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1. sz. melléklet - Értesítés minősítés megadásáról 
 

 
 
 
XY Kft. Tárgy: Értesítés minősítés megadásáról 
……részére Ügyszám: …… 
 Melléklet: 0 db 
BUDAPEST Dátum: Budapest, 2011.…… 
Gépész u. 1. 
1055 
 
 
Tisztelt Kérelmező! 
 
Értesítjük, hogy a Minősítő Bizottság döntésének értelmében vállalkozásuk igazolta, 
hogy megfelel az általa előterjesztett kérelemben hivatkozott feltételeknek, így a 
Minősítő Bizottság az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak 
szakkivitelezőinek minősítési rendszeréről szóló szabályzatban foglalt rendelkezések 
alapján a kérelmüknek mindenben megfelelő minősítési tanúsítvány megadásáról 
rendelkezett. 
 
Tájékoztatom, hogy a Tanúsítványt ügyfélfogadási időben veheti át a Minősítő 
Szervezet székhelyén. 
 
 
 Tisztelettel: 
 ÉMV Minősítő Iroda 
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2. sz. melléklet - Értesítés kérelem elutasításáról 
 

 
 
XY Kft. Tárgy: Értesítés kérelem elutasításáról 
……részére Ügyszám: …… 
 Melléklet: 1 db 
BUDAPEST Dátum: Budapest, 2011.…… 
Gépész u. 1. 
1055 
 
Tisztelt Kérelmező! 
 
Értesítjük, hogy a Minősítő Bizottság a vállalkozásuk által előterjesztett kérelmet az 
iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezőinek minősítési 
rendszeréről szóló szabályzat III.12.3. pontja alapján 
 

e l u t a s í t o t t a . 
 
A kérelmet elutasító döntéssel szemben a kérelmező a jelen értesítés kézhezvételétől 
számított 8 naptári napon belül a Minősítő Szervezethez címzett írásbeli jogorvoslattal 
élhet. A jogorvoslati kérelemben a Jogorvoslati Bizottság döntésére irányuló 
határozott kérelmet kell előterjeszteni, és azt indokolni kell. Amennyiben a 
jogorvoslati kérelem elkésett, azt a Minősítő Szervezet indokolás nélkül elutasítja, 
mely ellen nincs helye jogorvoslatnak. 
 
Indokolás: 
 
A Minősítő Bizottság megvizsgálta a kérelmező által minősítés céljából előterjesztett 
kérelmet, valamint az ennek mellékletét képező igazolásokat, dokumentumokat. A 
Minősítő Bizottság megállapította, hogy a kérelmező vállalkozás nem felel meg a 
Minősítési Szabályzatnak a kérelmezett minősítési tevékenységi terület és az ezen 
belüli szerződéses értékkategória szerinti követelményeknek. A Minősítő Bizottság 
ezzel egyidejűleg megállapította, hogy a kérelmező az általa a kérelemhez mellékelt 
igazolások alapján a „G” osztályban összesen ……… pontot szerzett, így a „G” 
osztály legalacsonyabb, „C” értékkategóriája szerinti minősítést sem nyerhette 
el. 
A Minősítő Bizottság a kérelmező által benyújtott ……… és ……… 
dokumentumokat a kérelem elbírálásánál nem vehette figyelembe, 
tekintettel arra, hogy ……………… 
 
 

Kmf. 
 Tisztelettel: 
 ÉMV Minősítő Iroda 
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3. sz. melléklet - Értesítés kérelemtől eltérő döntésről 
 

 
 
XY Kft. Tárgy: Értesítés kérelemtől eltérő 
döntésről 
……részére Ügyszám: …… 
 Melléklet: 1 db 
BUDAPEST Dátum: Budapest, 2011.…… 
Gépész u. 1. 
1055 
 
 
Tisztelt Kérelmező! 
 
Értesítjük, hogy a Minősítő Bizottság a kérelmező vállalkozás részére az előterjesztett 
kérelem és az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak 
szakkivitelezőinek minősítési rendszeréről szóló szabályzat III.12.4. pontja alapján 
 
a  ké r e l em tő l  e l t é r ő en  a  „ G ”  os z tá l y  „ C ”  é r t é k ka t eg ó r i á j á b an  

a d t a  m eg  a  m i n ő s í t é s t .  
 
A döntéssel szemben a kérelmező a jelen értesítés kézhezvételétől számított 8 
naptári napon belül a Minősítő Szervezethez címzett írásbeli jogorvoslattal élhet. A 
jogorvoslati kérelemben a Jogorvoslati Bizottság döntésére irányuló határozott 
kérelmet kell előterjeszteni, és azt indokolni kell. Amennyiben a jogorvoslati kérelem 
elkésett, azt a Minősítő Szervezet indokolás nélkül elutasítja, mely ellen nincs helye 
jogorvoslatnak. 
 
