


SZAKÉRTELEM ÉS MINŐSÉG BÁRHOL AZ ORSZÁGBAN

A különböző építésügyi feladatokra Magyarország legnagyobb 
komplex vizsgáló bázisaként országos laboratórium hálózattal 
több mint 1000 féle – amiből 700 akkreditált – vizsgálatot  
tudunk teljesíteni a hazai és nemzetközi piacon. 

A közel hatvan évnyi, építőipar különböző területein (tartó-
szerkezetek, épületfizika, tűzvédelem, vegyészet, épületgépé-
szet, mechanika) felhalmozódott szakértői tapasztalatunknak, 
valamint képzett, hozzáértő szakembereinknek köszönhetően  
vagyunk képesek kiemelkedő színvonalú szolgáltatásokat nyújtani. 

Építő-és építőanyag ipari jóváhagyás,  helyszíni 
és laboratóriumi vizsgálatok, ellenőrzések, 
műszaki szakértői munka és az innovációs 
kutatás mindennapi munkánk része. 
Független szakmai intézményként korszerű  
diagnosztikai műszerezettséggel garantál-
juk, hogy az építőipari termékek és tech-
nológiák a mindenkori hazai, valamint  
Európai Uniós jogszabályi és minőségbiztosítási 
követelménynek megfelelnek, így megbízóink 
is magas minőséget nyújthatnak termékeikkel, 
szolgáltatásaikkal.

A 2018-ban megújult Központi Anyag- és Szerkezetvizsgáló  
Laboratóriumunk, a Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratóriumunk, 
valamint a Kelet-magyarországi (Debrecen), illetve Nyugat- 
magyarországi Anyagvizsgáló Kirendeltségünk (Győr) alkalmas az 
építőiparhoz kapcsolódó, széleskörű szakági laboratóriu-
mi és helyszíni ellenőrzést igénylő feladatok elvégzésére. 
Kirendeltségeink, valamint mobil laboratóriumaink révén  
tevékenységünket országos lefedettséggel tudjuk ellátni.

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Megfelelőségértékelő Központunkban az építési termékek  
forgalmazásához, beépítéséhez szükséges műszaki értékelési  
és tanúsítási tevékenységeket végezzük. Az építési termékek  
teljesítményigazolását, az Építési Termék Rendelet előírásai  
alapján az Európai Bizottságnak bejelentett (notifikált)  
szervezetként (Notified body number: 1415) Magyarország  
határain kívül is végezzük.

Ajánljuk szíves figyelmükbe személyes/online konzultációs  
tevékenységünket, melynek során bevezetjük Önöket az építési 
termékek forgalmazását és beépítését megalapozó dokumentu-
mok rejtelmeibe.



NAGYBERUHÁZÁSOK  
TELJESKÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,  
MŰSZAKI- ÉS TERVELLENŐRZÉSE

Több mint fél évszázados szakmai tapasztalatunkkal, szakértői bázi-
sunkkal és széleskörű laboratóriumi hátterünkkel látjuk el  kiemelt 
beruházások lebonyolítói, tervellenőri és műszaki ellenőri feladatait, 
támogatva a megrendelőt a magas színvonalú kivitelezésében. 
Olyan nagyberuházásoknál vagyunk jelen, mint a Károlyi-Csekonics  
Palota; a Teleki-Tisza Kastély Nagykovácsiban; a Nemzeti  
Hauszmann Program keretében megújuló Lovarda, Főörség és  
Stöckl-lépcső; a Karmelita kolostor; vagy a Várkert Bazár.

KUTATÁS-FEJLESZTÉS-INNOVÁCIÓ ÉS NEMZETKÖZI  
JELENLÉT, TÁMOGATÁSI PROGRAMOK

Kutatást támogató és saját kutatás-fejlesztési tevékenységünket 
kifejezetten a piacorientált kutatás-fejlesztésre összpontosítjuk, 
különös tekintettel a felsőoktatási intézményekkel, társintéze-
tekkel és ipari partnerekkel együttműködésben megvalósuló  
projektekre. Az ÉMI emellett részt vesz az építészeti kultúra fejlesz-
tését szolgáló országos kutatási, műszaki fejlesztési, valamint az  
oktatási-képzési programokban. A Bay Zoltán Nemzeti Alkalmazott 
Kutatóintézet-Hálózat tagjaként 2022-től építőipari kutatás  
fejlesztési mentorálást is végzünk.

