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ÉMI 100% 
– rendszeresen ellenőrzött minőség az építőiparban

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) 
nemcsak a nevében, de a cég filozófiájában és napi munkájában is törekszik 
arra, hogy az építőiparban használatos termékek minősége minél magasabb 
színvonalat képviseljen.

Az ÉMI több szakmai szervezettel együttműködve 
idejét látta egy olyan új minősítési rendszer meg-
alkotásának és bevezetésének, mely egy adott 
építési termék magas minőségét és hosszú távú 
megbízhatóságát közvetíti az építőipar összes érde-
keltje felé. Így jött létre az ÉMI 100% védjegy, mely 
mögött az ÉMI szakmérnökei által végzett többféle 
minőségellenőrzési vizsgálat áll.
Az ÉMI 100% jel egy termék minőségjel, amely jelzi 
a jelet viselő építési termék tartósan jó minőségét, 
megbízhatóságát, a vonatkozó műszaki specifiká-
ciók követelményeinek való megfelelést, melyeket az 
ÉMI rendszeres ellenőrzéseivel garantál. 
A célunk az volt, hogy a lakosság részére segítsé-
get nyújtsunk a vásárláskor: amely termék meg-
kapta az ÉMI 100%-os védjegyet, azt az ÉMI folya-
matosan ellenőrzi és műszaki tartalma 100%-ban 
a csomagoláson feltüntetettnek megfelelő.
Az ÉMI 100% védjegy az alábbi fő építési termék-
családokat hivatott minősíteni:
• ablakok
• ajtók
• betonok
• előregyártott beton, vasbeton elemek 
• betonacélok
• cementek
• vakolatok
• falazóelemek
• burkolatok
• tető, tetőfedő elemek
• fassade-homlokzatok
• kémények
• hőszigetelő rendszerek 
• megújuló energetikai eszközök
• kazánok
• csövek stb.

Hogyan kaphatja meg egy termék az ÉMI 100%
védjegyet?

A termék gyártója vagy forgalmazója kérelmezheti 
a védjegyhasználatát azzal, hogy eljuttatja az előze-
tes bírálathoz szükséges dokumentumokat (termék 
műszaki ismertetője, alkalmazástechnikai útmu-

tató, megfelelőségi tanúsítvány, nyilatkozatok a ter-
mékfejlesztés jogtisztaságáról stb.) az ÉMI-hez. Ha 
a vizsgálatsorozat eredményei is azt igazolják, hogy 
az adott termék hosszú távon képes azt a minőséget 
garantálni, amit beépítéskor, akkor válik a gyártó/for-
galmazó valóban jogosulttá arra, hogy a termék cso-
magolásán, annak ismertetőiben, marketinganyagai-
ban szerepeltesse az ÉMI 100% védjegyet.

Mi az előnye az ÉMI 100% védjegynek?

A gyártók/forgalmazók részéről fontos meggyőző 
érvet képviselhet vevőik felé az ÉMI 100% védjegy, 
mellyel láthatóvá tehetik termékük jó minőségét, 
amit egy független és pártatlan szakmai szervezet, 
az ÉMI Nonprofit Kft. vizsgálatai garantálnak. 
Az ÉMI 100% a bizalom védjegyeként többletga-
rancia és lehetőség egy termék megbízható minő-
ségének dokumentálására, a minőség piaci meg-
jelenítésére.
Dolgozunk azon, hogy az induló pályázatok ese-
tén a pályázat kiírója követelményként írja elő 
az ÉMI 100% védjeggyel ellátott termékek fel-
használását, így biztosítva a pályázati támoga-
tások legjobb felhasználását.

Hogyan vállal az ÉMI garanciát a minőségért?

Nemcsak a védjegy kérelmezését követően végez-
nek az ÉMI szakmérnökei vizsgálatokat a termék 
minőségét illetően, hanem meghatározott időközön-
ként utóellenőrzéseket is. A vizsgált termékek vélet-
len mintavétellel a kereskedelmi forgalomba szánt 
bontatlan raklapokról, egységcsomagokból kerül-
nek bevizsgálásra. Az ellenőrzés hitelesített, kalib-
rált vizsgáló eszközökkel történik a lényeges és a 
gyártóval egyeztetett minőségi paramétereken.

Elévülhet-e valaha az ÉMI 100% védjegy 
használati joga?

A jelhasználat időtartama legfeljebb 3 év. Az ÉMI 
100% védjegy alkalmazási hatályának lejárta előtt 
legalább 3 hónappal a jogosult kezdeményezheti a 

jelhasználat meghosszabbítását. Az újbóli enge-
délyezés feltételeit az ÉMI esetenként határozza 
meg, figyelembe véve az érvényben levő szabály-
zat előírásait. Ha a kérelmező folyamatosan kéri a 
védjegyhasználat meghosszabbítását és a szük-
séges feltételeknek megfelel, akkor, amíg be nem 
szünteti az adott termék gyártását/forgalmazását, 
addig folyamatosan feltüntetheti a terméken, cso-
magolásán illetve kapcsolódó marketing anyago-
kon az ÉMI 100% védjegyet.

Hol található olyan termék, amely rendelkezik 
az ÉMI 100% védjeggyel?

Amint a termék megkapja a védjegy használa-
tára való jogosultságot, felkerül egy online adat-
bázisba. Itt kereshetünk meghatározott termék-
családra vagy gyártó/forgalmazó cégre is, akik 
elnyerték az ÉMI 100% védjegyet.
Ez az adatbázis a hamarosan elinduló www.emi100.hu 
weboldalon lesz elérhető, ahol a részletes tájékoz-
tató, és a kérelemhez szükséges űrlapok is letölthe-
tők lesznek.

Reméljük, Ön is keresni fogja a Construma után az 
ÉMI 100% védjegyet!

További információ: info@emi.hu 
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