innovationin
Buitding after his predecessorhad
retired. Today he is in charge of
quatítycontrol Ín Hungarianbuilding industry;he wishes to do his
best so that quatity should not be
an empty word any more.

ban az építésivállalkozások ésa kivitelezó
szervezetek minósítésirendszereinek mú.
ködtetése.Mit jelent ez?
B 'T . _ Ez azlnióban már bevált minósítés.
Vizsgáliuk a cég előéletét, munkáját,
anyagi he|yzeÍét.Az a v á||alkozás, ame|y
megkapja ezt a minősítést, arról tudható,
hogy nem fantomcég, hanem működó
vá|Ialkozás, amely kifizeti az alvá||alkozőit, és képes megépíteni ^zt' amiÍe
szerződótt. Egyelőre csak hozzávető|eg
100 cégnek van ilyen minősíÉse. Azonban jelenleg a közbeszerzések során

még nem származik elónyük a cégeknek abból, ha minósíttetík magukat.
Kidolgozott
előnyrendszer
hiányában
inkább hátrányl-;a kenilnek a többiekkel
szemben' mert azok még a minósítés
árát is megtakarit1ák' Az egyes minősített
termékek, építésirendszerek minősített
kivitelezőinek bizonyítványa pedig azt
a biza|mat erősítené a gyártők és az
épínetők számára, hogy az egyébként
kiválónak minósített és megvásárolt termék a rossz kivitelezés miatt nem veszíti
el a |ó tulajdonságait.
E*'
l cégek minósítésenem egyszerű
dotog; kötelezővé tenni csak a megfelelő
törvények meghozatalávallehet.
B' ?-' _ Úgy látom' hogy a jelen-legi kormány _ és dr. Szaló Péterhelyettes államtitkár jól ismeri ezt a helyzetet' szerintem
az idó nem akadá|ya a törvénya|kotiisnak' A minősítési rendszerek mielőbbi
bevezetéséhez szükséges előnyrendszer
például hamar törvénybe foglalható lenne. Így mégaz a vád sem érhet bennünket' hogy ezze| kor|átozzuk a verseny.

2010/5zeptemb€r

időszerű
juk be a pá|yázati anyagokat, biztosítjuk
az e||enőrzés szakmai hátterét. Kettós
szerepet játszunk, a panelprogramban, a
pá|yázatok kezelése mellett mi végezzük
el a záró helyszíni szemlét,és adjuk ki a
szakénőt vélemény, ami alapját képezi
a pénz kifizetésének.
@.;.
1,1i1y.nátlományt örökött az elódjétól, ésmilyen értéketképviselneka fiatal
munkatársak?
'ő.
91. _ Sok elismert, nagy tapaszta|attal
rendelkező munkatársunk van. de na.
gyon jók a fiataIszakeInbereinkis. Álta|á-

