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A Minősített Építési Vállalkozás minősítési szabályzatát áttanulmányozva, az alábbi 
észrevételeket teszem: 
 
- a szabályzat kiemelt előnyének tartom, hogy a kivitelező alkalmasságát és 
képességét is vizsgálja. Sajnos jelenleg semmilyen más módon nem győződhet meg az 
építtető, a kivitelező alkalmasságáról és képességéről, ha a kivitelező nincs 
valamilyen cég minősítési rendszerben. 
 
- a szabályzat, nem írja elő, hogy a kivitelezést, a 3/2003-s együttes rendelet 
előírása szerint, ETA, (CE), MSZ-EN, vagy ÉME-nek megfelelő építési termékek, 
felhasználásával, vagy a minősített rendszer előírásai szerint végzi. Ez kiderülhet a 
minőségbiztosításból is, ennek ellenére én fontosnak tartanám, hogy eleve kizáró ok 
legyen, a pályázat benyújtásakor, ha ezt nem tudja bizonyítani, vagy nyilatkozni 
róla! Sajnos jelenleg is van minősített kivitelező, igaz nem az iparosított 
technológiával előállított épületek területén, aki megkapta a minősítést, annak 
ellenére, hogy az általa felhasznált, termékek, és rendszerek nem felelnek meg a 
3/2003-s együttes rendeletnek. Büszkén viseli az ÉMI logo-ját, miközben jelenleg is 
eljárás folyik ellene, az OKF részéről, aki a piacfelügyeleti feladat ellátására van 
kijelölve! 
 
-a szabályzatból nem olvasható ki, hogy a garanciális feltételek (jótállás, 
szavatosság, alkalmasság) esetében, csak a jogszabályban előírt minimumot kell 
vállalni, vagy a minősítés feltétele a plusz vállalás. Véleményem szerint még a 
minimum vállalás is szinte behajthatatlan, mivel időközben történt felszámolás 
esetén, nincs aki jótállás, vagy szavatossági kérdésekben helytálljon. Ezért egy 
minősített vállalattól elvárható legyen, hogy kellő biztosítékot adjon, hogy gyártási 
hibából eredő, később jelentkező károk esetén, hogyan fog helytállni, különös 
tekintettel arra, ha időközben megszűnik a vállalkozása. 
   
-az ÉMI N.KFT, által minősített vállalkozás, a minősített termék, a minősített 
rendszer, stb. vizuálisan jól elkülönítethető logót használhasson, mivel, jelenleg a 
logo-ból nem következik, hogy az adott vállalkozás, fejlécében, web oldalán, miért 
van feltüntetve az ÉMI logo-ja, milyen minősítéssel, vagy okból használja azt! 
  
A kollégáktól, és az ÉVOSZ elnökségének tagjaitól, elnök úrtól, más észrevételt nem 
kaptam. Mivel az anyagot továbbítva, kérve a vélemények közlését, megadtam az Ön 
elérhetőségét is, lehetséges, hogy közvetlen Önhöz érkezhetett más vélemény is! 
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