Amennyiben a kérelmező a fenti határidőben írásban kifejezetten tudomásul veszi a 
jelen értesítésben foglaltakat, és megfizette a minősítési díjat, a Minősítő Szervezet 
nyolc naptári napon belül kiadja a fentiek szerint elnyert minősítő tanúsítványt a 
kérelmező részére, és a minősítést véglegesen bejegyzi a Minősítési Jegyzékbe. A 
kérelmező a Tanúsítványt ügyfélfogadási időben veheti át a Minősítő Szervezet 
székhelyén. 
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Indokolás: 
 
A Minősítő Bizottság megvizsgálta a kérelmező által minősítés céljából előterjesztett 
kérelmet, valamint az ennek mellékletét képező igazolásokat, dokumentumokat. A 
Minősítő Bizottság megállapította, hogy a kérelmező megfelel a kérelmezett 
minősítési tevékenységi terület (osztály) Minősítési Szabályzatban előírt feltételeinek, 
azonban az eljárás során az általa kérelmezett szerződéses értékkategóriában történő 
minősítéshez szükséges pontérték megszerzését nem igazolta. A Minősítő Bizottság 
ezzel egyidejűleg megállapította, hogy a kérelmező az általa a kérelemhez mellékelt 
igazolások alapján a „G” osztályban összesen ……… pontot szerzett, így a „G” 
osztály „C” értékkategóriája szerinti minősítést nyerte el. 
 
 
 
 
A Minősítő Bizottság a kérelmező által benyújtott ……… és ……… 
dokumentumokat a kérelem elbírálásánál nem vehette figyelembe, 
tekintettel arra, hogy ……………… 
 

Kmf. 
 
 Tisztelettel: 
 ÉMV Minősítő Iroda 
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4. sz. melléklet – Minősítő tanúsítvány minta 
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5. sz. melléklet – Értesítés referencia ellenőrzéshez 
szükséges dokumentumok bekéréséről 

 

 
 
Építésügyi Minőségellenőrző Tárgy: Értesítés referencia 
Innovációs Nonprofit Kft. ellenőrzéshez szükséges  
 dokumentumok bekéréséről 
 Ügyszám: …… 
 Melléklet: …… db 
BUDAPEST Dátum: Helység, év.hó.nap 
Gépész u. 1. 
1055 
   
 
 
 
 
Tisztelt Kérelmező! 
 
Az ÉMI Nonprofit Kft., mint Minősítő Szervezet, Minősítő Irodája az iparosított 
technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezőinek minősítési 
rendszeréről szóló szabályzat III.17. pontja alapján ellenőrzési eljárást rendel el.  
A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak. 
Az ellenőrzési eljárás során referencia ellenőrzést végzünk ………... alatti 
lakóépületeknél, társasháznál. 
Kérem a következő dokumentumokat 8 munkanapon belül nyomtatott formában 
küldjék el a ÉMV Minősítő iroda számára : 
 -Kivitelezési tervdokumenentáció, (ha nem írja elő semmilyen jogszabály 
vagy megállapodás nem kötelező) 
 - Átadás-átvételi tervdokumentáció (és részét képező, Megvalósítási 
  tervdokumentáció, tűzvédelmi terv, stb.) 
  
 
 
 
 
 Tisztelettel: 
 ÉMV Minősítő Iroda 
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6. sz. melléklet – A minősítést érintő körülmények változása 

 
 
Építésügyi Minőségellenőrző Tárgy: értesítés minősítést érintő  
Innovációs Nonprofit Kft. körülmények változásáról 
 Ügyszám: …… 
 Melléklet: …… db 
BUDAPEST Dátum: Helység, év.hó.nap 
Gépész u. 1. 
1055 
 
 
Tisztelt Minősítő Szervezet! 
 
