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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, anyagok, szerkezetek, berendezések és elemkészletek műszaki 
értékelése, minőségellenőrzése, termékvizsgálata és tanúsítása, az üzem és üzemi 

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

és -munkák szakértése; kutatás-fejlesztés, innováció- és szellemi termék 
 menedzsment, a fenntartható beruházások követelményeinek meghatározása és 

megfelelőségi vizsgálata; kutatás-fejlesztés-innováció és az azt támogató 
tevékenységek; pályázatkezelés; az előzőekkel összefüggő tájékoztatási, oktatási,  

szemléletformálási adatszolgáltatási és feldolgozási feladatok ellátása, valamint 
 a nemzetközi szakmai és minőségügyi szervezetekben a honi szakmakultúra 

képviselete, a képviseletben való közreműködés, továbbá biztonságtechnikai és 
nukleáris felülvizsgálati, ellenőrzési és öregedéskezelési tevékenység;  

mérőeszközök kalibrálása, felnőttképzés; jártassági vizsgálatok szervezése;  
beruházás támogatás, kiemelt kormányzati építési projektek és piaci projektek 

bonyolítása, tervellenőrzése, műszaki ellenőrzése minden szakágra kiterjedően, 
műemlék védelemi, restaurátori szakértői feladatok szakértése, ellenőrzése 

 
Alkalmazhatósági Nyilatkozat: 2020.01.02. 

információbiztonság irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz, 
mely megfelel az ISO/IEC 27001:2013 szabvány követelményeinek. 

A tanúsítvány érvényes: 2023.09.16. 
A tanúsítvány regisztrációs száma: 01-19290/20-14066 

Tanúsítva: 2011.09.22-től 
Kiállítva: Budapest, 2020.09.17. 

 
A tanúsítvány sikeres felügyeleti auditok esetén érvényes. 

A tanúsítvány érvényessége a QR-kód segítségével ellenőrizhető. 
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 ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft. 

 

Székhely Tevékenység 

2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és 
elemkészletek műszaki értékelése, minőségellenőrzése, 

termékvizsgálata és tanúsítása, az üzem és üzemi 
gyártásellenőrzés alapvizsgálata, folyamatos felügyelete, 

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

igazolása; műszaki szakértői tevékenység, építési termékek, 
tervek és -munkák szakértése; kutatás-fejlesztés, innováció- és 

szellemi termék menedzsment, a fenntartható beruházások 
követelményeinek meghatározása és megfelelőségi vizsgálata; 

kutatás-fejlesztés-innováció és az azt támogató tevékenységek; 
pályázatkezelés; az előzőekkel összefüggő tájékoztatási, 

oktatási, szemléletformálási adatszolgáltatási és feldolgozási 
feladatok ellátása, valamint a nemzetközi szakmai és 

minőségügyi szervezetekben a honi szakmakultúra képviselete,  
a képviseletben való közreműködés, továbbá biztonságtechnikai 

és nukleáris felülvizsgálati, ellenőrzési és öregedéskezelési 
tevékenység; mérőeszközök kalibrálása, felnőttképzés;  

jártassági vizsgálatok szervezése; beruházás támogatás,  
kiemelt kormányzati építési projektek és piaci projektek 

bonyolítása, tervellenőrzése, műszaki ellenőrzése minden 
szakágra kiterjedően, műemlék védelemi, restaurátori  

szakértői feladatok szakértése, ellenőrzése 
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 ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft. 

 

Telephelyek Tevékenység 

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

kutatás-fejlesztés, innováció- és szellemi termék 
menedzsment, a fenntartható beruházások 

követelményeinek meghatározása és megfelelőségi 
vizsgálata; kutatás-fejlesztés-innováció és az  

azt támogató tevékenységek; pályázatkezelés 

4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. 
építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és 

elemkészletek minőségellenőrzése, termékvizsgálat 

9027 Győr, Vágóhíd u. 2. 
építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és 

elemkészletek minőségellenőrzése, termékvizsgálat 

7030 Paks, Ipari Park 4703/39 hrsz. 
biztonságtechnikai és nukleáris felülvizsgálati,  

ellenőrzési és öregedéskezelési tevékenység 
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