
Tisztelt ALUTA Tagok!     2012.09.27. 
 
Mindazt a soroksári Dunapasrton szeptember 19-én megtartott taggyűlésen bejelentettük, 
lehetőséget kaptunk arra, hogy az Építésügyi Minőségellenőrző  Innovációs Nonprofit KFT. 
(ÉMI)-nél vezetői szintű megbeszélést folytassunk közös dolgainkról. 
Alábbiakban megküldöm a megbeszélésről az Emlékeztető-t. 
 
A megbeszélés időpontja: 
2012.szeptember 20-án 8.30-10.00 
 
Helye: 
Az ÉMI Bp., XI.Diószegi út 37. szám alatti Központja 
 
A megbeszélésen résztvettek: 
 
Az ÉMI részéről 
Matúz Géza termelési és értékesítési igazgató, vezérigazgató-helyettes 
Török Tiborné Horváth Éva Anyagtudományi divizióvezető 
Sólyomi Péter divízióvezető, Központi Laboratórium vezető 
 
Az ALUTA részéről 
Füstös Péter  Műszaki Bizottság  vezető 
Stocker György Klaszterközgyűlés elnök 
Ádám István összevont vezetőségi tag 
Fegyverneky Sándor elnök, Klasztermenedzser 
 
A megbeszélés igen konstruktív, jó hangulatú és intenzív volt. Az ALUTA felvetette az egyes 
tagvállalataink által az utóbbi hónapokban észlelt azon problémák sorát, melyeket az egyes 
termékek ÉMI általi minősítése során tapasztaltak. Javasoltuk a 2006ban kötött ALUTA-ÉMI 
„Együttműködési Megállapodás „ megújítását. 
 
A megbeszélésen elhangzott információk : 
  
- Átszervezési időszak volt az ÉMI-ben, melynek során számos személyi változás történt 
(felső-, közép- és alsó vezetői ll. munkatársi szinten is egyaránt) Ez oka lehetett a jelzett 
problémáknak és remélik, hogy ezek végezetével a működés-szolgáltatás színvonala 
megrendelőbarát módon helyreáll. A tűzvédelmi divízión négy új munkatárs állt munkába. 
 
- A Szentendrén befejezés előtt álló új ÉMI épület 2013 fog elkészülni. 
 
A megbeszélésen kötött megállapodások: 
 
1. Matúz Géza ÉMI vezérigazgató-helyettes előadást tart a november 15-ei ALUTA 
Konferencián az új szentendrei „0 energiás” ÉMI épületről és az új európai CPR minőségi 
rendszerről 
 
2. Új „Együttműködési Megállapodást” köt az ALUTA az ÉMI-vel. Ezt konkrét 
tartalommal, munka és ütemtervvel hozzuk létre. 
 
 



 
 
3. A két szervezet közötti kapcsolattartásra Sólyomi Péter divízióvezetőt jelölte ki a 
vezérigazgató-helyettes úr, aki hozzájárult ahhoz, hogy Sólyomi úr a szakmai tanulmányútra, 
Rómába az ALUTA tagokkal együtt kiutazzon. 
 
4. Az ÉMI előadást ill. oktatást fog tartani az ALUTA tagoknak az aktuális minősítési 
jogszabályokról, a minősítés menetéről ill. az ALUTA által javasolt témákban. 
 
5. Az ÉMI felajánlotta, hogy az összefüggő tételeket összevontan kezeli és ”CSOMAGÁR” 
kedvezményt ad a folyamatosan együttműködő partnereknek, tehát az ALUTÁ-nak is. 
 
6. Az ÉMI elvállalta, hogy az „ALUTA minőségi kézikönyv” kéziratát áttekinti és ha jónak 
találja azt, ÉMI ajánlassal ellátja. 
 
7. ÉMI résztvesz az ALUTA Nívódíj Pályázat zsűrijében. 
 
8. Az ÉMI épületenergetikai ügyekben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
háttérintézménye. Ha a KÖZÉPÜLETEK energetikai felújításának országos koncepciójának 
kidolgozására sor kerül, az ÉMI az ALUTÁ-t bevonja annak előkészítésébe. 
 
9. Az  ÉMI felkérésre vállalja, hogy az egyes építkezéseken  független szakértőként 
közreműködik nyílászáró beépítési hibák feltárásában. 
 
10. Az ÉMI vállalja egyes ALUTA cégek sokoldalú minősítését, 
„ÉMI 100” minősítési rendszerben a legjobb szerkezeteket, termékeket (közeljövőben indul a 
nyílászárók minősítése is) 
A „minősített kivitelezők”, a „minősített szolgáltatók”, és  a „minősített felhasználók” kategóriákat 
is rangsorol  az ÉMI. 
 
A megbeszélés összefoglalója: 
 
Megállapítható, hogy a z ÉMI hagyományos és komoly partnerként viszonyul az ALUTA 
szervezethez. 
Az ÉMI-nél most folyó belső átvilágítás, ill. az eddigi szervezeti és személyi változások az 
ügyfelek kiszolgálásában okozhattak nehézségeket, de ezek az átalakulás lezárását követően 
bizton meg fognak szünni. 
Az ÉMI ügyfélcentrikus hatékony és kiszámítható szolgáltatóként fog működni. 
 
Felhívás: 
Amennyiben az ALUTA tagoknak az ÉMI-vel kapcsolatos konkrét kérése-kérdése-javaslata 
van, az ALUTA elnökség az ÉMI összekötővel közösen a válaszokat megadja. 
 
 
Az emlékeztetőt összeállította: 
Fegyverneky Sándor  klasztermenedzser 
Az ALUTA Egyesület elnöke 
 


