
CERTOP 
Termék- és Rendszertanúsító Kft. 

H-1149 Budapest, Mogyoródi út 32. 
H-6720 Szeged, Arany J. u. 7. 

www.certop.hu 

 

 

Tanúsítvány 

 

 
Tanúsító szervezet nevében 

Tanúsítjuk, hogy az 

Telephelyek: 
 

 ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft. 

Székhely:  2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

melléklet szerint 

az alábbi érvényességi területen 

építési termékek vizsgálata, ellenőrzése, tanúsítása, műszaki értékelése;  
az üzem és üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata, folyamatos felügyelete, 

értékelése és jóváhagyása, az üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása;  
építési termékek tűzvédelmi megfelelőség igazolása; építési termékek 

és munkák szakértése; független műszaki szakértői tevékenység;  
nukleáris létesítmények megvalósítását végző szervezetek minősítése és 

szuperellenőrzése; építési vállalkozások minősítése, szakmai koordinációs és 
képzési tevékenység; mérőeszközök kalibrálása; pályázatkezelés; felnőttképzés; 
jártassági vizsgálatok szervezése; új műszaki irányelvek kidolgozása; építésügyi 

műszaki szabályozási feladatok ellátása; építésfelügyeleti ellenőrzések 
támogatása, kapcsolódó szakértői feladatok elvégzése; kutatás-fejlesztés-
innováció és az azt támogató tevékenységek; építési beruházások műszaki 

ellenőrzése, tervellenőrzési és beruházói feladatainak ellátása 
 

minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz, 
mely megfelel az ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek. 

 

A tanúsítvány érvényes: 2018.07.14. 
A tanúsítvány regisztrációs száma: 01-16296/15-11206 

Tanúsítva: 2003.07.21-től 
Kiállítva: Budapest, 2015.07.15. 

Módosítva: Budapest, 2017.09.01. 
 

A tanúsítvány sikeres felügyeleti auditok esetén érvényes. 
A tanúsítvány érvényessége a QR-kód segítségével ellenőrizhető. 
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Tanúsítvány melléklet 

 

 
Tanúsító szervezet nevében 

A tanúsítvány regisztrációs száma: 01-16296/15-11206 
Oldalszám: 1/4 

 

 ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft. 

 

Székhely Tevékenység 

2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

építési termékek vizsgálata, ellenőrzése, tanúsítása,  
műszaki értékelése; az üzem és üzemi gyártásellenőrzés 

alapvizsgálata, folyamatos felügyelete, értékelése és 
jóváhagyása, az üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása;  
építési termékek tűzvédelmi megfelelőség igazolása;  

építési termékek és munkák szakértése; független műszaki 
szakértői tevékenység; nukleáris létesítmények megvalósítását 

végző szervezetek minősítése és szuperellenőrzése;  
építési vállalkozások minősítése, szakmai koordinációs és  

képzési tevékenység; mérőeszközök kalibrálása;  
pályázatkezelés; felnőttképzés; jártassági vizsgálatok 

szervezése; új műszaki irányelvek kidolgozása; építésügyi 
műszaki szabályozási feladatok ellátása; építésfelügyeleti 
ellenőrzések támogatása, kapcsolódó szakértői feladatok 

elvégzése; kutatás-fejlesztés-innováció és az azt támogató 
tevékenységek; építési beruházások műszaki ellenőrzése, 

tervellenőrzési és beruházói feladatainak ellátása 

  

Telephelyek Tevékenység 

3515 Miskolc, Egyetemváros  
E/7. irodaház VI. em. 612. 

mérőeszközök kalibrálása; pályázatkezelés;  
felnőttképzés; új műszaki irányelvek kidolgozása;  

kutatás-fejlesztés-innováció és az azt támogató tevékenységek 
 

 
A tanúsítvány érvényes: 2018.07.14. 

Tanúsítva: 2003.07.21-től 
Kiállítva: Budapest, 2015.07.15. 

Módosítva: Budapest, 2017.09.01. 
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Tanúsítvány melléklet 

 

 
Tanúsító szervezet nevében 
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 ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft. 

 

Telephelyek Tevékenység 

1113 Budapest, Diószegi út 37. 

építési termékek vizsgálata, ellenőrzése, tanúsítása,  
műszaki értékelése; az üzem és üzemi gyártásellenőrzés 

alapvizsgálata, folyamatos felügyelete, értékelése és 
jóváhagyása, az üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása;  

építési termékek és munkák szakértése; független műszaki 
szakértői tevékenység; építési vállalkozások minősítése, szakmai 
koordinációs és képzési tevékenység; mérőeszközök kalibrálása; 

pályázatkezelés; felnőttképzés; jártassági vizsgálatok 
szervezése; új műszaki irányelvek kidolgozása; építésfelügyeleti 

ellenőrzések támogatása, kapcsolódó szakértői feladatok 
elvégzése; kutatás-fejlesztés-innováció és az azt támogató 
tevékenységek; építési beruházások műszaki ellenőrzése, 

tervellenőrzési és beruházói feladatainak ellátása 

3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. 