 
Az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezőinek 
minősítési rendszeréről szóló szabályzat III.18.1. pontja alapján értesítjük a Minősítő 
Szervezetet, hogy a Minősítési Szabályzat III.18.1. a)-e) pontjaiban rögzített 
változások közül az alábbiak következtek be vállalkozásunknál: 
 

Szabályzat 
pontja 

   

III.18.1. a) Változás típusa1 Változás megnevezése 
A változással 

érintett pontérték2 
 Jogi   
 Gazdasági-pénzügyi   
 Műszaki-szakmai   
    

III.18.1. b) Változás típusa1 
Változással érintett 

tevékenység megnevezése  

 Tevékenység megszűnése   

 Tevékenység 
szüneteltetése 

  

    
III.18.1. c) Kizáró ok fennállása Kizáró ok megjelölése3  

 

A kérelmezővel szemben a 
Minősítési Szabályzat 4.1. 
pontjában meghatározott 

kizáró ok merült fel4 

  

  
  
  

    
 
                                                   
1 A változást eredményező szempont-típus elé tegyen X-et. 
2 Azt a pontértéket kell megadni, amellyel a kérelmező újbóli minősítése esetén az adott szempontra 
(jogi/gazdasági-pénzügyi/műszaki-szakmai) adható pontok száma csökkenne. 
3 A Minősítési Szabályzat IV. fejezet 1.1-1.11 pontjainak megjelölésével. Több kizáró ok esetén 
valamennyi okot fel kell tüntetni. 
4 Amennyiben a kérelmezővel szemben a Minősítési Szabályzat IV. fejezet 1.1-1.11 pontjaiban 
meghatározott kizáró ok merül fel, úgy a jelen szövegrész melletti négyzetbe tegyen X-et. 
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III.18.1. d) Változás típusa1 

A fizetésképtelenségi 
eljárás megindításának 

időpontja/változást 
eredményező társasági 
döntés hatálybalépése5 

 

 Csődeljárás indul   
 Felszámolási eljárás indul   

 
A kérelmező társaság 

átalakulás elhatározása   

 Döntés jogutód nélküli 
megszűnésről 

  

    

III.18.1. e) Jogvita jellege6 
Követelést érvényesítő és 

az ellenérdekű fél 
megnevezése 

Jogvita tárgya7 

    
    
    

  
Kmf. 

 
 
 
 a Minősített Vállalkozás képviseletére jogosult személy 
 cégszerű aláírása 

                                                   
5 Év, hónap, nap szerint kérjük megadni. 
6 Pl. polgári peres eljárás, mediációs eljárás, peren kívüli egyéb vitarendezés, stb. 
7 Pl. vállalkozói díjnemfizetés iránti igény érvényesítése, jótállási igények, hibás teljesítésből eredő 
igények, stb. 
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7. sz. melléklet – Jogorvoslattal kapcsolatos döntésről szóló értesítés 

 
 
XY Kft. Tárgy: jogorvoslattal kapcsolatos 
 döntésről szóló értesítés 
……részére Ügyszám: …… 
 Melléklet: 1 db 
BUDAPEST Dátum: Budapest, 2011.…… 
Gépész u. 1. 
1055 
 
 
Tisztelt Kérelmező/Minősített Vállalkozás! 
 
Értesítjük, hogy a Jogorvoslati Bizottság a vállalkozásuk által ……… tárgyban 
előterjesztett jogorvoslati kérelmet megvizsgálta, és annak alapján az alábbi döntést 
hozta:  

 
A  J o g o r vo s l a t i  B i z o t t s á g  ké r e l m ü k n ek  h e l y t  a d o t t . 

VAGY 
A  J o g o r vo s l a t i  B i z o t t s á g  ké r e l m ü k e t  e l u t a s í t o t t a . 

 
A döntéssel szemben további jogorvoslatnak nincs helye.  
 
Indokolás: 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 Tisztelettel: 
 ÉMV Minősítő Iroda 
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8. sz. melléklet – Értesítés kérelem elutasításáról (kizáró okok) 

 
 
XY Kft. Tárgy: Értesítés kérelem elutasításáról 
 (kizáró okok) 
……részére Ügyszám: …… 
 Melléklet: 1 db 
BUDAPEST Dátum: Budapest, 2011.…… 
Gépész u. 1. 
1055 
 
 
Tisztelt Kérelmező! 
 
Értesítjük, hogy a Minősítő Bizottság a vállalkozásuk által előterjesztett kérelmet az 
iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezőinek minősítési 
rendszeréről szóló szabályzat IV. fejezet 1.……… pontja és az V. fejezetének 
rendelkezései alapján 
 

e l u t a s í t o t t a . 
 
A kérelmet elutasító döntéssel szemben a kérelmező a jelen értesítés kézhezvételétől 
számított 8 naptári napon belül a Minősítő Szervezethez címzett írásbeli jogorvoslattal 
élhet. A jogorvoslati kérelemben a Jogorvoslati Bizottság döntésére irányuló 
határozott kérelmet kell előterjeszteni, és azt indokolni kell. Amennyiben a 
jogorvoslati kérelem elkésett, azt a Minősítő Szervezet indokolás nélkül elutasítja, 
mely ellen nincs helye jogorvoslatnak. 
 
