
LÉTESÍTÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

az 

ÉMI Szentendre Ipari Parkban megvalósuló 

Felsőoktatási és Szakképzési Központ projektről 

 

Preambulum 

 

A felsőoktatási és Szakképzési Központ létesítését is érintően, jelen Létesítési 

Szándéknyilatkozatot tevő felek a:  

 - Szent István Egyetem (SZIE) 

 - Szentendre Város Önkormányzata (Szentendre Önkormányzat), 

 - Építésügyi Minőségellenőrző, Innovációs Kht. (ÉMI Kht.) 

Között stratégiai Együttműködési Megállapodás jött létre 2007-ben.  

 

A Stratégiai Együttműködési Megállapodás az ÉMI Kht. által szervezett és az ÉMI 

Szentendre Ipari Parkban megvalósuló 

- az ipari park innováció parkká, tudásközponttá fejlesztését, 

- a  hazai építésügyben a minőségi alapú, a fenntartható, ÖKO építést kiemelten szolgáló 

hálózati együttműködést képviselő 

 Magyar Építésügyi Technológiai Platform, 

 Magyar Építésügyi ÖKO-Innovációs Klaszter, 

 Bau Polisz Pólus Program 

projektrendszer fejlesztését és működtetését átfogóan szolgálta. 

 

Jelen Létesítési Szándéknyilatkozatot a Felek a jelzett több elemű innovációs projektrendszer 

tudásközpont elemét szolgáló Felsőoktatási és Szakképzési Központ fejlesztési projekt 

ügyében teszik.  

 

1. A Felsőoktatási és Szakképzési Központ célja, funkciója 

A létesülő Központ elsődleges célja, hogy: 

- helyt adjon és fontos elemévé, szellemi bázisává váljon a hazai építésügy minőségi alapú 

technológiai fejlesztését célzó, a fenntartható, ÖKO építészetet középpontba állító 

felsőfokú- és szakképzésnek, 

- az ÉMI Szentendre Ipari Park európai léptékben is jelentős innovációs parkká 

fejlesztését, egy több funkciós Bau Centrum létrehozását célzó projekt rendszer 

meghatározó fontosságú tudásközpontját képezze.  

 



2. A Létesítési Szándéknyilatkozatot tevő felek elsődleges szakmai érdekei 

2.1. A SZIE elsődlegesen az Íbl Miklós Műszaki Főiskolai Kara révén fejleszteni és 

bővíteni tervezi: 

 - a fenntartható, ÖKO építést szolgáló felsőoktatási, felsőfokú szakképzési rendszerét. 

2.2. Szentendre Önkormányzat, mint a Pilis-Dunakanyar Kistérséget is össze fogó    

  intézmény    elsőrendűen érdekelt a város a térség: 

- a Dunakanyar természeti és épített környezetének fejlesztésében, 

- a kulturális, szellemi értékek megőrzésében, fejlesztésében, újak 

kialakításában, 

- az előzőekkel is összefüggésben a fenntartható ÖKO építészet 

térségi széleskörű elterjesztésében. 

2.3. ÉMI Kht. mint a hazai építésügy minőségi alapú fejlesztéséért felelős elkötelezett

 szervezet: 

- a fenntartható, ÖKO építésügy egyik központjává, innovációs parkká,  

tudásközponttá tervezi fejleszteni az ÉMI Szentendre Ipari Parkot, 

- ennek jegyében jelentősen fejleszteni kívánja oktatási, képzési tevékenységét. 

 

3. A Létesítési Szándéknyilatkozatot tevő Feleknek a Központ megvalósítására tervezett 

anyagi részvételére vonatkozó megállapításai 

3.1. Szándéknyilatkozatot tevő Felek a tervezett Felsőoktatási és Szakképzési Központ 

megvalósítását 2010-2011-re tervezik az EMI Kht. általa Phul Antal építészeti iroda 

részéről kidolgozott tervek és költségszámítás alapján (a jelzett tanulmánytervet Felek 

Jelen Szándéknyilatkozathoz csatolják). 

3.2. A Felsőoktatási és Szakképzési Központ, amelynek nettó összterülete kb. 

7.500-8.000 m és tervek szerint teljes létszám esetén 1000 fő oktatását biztosítja: 

—  építési, 

—  berendezési ráfordítási várhatóan 3,5-4,0 mrd Ft-ot képviselnek. 

Nyilatkozattevő Felek anyagi kötelezettségvállalásuk egymásközti megosztásáról, a 

hozzájárulás módjáról az állami szerepvállalás mértékének és módjának ismeretében 

döntenek. 

Budapest, 2008.  
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