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A kivitelezési minôség fontosságának érzékelteté-
sére Vida Attila, az ÉMI vezérigazgatója két tûzvé-
delmi vizsgálat összehasonlító videofelvételét mu-
tatta be a rendezvényen a hallgatóságnak. Mindkét
esetben ugyanannak a homlokzati hôszigetelô
rendszernek a viselkedését tanulmányozták, az al-
kalmazott hôszigetelô anyag is és a vizsgálat ge-
ometriai paraméterei is ugyanazok voltak. Ennek

ellenére a két kísérlet teljesen eltérô eredménnyel
zárult: az egyik esetben a tûz az ablak mellett fel-
terjedt az emeleti részre, és a hôszigetelés teljesen
leégett, a másik esetben a hôszigetelés kibírta az
elôírt idôtartamot. A különbség a kivitelezésben
volt: a megfelelôen viselkedô rendszer a gyártó ál-
tal ajánlott technológiával készült, a másiknál vi-
szont eltértek az elôírásoktól.

Így a Zöld Beruházási Rendszer keretében az
iparosított technológiával épült lakóházak ener-

giahatékonysági rekonstrukciós és felújítási mun-
káit végzõ szakkivitelezõk is elõzetes minõsítésen
esnek át. 

Az ÉMV (ÉMI Minôsített Vállalkozás) rendszerét
dr. Hornok Antal ismertette a szakmai rendezvé-
nyen. A minôsítô rendszer – amely a kisvállalkozá-
soktól egészen a konzorciumokig lefedi az építôi-
par teljes vállalkozói spektrumát – objektív és mér-
hetô módon kívánja a különbözô követelmények
teljesítését értékelni. A minôsítési kritériumok a
következôk:

� a szakmai feladatok megvalósításában szerzett,
referenciákkal igazolt gyakorlat,

� a pénzügyi lebonyolítás, a gazdasági hattér,
� a megfelelô szakmai felkészültségû, tapasztalt
mûszaki és alkalmazotti állomány, 

� a mûszaki felszereltség és felkészültség.
A minôsítô rendszer nem konkurense vagy helyet-
tesítôje az ISO-tanúsítványoknak, hanem a befek-
tetôk és a vállalkozók kölcsönös bizalomerôsítô esz-
köze. Hozzájárulhat az építôipari lánctartozások
felszámolásához is, mivel indokolatlan tartozásokat
felhalmozott cégek nem kerülhetnek a minôsítettek
közé. A jelentkezôk saját maguk határozzák meg
azokat a szakterületeket, amelyre a minôsítést
kérik. 

A befektetô, az építtetô garanciát kap az adott
vállalkozás alkalmasságáról, megbízhatóságáról, és
ugyanígy a bankok is – amelyek sokszor bajban
vannak a mûszaki háttér felmérése terén – meg-
gyôzôdhetnek a kivitelezô építôipari vállalat felké-
szültségérôl, ami csökkenti számukra a finanszíro-
zás kockázatát. A közbeszerzések során a pályázat
kiírója szintén informálódhat a versengô cégekrôl,
ugyanis az ÉMI, az ÉVOSZ és a Malosz honlap-
jaikon közzéteszik a sikeresen minôsített vállalko-
zások névsorát és adatait. Így végül is a piac összes
szereplôjének lehetôsége nyílik a tájékozódásra. 

A szakkivitelezô vállalkozások két tevékenységi

A minõsítõ rendszer a befektetõk

és a vállalkozók kölcsönös

bizalomerõsítõ eszköze lehet
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Panelfelújítás – csak minõsített kivitelezõkkel    

Mérsékelheti a lánctartozást és a finanszírozási gondokat is

Az iparosított technológiával készült lakóépületek energiahatékonysági korszerûsítését a Zöld Beruházási Rend-
szerben már csak az ÉMI által tanúsított cégek végezhetik. Az új minôsítési rendszert májusban az EOQ MNB-vel
közösen szervezett szakmai rendezvényen nagy érdeklôdés mellett mutatták be. 
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területen minôsíttethetik magukat, külön-külön
vagy együttesen. Ezek az épületgépészeti munkák
és az építési munkák területei, mindegyiknél az en-
ergiahatékonysági épületfelújítási és rehabilitációs
feladatokra fókuszálva. A minôsítési folyamat elin-
dítása elôtt az ÉMI honlapján (www.emi.hu) lehet
tájékozódni a minôsítési szabályzatról, a díjszabás-
ról, a tanúsítványról, és innen letölthetô a regisztrá-
ciós adatlap is. A regisztrációs díj beérkezése után
az ÉMI minôsítô irodája kiküldi a kérelmezési do-
kumentumcsomagot. A beadott dokumentumokat

elôször alakilag ellenôrzik, majd ezután küldik meg
a szerzôdéstervezetet. A szerzôdés aláírása és nyil-
vántartásba vétele, valamint az eljárási díj megfi-
zetése után kezdôdik meg a minôsítési eljárás.