építési termékek vizsgálata, ellenőrzése, tanúsítása,  
műszaki értékelése; az üzem és üzemi gyártásellenőrzés 

alapvizsgálata, folyamatos felügyelete, értékelése és 
jóváhagyása, az üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása;  

építési termékek és munkák szakértése; független műszaki 
szakértői tevékenység; építési vállalkozások minősítése, szakmai 
koordinációs és képzési tevékenység; mérőeszközök kalibrálása; 

pályázatkezelés; felnőttképzés; jártassági vizsgálatok 
szervezése; új műszaki irányelvek kidolgozása; építésfelügyeleti 

ellenőrzések támogatása, kapcsolódó szakértői feladatok 
elvégzése; kutatás-fejlesztés-innováció és az azt támogató 
tevékenységek; építési beruházások műszaki ellenőrzése, 

tervellenőrzési és beruházói feladatainak ellátása 
 

 
A tanúsítvány érvényes: 2018.07.14. 

Tanúsítva: 2003.07.21-től 
Kiállítva: Budapest, 2015.07.15. 

Módosítva: Budapest, 2017.09.01. 
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Tanúsító szervezet nevében 
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 ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft. 

 

Telephelyek Tevékenység 

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. 

építési termékek vizsgálata, ellenőrzése, tanúsítása,  
műszaki értékelése; az üzem és üzemi gyártásellenőrzés 

alapvizsgálata, folyamatos felügyelete, értékelése és 
jóváhagyása, az üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása;  

építési termékek és munkák szakértése; független műszaki 
szakértői tevékenység; építési vállalkozások minősítése, 

szakmai koordinációs és képzési tevékenység; mérőeszközök 
kalibrálása; pályázatkezelés; felnőttképzés; új műszaki 

irányelvek kidolgozása; építésfelügyeleti ellenőrzések 
támogatása, kapcsolódó szakértői feladatok elvégzése; 

kutatás-fejlesztés-innováció és az azt támogató 
tevékenységek; építési beruházások műszaki ellenőrzése, 

tervellenőrzési és beruházói feladatainak ellátása 

7624 Pécs, Boszorkány út 2. 

építési termékek vizsgálata, ellenőrzése, tanúsítása, műszaki 
értékelése; az üzem és üzemi gyártásellenőrzés 

alapvizsgálata, folyamatos felügyelete, értékelése és 
jóváhagyása, az üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása;  

építési termékek és munkák szakértése;  
független műszaki szakértői tevékenység;  

nukleáris létesítmények megvalósítását végző szervezetek 
minősítése és szuperellenőrzése; építési vállalkozások 

minősítése, szakmai koordinációs és képzési tevékenység; 
mérőeszközök kalibrálása; pályázatkezelés; felnőttképzés;  

új műszaki irányelvek kidolgozása; építésfelügyeleti 
ellenőrzések támogatása, kapcsolódó szakértői feladatok 

elvégzése; kutatás-fejlesztés-innováció és az azt támogató 
tevékenységek; építési beruházások műszaki ellenőrzése, 

tervellenőrzési és beruházói feladatainak ellátása 
 

 
A tanúsítvány érvényes: 2018.07.14. 

Tanúsítva: 2003.07.21-től 
Kiállítva: Budapest, 2015.07.15. 

Módosítva: Budapest, 2017.09.01. 
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Tanúsító szervezet nevében 
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 ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft. 

 

Telephelyek Tevékenység 

8200 Veszprém, Dózsa György u. 34. 

építési termékek vizsgálata, ellenőrzése, tanúsítása,  
műszaki értékelése; az üzem és üzemi gyártásellenőrzés 

alapvizsgálata, folyamatos felügyelete, értékelése és 
jóváhagyása, az üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása;  

építési termékek és munkák szakértése; független műszaki 
szakértői tevékenység; építési vállalkozások minősítése, 

szakmai koordinációs és képzési tevékenység;  
mérőeszközök kalibrálása; pályázatkezelés; felnőttképzés;  

új műszaki irányelvek kidolgozása; építésfelügyeleti 
ellenőrzések támogatása, kapcsolódó szakértői feladatok 

elvégzése; kutatás-fejlesztés-innováció és az azt támogató 
tevékenységek; építési beruházások műszaki ellenőrzése, 

tervellenőrzési és beruházói feladatainak ellátása 

9027 Győr, Vágóhíd u. 2. 

építési termékek vizsgálata, ellenőrzése, tanúsítása, 
műszaki értékelése; az üzem és üzemi gyártásellenőrzés 

alapvizsgálata, folyamatos felügyelete, értékelése és 
jóváhagyása, az üzemi gyártásellenőrzés tanúsítása;  

építési termékek és munkák szakértése; független műszaki 
szakértői tevékenység; építési vállalkozások minősítése, 

szakmai koordinációs és képzési tevékenység;  
mérőeszközök kalibrálása; pályázatkezelés; felnőttképzés; 

jártassági vizsgálatok szervezése; új műszaki irányelvek 
kidolgozása; építésfelügyeleti ellenőrzések támogatása, 

kapcsolódó szakértői feladatok elvégzése;  
kutatás-fejlesztés-innováció és az azt támogató 

tevékenységek; építési beruházások műszaki ellenőrzése, 
tervellenőrzési és beruházói feladatainak ellátása 

  
A tanúsítvány érvényes: 2018.07.14. 

Tanúsítva: 2003.07.21-től 
Kiállítva: Budapest, 2015.07.15. 

Módosítva: Budapest, 2017.09.01. 

 