vasbetonkéménytest
vizsgálata. Függőbenvan, hogyaz ÉMIfeladatköremivelbóvÜtméq

WÍ:. n"elindulnak ezen az úton,mityen bevételt realizáIi ÉMtnek saját fonásból
elónyökre számítanakaz egésziparág tekin- évről évre mintegy 120 millió forintos
tetében?
műszaki fejlesztésrevan szüksége ahhoz,
li-.t'" - Minden szereplónek az az érdeke, hogy helyuá||hasson.Ez az összeg ugyan
hogy a közeljovóben beépüliön a törvéarányalanul maÍ.as' mert kevés az állami
nyekbe a minóség' és ne csak lózung le- fejlesztési támogatás _ ezek a források
gyefi ez a szó. Manapság a közbeszerzési
európai viszonylatban is rendkívül alacsoeljárások során előminősítéstkell végez- nyak _, viszont a fejlesztések elmaradása
ni, sokszor három-négy szereplő eseté- esetén a feladatainkat nem tudjuk rendeben is. Az erre a fe|^datÍajutó háromsen e]látni. ott kell límadnunk. ahol a
négy hónap nagyon rövid idő, nem ad
minőséget látjuk a fe|lődés motorjának. A
lehetóséget alapos munkára, és lassítja nagy áLlami beruházásoknál előnyben kell
az elbirá|ás folyamatát, Ha már meglévő
részesíteni a minősített anyagokat, techbtzonyiwánnyal rendelkeznek a cégek, no|ógiákat.válIalkozásokat.Ésugyanígya
akkor az előminósítés ideie ielentősen
befektetőnek is a legmagasabb minőségi
lerövidíthetó, és nem pusztán az aiánlati
szinten kell bevasalnia a szerzódéseket.
ár fog dönteni' A minősített vá||alkozáMost forrásban Van a bérlakáspiac. Ensokat elónyben keli részesíteni.
nek kapcsán mi azÍ javasoljuk, hogy a
El$í:: l,llro.uen az átlami szektorbanbérés létszámkorlátozásvan érvényben,
az ÉMI
hogyanképesellátni az újabbfeladatokat?
'í..
*i" - Ez nem lehet akadály. Az eszközállomány teniletén is komoly fejlesztés
elón állunk. A most évi 1.9 milliárd forint

minőség és a megfelelóség igazolása mindenképpen feltételelegyen a kifizetésnek.
&..
o lakástámogatást nyújtó pályázatokat önök is kezelik.
!i. í. _ A íelújításokteniletén is jelentős
szerepet vállaltunk. Közel két éve fogad-

i on. BÁNKYTAt{Ás(64)
A Budapestilt{íiszakiEgyetemen1971-ben kapott vegyévmémökioklevete! doktoÉcímhez1989-benjutotl A'70.es éveketejéntűzott.óként
dotgozott Az ÉuI-ben
33 évetevékenykedÍk;
20 évea tíiaÉdetmiovtály tudományososztiátyvezetője,
1998.tót az intézettudományosigazgat'ója.Tagia a Nemzetközi ÉpÍtéstudományi
Szervezet(CIB) elnökegének, valamint az Európai MíiszakitngedétyekSzervezete
(EOTA)míiszakiigazgatóságának.A PécsiTudományegyetemPMÍI|K
Anyagvizryátó
éslitinősógbíztosításiTanszékének
vezetője. 1998-banPattantyúsÁbnhám eéza.
díiial' 2@0.ben MIESZéremmeL2ü}2-ben G"IEAnnyéremmeltüntettékH. 2oo5ben Lechnerödön.dífial, 201Gben gitvay Koméldíiiatismertékel munkásságáL
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nosságban elmondható. hogy megfelelő,
korszerű ismeretekhez jutnak a képzés
során. nyelveket beszélnek, és jánasak a
szakmai informatika területénis. Az ÉMI
egyébként a múltjából adódóan erós
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik.
Erre azértis kell alapoznunk, mert itthon
felaclatunk irányt mutatni a szabályzőkat
illetően is. Figyelemmel kell kísérnünk
azÍ, hogy milyen új EU-s szabványok
születnek, mert azokhoz kel| igazítani a
hazai engedélyeket. Egyébként is követnünk kell az újirán1vonalakat, mert ezeket elóre jeleznünk kell az érintetteknek.
Így lehet a leggyorsabban válaszolni a
vá|tozásokra' Közben a piacon is teljesí
tenünk kel1, és ebben az is segít,ha tobb
]ábon áliunk' Régen, ha a vizsgálatokra
intézeteÍalapítottak, akkor az csak egy
meghatározott feladattal foglalkozott,
és a kutatás-fejlesztésselmár egy másik
társaság. Ez a he1yzet mára megszűnt'
Mindazztl loglalkoznrrnk. amire a piacnak igénye van. de már azza| is, amire
még nem született meg az igény, de várható ennek bekövetkezte.
E.'".'
gondol pontosan?
9.:.i. _ "rr.
Nekünk naprakész ismeretekkel
kell rendelkeznünk. A hazai politika kisebb hatással van az épitőipana, mint az
r.rniós szabványosítási folyamatok. A mi
szo|gáItatásainkat a felpezsd iIő gazdaság
várhati igényeihez kell igazítani. Ha megindul az épitőipar. akkor az itteni gyártásnak és technológiának lépéstkell tafiaÍIia
az uniós trendekkel. A'90-es évek e1ején
még senki sem foglalkozott vele, de mi
már vizsgáltuk a fa|azőelemek hőfizikai
tulajdonságait, Ma1d a '90-es évek vége
felé, még a konkrét teljesítménykövetelmény megjelenése előtt foglalkoztunk
az alltsztjkat tulajdonságaikka| is. Mára
elkezdtük a felkészülést a károsanyag-kibocsátás vizsgá|atára, minósítésére.Természetes igény, hogy olyan lakásban élje-