Nemzetközi társintézetek együttműködő vagy konzorciumi  
partnereként nemzetközi szinten is részt veszünk kutatás-fejlesz-
tési pályázati projektekben. Aktívan közreműködünk továbbá  
az Európai Unió nemzetközi együttműködési programjaiban,  
különös tekintettel a Horizon kutatási keretprogramjára.

A nemzeti ágazati érdekeket képviselve társaságunk számos 
nemzetközi szakmai szervezet és innovációs hálózat munká-
jában vesz részt aktívan. A Covenant of Mayors for Climate & 
Energy (Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége – CoM)  
szervezettel kötött megállapodás alapján „Country Coordinator”,  
azaz Nemzeti Koordinátorként támogatjuk a helyi és megyei  
önkormányzatokat a fenntartható településfejlesztés stratégia- 
alkotási folyamataiban.

Az innováció társadalmasítása terén is kiléptünk a nemzetközi  
színtérre. Az ÉMI sikerrel valósította meg a Solar Decathlon 
Europe 2019 nemzetközi egyetemi házépítő versenyt, melyet  
továbbfejlesztve - a hazai piacon elérhető korszerű építési 
elemeket bemutató mintaházakkal,  valamint  
egy információs és rendezvénycsarnokkal 
kiegészülve - 2023-ban nyit meg az ÉMI Nem-
zeti Mintaházpark. A modern technológiákat 
bemutató látogatóközpont legfőbb célközön-
sége a felújítani, vagy építkezni 



vágyó lakossági beruházók, ugyanakkor 
a park a hazai szakmai rendezvények és 
innovációs építőpari megoldások központi 
bemutató helyszíne is lesz.

Társaságunk jelentős szerepet vállal az 
építéságazat fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatok lebonyolítói 
és támogatói feladatainak ellátásában.

MŰSZAKI SZABÁLYOZÁS, ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI IRÁNYELVEK 

Az ÉMI meghatározó szerepet vállal az építésügyi szabályozás  
területén is. Szakértőink véleményezik az építésügyi  
jogszabályokat és szükség esetén javaslatot tesznek azok  
módosítására. A Magyar Szabványügyi Testület 56 műszaki  
bizottságának  munkájában veszünk részt, ötben elnöki pozíciót 
betöltve. A bizottságokban szakértőink részt vesznek az új építőipari 
szabványok kidolgozásában és a meglévők felülvizsgálatában.  
Figyelemmel kísérjük a hazai és más európai szabványok változá-
sait, és részt veszünk kapcsolódó kiadványok szerkesztésében.

Társaságunk látja el az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság 
titkársági feladatait, és koordinálja az Építésügyi Műszaki  
Irányelvek készítésének teljes folyamatát. Ennek keretében többek  
között javaslatokat teszünk irányelv-témakörökre, a szakmai kom-
petenciánkhoz tartozó területeken előkészítjük a tervezeteket, 
részt veszünk a felkért szakértők által írt anyagok véleményezésben, 
biztosítjuk a szakmai nyilvánosságot, illetve az elkészült  
irányelvek elérhetőségét.

A műszaki szabályozás terén végzett tevékenységünkkel híd  
szerepet töltünk be az állami szabályozás és az ágazati szereplők 
között.

SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, KÉPZÉSEK,  TUDÁSMEGOSZTÁS

AZ ÉMI a hazai építésügyi szakma széles spektrumát átfogó tudás-
tőkével és a minőség-ellenőrzési tevékenység során felhalmozott 
egyedülálló tapasztalattal rendelkezik. Ezt a tőkét szakmai kompe-
tencia-fejlesztésben, illetve szakmai rendezvények és a lakosság 
tájékoztatása során kamatoztatjuk. 

A magyarországi építőipari szakmai szervezetekkel, a felsőoktatási 
kutatóközpontokkal, szakképző centrumokkal és a releváns  
nemzetközi szervezetekkel együttműködve közös projektek  
keretében biztosítjuk a tudásmegosztást nagy  
tapasztalattal és hozzáértéssel rendelkező munka-
társaink által.

