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A JÖVŐ JEGYÉBEN
Dr. Szaló Péter területfejlesztésért és
építésügyért felelős szakállamtitkár
bevezetőjében megköszönte mindazt
a munkát, amit az ÉMI Kht. eddig tett
a hazai építőipar minőségének javításáért, és kitartást kívánt, hisz mint
elmondta: az Európai Unión belül a
támogatások elnyerésének alapvető
feltétele, hogy a kivitelezés magas
színvonal és ellenőrzött minőség mellett történjen.
Karikás György, az ÉMI vezérigazgatója megnyitó előadásában elégedettségének adott hangot, hiszen az
általa immár öt éve vezetett társaság
növekvő szakmai elismertsége és
presztízse biztos alapokon nyugvó és
sikeres működéssel párosul. A vezérigazgató az ÉMI munkatársai mellett
külön is köszönetet mondott az immár
45 éves szervezet korábbi vezetőinek,
elsősorban Gereben Zoltán vezérigazgatónak, aki jelenlétével tisztelte meg
a jubileumi konferenciát. Illeszkedve
dr. Szaló Péter köszöntőjéhez, Karikás
György bejelentette, hogy az ÉMI sikeresen pályázott az Európai Uniónál, és
nyert félmilliárd forintot arra, hogy felépíthesse Szentendrén a Baupoliszt,
mely innovációs, kutatási és fejlesztési
központjává válik majd az ÉMI-nek.
Az első előadó dr. Matolcsy Károly, az
ÉMI Kutatási és Vállalkozásfejlesztési
Főosztályának vezetője volt, aki végigkísérte a társaság eddigi együttműködését az európai minőség-ellenőrzési
intézetekkel. Az immár húsz évre viszszatekintő közös munkával kapcsolatban dr. Matolcsy Károly kiemelte, hogy

Fiatal kutatók és mérnökök kaptak
előadási lehetőséget az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (ÉMI
Kht.) konferenciáján a Construmán,
ahol az ÉMI fennállásának 45. évfordulóját ünnepelték. A programválasztással a jubileumi konferencia népes
hallgatósága is meggyőződhetett
arról, hogy az ÉMI mögött álló sikeres
évtizedek után a jövő fejlődésének
alapjai is biztos kezekben vannak.

a pályázati munka sikere nem feltétlenül a támogatási szerződés megkötésében testesül meg. A főosztályvezető
szerint eddigi munkájuk tanúsága,
hogy a pályázatokon való részvétel
önmagában megalapozza a későbbi
sikereket. Az ÉMI mostanra több ilyen
pályázatot tudhat maga mögött. A már
említett ÉMI Szentendre Ipari Park
Innovációs és Vállalkozói Központ
fejlesztéséhez szükséges támogatás
elnyerése is ennek kiváló példája.
Dr. Matolcsy Károly előadását követően a konferencián azok a fiatal kutatók
és mérnökök kapták a fő szerepet,
akiknek munkáját az Ingatlan és Befektetés sorozatban fogja bemutatni
következő számaiban, ezzel is publikálási lehetőséget adva a jövő „minőségőreinek”.
Elsőként Terjék Anita, az Anyag- és
Szerkezettudományi Divízió Mechanikai Tudományos Osztályának fiatal
vizsgáló mérnöke a kerámia-, kő-,
műkő és betonfelületek csúszási
tulajdonságainak vizsgálatáról számolt be, majd szintén egy vizsgáló
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mérnök, Oskó József tartott előadást
a legionella fertőzés elhárításának
módjairól a használativíz-ellátó rendszerekben. Schwarczkopf Bálint, aki
szintén az Anyag- és Szerkezettudományi Divízió Mechanikai Tudományos
Osztályának vizsgáló mérnöke a fárasztóvizsgáló berendezés fejlesztését
mutatta be.
Mezei Sándor, az Építéskémiai, Tűzvédelmi és Nukleáris Létesítmények
Divízió Tűzvédelmi Tudományos Osztályának munkatársa a többszintes épületek homlokzati tűzterjedési jellemzőinek meghatározására kidogozott új
vizsgálati módszert ismertette a konferencián. Ezzel a témával egyébként
lapunk márciusi számában részletesen
foglalkoztunk.
A jubileumi konferencián a tűzvédelem
után Palotai Ágnes vizsgáló mérnök
a kopásállósági vizsgálatok eredményeinek összehasonlító elemzését
mutatta be. A hallgatóság Knáb Péter,
az Épületszerkezeti és Energetikai
Divízió Épületgépészeti és Energetikai
Tudományos Osztály vizsgáló mérnökének segítségével az úgynevezett
ciklikus hőfárasztó vizsgálóberendezés
működését ismerhette meg, melyet
a csőhálózatok minősítésére használ
az ÉMI. Ezután Boross Péter az ÉMI
komplex laboratóriumi vizsgáló rendszereinek informatikai fejlesztését
mutatta be, valamint beszámolt új
vizsgálóberendezések beszerzéséről
is. Végezetül a Magyar Építésügyi
Technológiai Platform létrehozásáról
és működtetéséről tartott beszámolót
Kozák Melinda projektmenedzser.
A konferencia zárásaként okiratokat
és tanúsítványokat adtak át minősített
vállalkozások, minősített felhasználók
és ÉMI minőségjel tulajdonosok részére. 
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