tlt

A Wienerberger Tég|aipaÍizrt. Magyarország
vezetŐ építóanyag.gyártója a Magyar Epító.
múvészekszövetségével szakmai konÍeÍenciát
szeruez, ame|ynekcíme:

Wienerberger
BuildingValue

ENEHGIAHATEKONY
TEGLAHAZAK

EPS-rendszer
tűzvizsgálata.
A pane[program
kapcsán
fe[értéke[ódík
az EMItudása
nek az embefek, amelyben nem lélegeznek be semmiféle káros
anyagot. Ugyanakkor ezen a tenileten sincsen mégszabá|yozás.
Mi erre a feladatra, ennek vizsgálatára, mérésére_ fészbefi az
EU-s tapasztalatokra építve_ már készültink belső kutatásokkal.
Amikorra már igény lesz a károsanyag-kibocsátás Színtiénekszabályozása, akkor az éptiletek és technológiák vizsgáIatai kapcsán már javasolhatjuk, hogy ezt is vegyék be a minősítésekbe.
EzáItaI a vállalkozókban is tudatosíthatjuk, hogy aki ezt figyelembe véve építkezik, az róvidesen piaci előnyhöz jut.
E;;,:
o. ön szakterületea tűzvédelem.
Itt is tehetfetadatabóven,
hiszen a panellakásokszellőzócsatornáiesetébena lakószintek kiizött legtöbb hetyenhiányzik a túzvéde1mi
szakaszo[ás.EzzeIegyütt a
panelépületekelszívó kürtóiben lerakódó zsírréteg
idózített bomba.
Ez igy van, a panelépületek felújítása során ezeket a munkákat _ a szakaszo|ást és a küftók tisztitását - szintén el kell
végezni, A 2008-as panelprogfam kiírása erre is részletesen
kitért; a kérdéstaz épületgépészetirendszel fe|űjitásánál részletesen tag|a|ja. Sőt veszélyforrást jelent az is, ha a kivite]ező
a régi villámháritó vezetékétbeleépíti a hőszigetelési rendszer
éghető komponenseibe. A következő
vt||ámcsapás bizony
nagy valószínűséggel épülettüzet okozhat.
@'..
uity"n vezetői elképzetésekkel
fogott neki a vezérigazgatói
fe[adatoknak?
!'4' E:'_ Az egyik első elhaÍarozásom az vo|Í',hogy őszinte, emberséges légkört a1akítsunk ki az intézetben, Meggyőződésem, hogy
csak az egymás iránti kölcsönös. kollegiális tisztelet alapozza meg,
a jó munkahelyi légktrt. Magyarországon a műszaki értelmiségiek fizetése elég alacsony, így a mi munkatársaink sincsenek jó
helyzetben. De nem csak kenyénel él az ember. Úgy látom' ha
nemcsak a minderrnapi, egyhangú munkát végzi valaki, hanem
izgalmas feladatokat kap, akkor az erőtad, és ösaönzőleg hat. A
munkatársak szíl.esenpublikál;ák saját kutatási eredményeiket' és
ha erre is lehetőségetbiztosítunk, akkor nagyobb valószínűséggcl
maradnak l-rosszú!ávon nálunk. Mert mélyen hiszem, hogy az
épitőiparnak és az egész országnak erós ÉMI-re *i
.'i-ki:-l"NAGYAKOS