A minôsítéshez be kell nyújtani a cégkivonatot,
egy nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn ki-
záró okok (végelszámolás, lejárt kötelezettségek),
NAV-igazolást a köztartozás-mentességrôl és a jogi
minôsítés dokumentációját (mûködési idô, honos-
ság, Tpvt. szerinti bírságmentesség).

A minôsítésnek több pénzügyi feltétele is van a
teljes és a szakmai árbevétel arányát, az adózás
elôtti eredmény alakulását, a likviditási gyorsráta
súlyozott átlagát, a saját tôke növekedési és az el-
adósodottsági mutatókat illetôen, valamint a cég-
nek megfelelô pénzügyi forrásokkal és felelôsség-
biztosítási szerzôdéssel is rendelkeznie kell. 

A mûszaki szempontok kiértékeléséhez be kell
nyújtani az öt éven belül végzett munkák referenci-
ajegyzékét, a felelôs mûszaki vezetôk és tisztségvi-
selôk listáját, a szakmunkások és a fizikai dolgozók
állományi létszámát, a szükséges ISO- és OHSAS-
minôsítéseket, ezenkívül építési munkáknál a ren-
delkezésre álló eszközöket is részletezni kell.

A minôsítést különbözô szerzôdéses értékkategó-
riákra lehet kérni, ezeknek a követelményrendszere
is eltérô. Az is elôfordulhat, hogy egy cég a kért ka-

tegóriában nem felel meg, viszont az eggyel vagy
kettôvel kisebb szerzôdéses értékkategóriára meg-
kapja a minôsítést. A tanúsítvány két évre szól,
visszavonásig érvényes. Az ÉMI évente felülvizs-
gálhatja a minôsítést. 

Pesti Monika

ÉMI Minôsített Vállalkozások

AZ ÉMI Nonprofit Kft. 48 éves múltra visszatekintô, jelentôs nemzetközi kapcso-
latokkal rendelkezô szervezet, melynek tulajdonosa a magyar állam. Szerveze-
tünk tudományos, laboratóriumi és az építési termékek megfelelôségi igazolásá-
nak kiadása mellett építési szakértôi tevékenységet is végez.

Magyarország EU-s csatlakozása óta eltelt idôszakban nagymértékben felgyor-
sult az építôipart szabályozó, illetve annak fejlôdését pozitív irányba befolyásoló
jogalkotás, megváltoztak az építésügyre vonatkozó intézményrendszerek. Ezen
túlmenôen a szakma gyakorlásának feltételei is jelentôsen szigorodtak. Az új jog-
szabályok alapján az építményfajták kivitelezése során az építési folyamat egyes
szereplôinek tevékenységeit úgy kell végezniük, hogy azok a környezet-, a ter-
mészetvédelem, az építészeti és természeti értékek védelmével összhangban
legyen.

Szakértôi munkacsoportja, az építôipari szakma és építôipar civil érdekképvi-
seleti szervezeteinek, valamint jogi szakértôk bevonásával, egyúttal támaszkodva
a már meglévô építôipari vállalkozások minôsítésére létrehozta az ÉMI Minô-
sített Vállalkozások rendszerén belül az iparosított technológiával épült lakó-
házak és társasházak szakkivitelezôi kiválasztási rendszerét. A kidolgozott Minô-
sítési szabályzat és minôsítési eljárás célja a minôsítést vállaló építôipari vállal
kozások felkészültségének és referenciaképességének szakszerû, objektív és
mérhetô vizsgálata a megrendelôi igények teljes körû kielégítése érdekében.

Az ÉMI Nonprofit Kft. ÉMV (ÉMI Minôsített Vállalkozások) Minôsítô Irodá-
jától nagyon sok cég kérte a regisztrálását a minôsítési eljárására, a két hónappal
ezelôtt honlapunkon lévô Minôsítési szabályzat és a hozzá kapcsolódó dokumen-
tumok közzététele óta. A Minôsítô Bizottság elôtt jelenleg is több vállalkozás mi-
nôsítési vizsgálatának javaslata van. A Minôsítô Bizottság a minôsítési eljárási
kérelmek vizsgálata után a minôsítéseket a kérelemnek megfelelôen megadja,
hiánypótlást kér, alacsonyabb értékkategóriának megfelelô minôsítésre tesz aján-
latot vagy a kérelmezett minôsítést megadja.

Az ÉMI Nonprofit Kft. vezérigazgatója – Vida Attila – 2011. május 12-én ün-
nepélyes keretek között adta át az elsô ÉMI Minôsített Vállalkozás iparosított
technológiával épült lakóházak és társasházak minôsített szakkivitelezô minôsí-
tést igazoló tanúsítványt.

Juhász Péter gazdasági-jogi szakértô,
ÉMV Minôsítô Iroda
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Az ÉMI vezérigazgatója ünnepé-

lyes keretek között adta át az elsõ

tanúsítványt


