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nz Évtt Kht. tevékenységeazépíto-és
építoa nyag-i pa r egész teru Ietére kiterjed. A kozhasznu, 100 százalékos
állami tulajdonban lévo szervezet
legi n ká bb azépítésitermékek vizsgálatá ro , el len rzéséro I és ta n usítás árol
lsmert. nz Érvlt Kht. jogusu |tazEuropai
M szaki EngedéIyek (il-A), valamlnt a

felvonok és mozgolépcsok engedélyezésére,Üzemeltetésére, el len rzésére

nemzeti ÉpítoipariM rjszaki Engedély
(ÉME) kidolgozására és kladására. Az
építésitermékek megfeleIoségének
igazolásához - a Vonatkozo hatá rozat
fÜg$vényében-végziaz ÉvtlKht. az
els típusvi zsgálatot, az uzemi gyártásellen rzést, illetve ad kl tanusítást
építésitermékre, i!letve Üzemi gyár-

kivitelezését érint feladatok és a kapcsolodo vizsgá lati, szakértoi m u n ká k

I

tásel |en rzési re n dsze

re kr

termékek m Űszaki kovetel

e azépítési
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me$felel ségigazolásának,

ényei n ek,
va Iam l nt

Íorgalomba hozata lá na k és fel haszná lásá na k részletes sza bályd rol szolo
rendelet alapján (3/2003 . (l.25.)

BM-GKM-KvVM).
A megfeleloség igazolását az Évtl
Kht. immár a volt GKM által kijelolt és
az Europa i B izotts ágnak bejel entett,
notifi ká It szervezetként (Notified body
number: I4L5) végzi.
nz Évtt Kht. vlzsgálati és terméktanusítási mun kájáta Nemzeti Akkreditálo
TestÜlet okirat kladásával, eIlen rzési
és rendszerta n usítási tevékenységÜ ket
pedig min síto jegyzokonyv kladásával
ismerte el.
Szintén az ÉvtlKht. hatáskorébe tartozik torvényi felhata!mazás aIapján a

vonatk ozo kormá nyrendeIet szeri nt

kijelolt szervezetek és ellen rok tevékenységéneksza kma i fel Ügyelete.
A tuzvéd

e Im i

eszko ziokvizsgá lata,

ellen rzése és tanusítás a; a nukleáris létesítményekengedélyezésétés

elvégtéseszintén egyedi feIadata az
EM! Kht.-nek.

Mindemellett a min ségi építéshazai
elterjedésnek érdekében az ÉMtKht.
tobb olyan szolgáltatást is bevezetett,
amit I at várják, hogy a jo min ségben építocégek Versenyel nybe
kerÜljenek. llyen péIdá ul azeuropai
sztenderdek szeri nt kidolgozott építési vál la l kozok m i n sítésirendszere,
mely nemcsak technologiai, de jogi
és pénzÜgyi garanclát is nyujt a meg-

rendel knek. 2007. szeptembere ota
a Lakásinnovácios Kht.-tol átvett, az
á|lam i la kástá mogatásokhoz ka pcsoIodo pály ázatkzelésl feladatokat a
társasá$ keretein belÜl mukodo Lakás-i n nová cios D ivízio végzi.
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nz ÉvtlKht. tobb nemzetkozi szervezetnek ta$a . Az itt szerzett tapasztalatokat is fel használva m u n katá rsa i
szá má ra folya matos képzési lehet sé_
$et és tudományos munkásságukhoz
hathatos tá mogatást nyujt.
A szervezet ez irányu el kotelezettségét
jol mutatja, hogy a jubileumi konferencia, melyet a Construmán fognak
megrendezni ápriIis 3-án, azÉul Kht.
fiatal kutatoinak és mérnokeinek ad
Iehet séget a szakmai plénum el tti
bem utatkozásra. A tová bbképzési
pontértékkelis bíro konferencián csu_
pa ujdonsággal ismerkedhet meg a
haIlgatoság. A ju bileu mi konferenciát
megtiszteli jelenlétéveI dr' Szalo Péter
sza ká la mtitk ár, a megh ívott vendégeI

ket Karikás Gyo rgy, az Érul Kht. vezérigazgaloja koszonti.
Az esemény végénokiratokat és ta_
nusÍtványokat adnak át min sített
váIlaIkozások, min sített fe! használok
és Évtl Minosé$el tulajdonosok részére.
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