Indokolás: 
 
A Minősítő Bizottság megvizsgálta a kérelmező által minősítés céljából előterjesztett 
kérelmet, valamint az ennek mellékletét képező igazolásokat, dokumentumokat. A 
Minősítő Bizottság megállapította, hogy a kérelmező vállalkozással szemben a IV. 
fejezet 1.…… pontja szerinti minősítést kizáró ok áll fenn, ezért a Minősítő 
Bizottságnak a minősítés iránti kérelmet el kellett utasítania. 
 
 

Kmf. 
 
 
 Tisztelettel: 
 ÉMV Minősítő Iroda 
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9. sz. melléklet – Értesítés kérelem elutasításáról (pénzügyi-gazdasági minősítés) 

 
 
XY Kft. Tárgy: Értesítés kérelem elutasításáról 
 (pénzügyi-gazdasági minősítés) 
……részére Ügyszám: …… 
 Melléklet: 1 db 
BUDAPEST Dátum: Budapest, 2011.…… 
Gépész u. 1. 
1055 
 
 
Tisztelt Kérelmező! 
 
Értesítjük, hogy a Minősítő Bizottság a vállalkozásuk által előterjesztett kérelmet az 
iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezőinek minősítési 
rendszeréről szóló szabályzat V. fejezet 3.1./ V. fejezet 3.2. pontja alapján 
 

e l u t a s í t o t t a . 
 
A kérelmet elutasító döntéssel szemben a kérelmező a jelen értesítés kézhezvételétől 
számított 8 naptári napon belül a Minősítő Szervezethez címzett írásbeli jogorvoslattal 
élhet. A jogorvoslati kérelemben a Jogorvoslati Bizottság döntésére irányuló 
határozott kérelmet kell előterjeszteni, és azt indokolni kell. Amennyiben a 
jogorvoslati kérelem elkésett, azt a Minősítő Szervezet indokolás nélkül elutasítja, 
mely ellen nincs helye jogorvoslatnak. 
 
Indokolás: 
 
A Minősítő Bizottság megvizsgálta a kérelmező által minősítés céljából előterjesztett 
kérelmet, valamint az ennek mellékletét képező igazolásokat, dokumentumokat. A 
Minősítő Bizottság megállapította, hogy a kérelmező vállalkozás az V. fejezet 3.1./ 
V. fejezet 3.2. pontjában a minősítés feltételeként meghatározott minimális 
pontérték fennállását nem igazolta, ezért a Minősítő Bizottságnak a minősítés iránti 
kérelmet el kellett utasítania. 
 
 

Kmf. 
 
 
 Tisztelettel: 
 ÉMV Minősítő Iroda 
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10. sz. melléklet – Értesítés kérelem elutasításáról (műszaki-szakmai minősítés) 

 
 
XY Kft. Tárgy: Értesítés kérelem elutasításáról 
 (műszaki-szakmai minősítés) 
……részére Ügyszám: …… 
 Melléklet: 1 db 
BUDAPEST Dátum: Budapest, 2011.…… 
Gépész u. 1. 
1055 
 
 
Tisztelt Kérelmező! 
 
Értesítjük, hogy a Minősítő Bizottság a vállalkozásuk által előterjesztett kérelmet az 
iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezőinek minősítési 
rendszeréről szóló szabályzat V. fejezet 3.1./ V. fejezet 3.2. pontja alapján 
 

e l u t a s í t o t t a . 
 
A kérelmet elutasító döntéssel szemben a kérelmező a jelen értesítés kézhezvételétől 
számított 8 naptári napon belül a Minősítő Szervezethez címzett írásbeli jogorvoslattal 
élhet. A jogorvoslati kérelemben a Jogorvoslati Bizottság döntésére irányuló 
határozott kérelmet kell előterjeszteni, és azt indokolni kell. Amennyiben a 
jogorvoslati kérelem elkésett, azt a Minősítő Szervezet indokolás nélkül elutasítja, 
mely ellen nincs helye jogorvoslatnak. 
 
Indokolás: 
 
A Minősítő Bizottság megvizsgálta a kérelmező által minősítés céljából előterjesztett 
kérelmet, valamint az ennek mellékletét képező igazolásokat, dokumentumokat. A 
Minősítő Bizottság megállapította, hogy a kérelmező vállalkozás az V. fejezet 3.1./ 
V. fejezet 3.2. pontjában a minősítés feltételeként meghatározott minimális 
pontérték fennállását nem igazolta, ezért a Minősítő Bizottságnak a minősítés iránti 
kérelmet el kellett utasítania. 
 
 

Kmf. 
 