Mindezeken túl szakmai konferenciákat szervezünk 
építésügyi szakemberek részére, illetve lakossági 
tájékoztató portálon foglaljuk össze a lényeges 
tudnivalókat családi házas építkezésekhez.



MINŐSÉG, INNOVÁCIÓ, SZAKÉRTELEM

Az ÉMI jogelődjét, az Építésügyi Minőségvizsgáló Intézetet 1963-
ban hozták létre. Ma az ÉMI Magyarország legnagyobb épület- 
és építőanyag-ipari minőségellenőrző innovációs intézménye, 
a hazai építésügy meghatározó szereplője és szakmai szellemi 
központja. Tevékenységünket országos lefedettséggel látjuk el, 
a több mint fél évszázad alatt felhalmozódott tapasztalatunkat, 
tudásunkat és hozzáértésünket hazai és nemzetközi szinten  
egyaránt bizonyítjuk.

Az ÉMI működését a mai napig meghatározzák létrehozásának 
alapvető céljai, ugyanakkor meg kell felelnünk a jelen  
elvárásainak, kihívásainak is. A hazai építőipar növekvő  
tendenciáját, pályáját nem csak követnünk kell, de előrelátó és 
felkészült működést szükséges folytatnunk. 

Az ÉMI tevékenysége ennek megfelelően ma igen sokrétű,  
többek között:

 ▪ mérnöki szakértések, laborvizsgálatok;
 ▪ minőség-ellenőrzés;
 ▪ komplex épületdiagnosztikai szolgáltatások;
 ▪ megfelelőségértékelés;
 ▪ kutatás-fejlesztés és innováció;
 ▪ nukleáris létesítmények szakértése;
 ▪ kiemelt beruházások teljeskörű lebonyolítása,  

műszaki- és tervellenőrzése;
 ▪ építésfelügyeleti munka támogatása;
 ▪ piacorientált hazai és nemzetközi projektek;
 ▪ az építéságazathoz kapcsolódó pályázatok lebonyolítói, 

támogatói feladatai;
 ▪ műszaki szabályozás, irányelv-alkotás;
 ▪ iparági együttműködések támogatása;
 ▪ szakmai és lakossági szintű szemléletformálás az  

energiahatékonyság, fenntarthatóság iránt;
 ▪ szakmai rendezvények szervezése;
 ▪ tudásmegosztás.

Társaságunk tagja számos európai és nemzetközi szervezetnek, 
mint az EOTA, az Egolf, az ENBRI, a WFTAO, a CIB, az ECTP, vagy 
a UEAtc. Az ÉMI a Covenant of Mayors klíma- és energiaügyi  
programjának nemzeti koordinátora. 

Ha röviden kellene összefoglalnunk azt, hogy mi az ÉMI filozófiája, 
azt mondanánk: minden tevékenységünk mozgatórugója a 
minőség, innováció és fenntarthatóság iránti elkötelezettség.

Hisszük, hogy ez a törekvés a minőségi jövőt építi. Olyan épített 
környezetet, amely időtálló, fenntartható és élhető. Az ÉMI ezt 
kívánja támogatni tevékenységével.



ELÉRHETŐSÉGEK

Megfelelőségértékelő Központ
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
+36 26 503 278
ajanlat@emi.hu

ÉMI Központi Anyag- és Szerkezetvizsgáló  
Laboratóriuma és Tűzvédelmi Vizsgáló  
Laboratóriuma, valamint Tudásközpont
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
+36 26 502 300
info@emi.hu

Kirendeltségek
Kelet-magyarországi Anyagvizsgáló Kirendeltség
(Debrecen)
+36 52 520 563
dma@emi.hu

Nyugat-magyarországi Anyagvizsgáló Kirendeltség
(Győr)
+36 96 312 431
gyma@emi.hu 

FELSŐOKTATÁSI IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT 
(FIEK) - MISKOLC-EGYETEMVÁROS
3515 Miskolc, Egyetem út
+36 46 565 111 

ÉMI NEMZETI MINTAHÁZPARK
Együttműködési lehetőségekről tájékoztatás: 
mintahazpark@emi.hu

www.emi.hu