A konferenciaprogramia:
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Emgetikai, hőtehnikai' Érafizikai vizsgá|atok ie|eí|tősége a építettgeÍkezetd( tewezé
sében_ Dr Tóth E|ek' BME Maga*pítésiTangék-,t5 perc
A+ {s lql|aháak tflaese'
epírese _ Tóth Ba]azs' kiemett vakmai kapc$|atok menedzs€re,
Wienerberger Zrt. - 30 perc
KoÍszeÍű Íűtástechnikai mego|dásk mfiege|€e
egy adott teg|aépü|eten- Makk Árpád, mű.
%ki referens, Viesmann FűtéstechnikaKÍt.- 30 perc
,,EneÍgiateíme|ő'' ablakok az |nteÍnomtó| - Monostori Gábor, vevószo|gá|ati vezető, |ntemom
Ab|ak KÍt.- 30 perc
Építészet- tető - szo|áÍtechnika - Nemes András, A|ka|mu ástechnikai szaktanácsadó, Tondach
Mo. Zrt. - 30 rerc
A |qtzáró szeÍkezet' mint az eneÍgiahatékonyság egyik feltéte|e_ Farkas |mre, ok|. géÉszmémök, épületrekonstrukciós szakmémÓk, Dörken KÍt.. 30 perc
EURocoDE 6.8 _ BME Epítészmémöki
Kar, szi|áÍdságianiésTartógerkezetiTangék - 30 perc
é - A|amny ffeÍgiafu|hagná|ású iq'|aépü|etd( _ Mer|e |stván, Műgaki kmídinádós vezetó,
WenerbergerZrt. - 30 perc
poekt mene.
EneÍgiateflre|ő a|umíniumtető és hom|olzat - Nemere Judit, okl. építómémÖk,
dzsr, Prefa HungáriaKft..30 perc
EpÍtészetiüí1gyúe|őadás' he|yi epílész e|őadiísában - 45 perc
Gyakor|ati Íalazási bemutató - 20 perc
xot.lzulrÁctó, K|ÁLLíTÁSoK MEctgrtNtÉse - so perc

RészvéteIidíi:
.
.

e|ózeies regisztrációva|e|őre Íizetve
a he|yszínenÍizetve

bruttó 4.000 Ft
bruttó 8.oo0 Ft

JeIentkezésiÍeltéteIek:
Je|entkeznia W.wieneÍb€ r geÍ.hu
webolda|on|ehet,a regiszrációró| Visszaje|zéstkü|dünk.
A rendezvényregisárációhoz kötött, csak az e|őre beregiszrá|t részlvevóketá|| módunkban a ren.
dezvényrebeengedni.Je|entkezésihatáridő a rendezvénye|ón min. 5 munkanappa|.
A programváltozás jogát tenntaítjuk, a rendeaényrö| az aktuá|is, rév|etes inÍomációk a Ww.
wiagbggg.hu
hon|aponá||nakrende|kezésre.
Kérjük,kísérje
Íigye|emme|
hon|apunkat!

Helyszínekésidőpontok 20í0
Szeptember 29., szerda
októbér 5.' kedd

iliskolc
BakodpusAa

októbér7'' csütörtök

sa|gótarián

október
októbér
októb€ r
október
október
október

í2.' kedd
í3.' sze.da
í4.' csütörtök
l9.' kedd
20.. szeÍda
27.' szerda

szombáthe|y
za|aegeÍszeg
Kaposvár

székesÍehéruár
Budap€ s |
D€brsen

október 28.' csÜtörtök
Novembér 3.' szerda
November 9., kedd
November í1.' csÜtörtök
November í6.' kedd
November í7., szeÍda
November 23., kedd
November 25.' csütörtök

Nyíregyháza
Pécs
Győr
vszprém
Békéscsaba
Szeged
Tatabánya
Szolnok

Magyar Építész
Kamara 3 kreditpont.A Magyar Mérnök
Kamarai akkreditáció mégfolyamatban!
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