 
 Tisztelettel: 
 ÉMV Minősítő Iroda 
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11. sz. melléklet – A minőségterv súlyponti elemei 

 
 

A MINŐSÉGTERV SÚLYPONTI ELEMEI 
SZAKKIVITELEZŐK 

MINŐSÍTÉSI 

SZABÁLYZATA 

KÖVETELMÉNYEK, ELŐÍRÁSOK 

1. Minőség követelmények meghatározása 
egy iparosított technológiával épült 

lakóépület energiatakarékos felújítási, 
korszerűsítési munkához 

2. Jogszabályoknak, szabványoknak való 
megfelelőség ( jegyzék ) 

3. Megfelelőség (ÉME ) tanúsítások, 
alkalmassági bizonyítványok  

4. Szükséges hatósági engedélyek, előírások 
jegyzéke 

5. Belső szabályozó dokumentumok 
(tanúsított minőségirányítási rendszer 

6. Megrendelői követelmények értékelése 
7. Tájékoztatás és kapcsolattartás a 

megrendelővel ( lakókkal ) 
8. Különleges követelmények, kikötések, 

előírások jegyzéke 
KIVITELEZÉS 

9. Megvalósítási vonalas ütemterv az 
alkalmazott technológia önálló 

munkanemei szerinti bontásban 
10. Építési és szereléstechnológiai folyamatok 

tartalma, munkanemei 
11. Speciális munkafolyamatok és előírások, 

javítási előírások 
12. Kockázat elemzé 

13. Alkalmazástechnikai és karbantartási 
utasítások jegyzéke 
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ELLENŐRZÉS 

14. Minőségellenőrzési terv 
15. Mérési eredmények jegyzőkönyveinek 

megadása (jegyzék) 
16. Nem megfelelőségek meghatározása és 

kezelése 
17. Reklamáció, megrendelői észrevételek 

kezelése 
18. Hibajavító tevékenység 

FELELŐSSÉG 
19. Termék minőségtanúsítások, minőségi 

bizonylatok 
20. Szállítói minőségi, megfelelőségi 

nyilatkozatok 
21. Alvállalkozók által végzett tevékenységek 

22. Felelősség mátrix 
23. Elvégzett munka megfelelőségének 

tanúsítása 
24. Átadás-átvételi dokumentáció tartalma 
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12. sz. melléklet – A minőségellenőrzési terv tartalma 

 
 

SZAKKIVITELEZŐK 
MINŐSÍTÉSI 

SZABÁLYZATA. 

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TERV 
javasolt tartalma 

Iparosított technológiával 
lakóházak és társasházak 

felújítási, korszerűsítési építési 
és/vagy épületgépészeti 

munkáinak kivitelezéséhez 

Dátum: 
Oldal: 
Felülvizsgálta: 

 
Tervezés 

 
Végrehajtás 

 
Tevékenység 

 

Időszak, 
hét 

M
ennyiség 

Követel-
mény 

szabályozó 
dokumen-

tum 

Ellenőrzést 
végzők 

beosztása 

Végrehaj-
tó cég, 
vagy 

alkalma-
zott neve 

Bizonylat 

Igazoló 
aláírás 

D
átum

 Szá
ma 

Megnevezés 

 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 

 
Minőségi 
követelmények 
ellenőrzése 
 
Átvételi 
vizsgálatok 
 
Műszaki 
paraméterek 
ellenőrzése 
 
Mennyiségi 
átvétel 
 
Hatósági 
vizsgálatok 
stb. 
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13. sz. melléklet – Díjszabás 
 

 
 
Érvényben lévő Regisztrációs díj, Eljárási díj és Jogorvoslati díj,  
Tanúsító Szervezet bankszámlaszáma: 

Érvényben lévő Regisztrációs díj: 
10.000.- Ft + 27%-os Áfa 

 
Összesen: 12.700.- Ft 

Érvényben lévő Minősítési eljárási díj 
egy minősítési területre 

(Építészet vagy Gépészet) 

180.000.- Ft + 27%-os Áfa 
 

Összesen: 228.600.- Ft 

Érvényben lévő Minősítési eljárási díj 
mindkét minősítési területre 

(Építészet és Gépészet) 

270.000.- Ft + 27%-os Áfa 
 

Összesen: 342.900.- Ft 

Jogorvoslati eljárási díj 
40.000.- Ft. + 27%-os Áfa 

 
Összesen: 50.800.- Ft 

 
Tanúsító szervezet bankszámlaszáma: K&H Bank Zrt. 10400023-50515749-54551002 

 
Megjegyzés: Az átutalás közlemény rovatába az ÉMSZ jelzést kérjük feltüntetni. 


