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ÉMI Nonprofit Kft.

• az ország legnagyobb, komplex építő- és építőanyagipari, 
jóváhagyó, vizsgáló, ellenőrző, tanúsító illetve 
szakértő és innovációs intézménye

• Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (ÉMI) és 
Építéstudományi Intézet (ÉTI) jogutódja

• kiemelt felelőséggel és feladatkörrel rendelkezik

• tevékenység az építő- és építőanyagipar egész 
területén

• vizsgálattal, ellenőrzéssel és tanúsítással közreműködik az 
építési termékek megfelelőség-igazolásában 
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Főbb tevékenységeink

• Alkalmassági vizsgálatok

• Építési termékek vizsgálata

• Értékelő és szakreferensi feladatok ellátása              
(első típusvizsgálat készítése)

• Építési termékgyártó üzemek és az üzemi 
gyártásellenőrzési rendszer alapvizsgálata, folyamatos 
felügyelete 

• Szerkezet- és anyagvizsgálatok

• Építéskivitelezés műszaki vizsgálata és ellenőrzése 

• Mérnöki szakértés és szaktanácsadás

• Kutatás és fejlesztés

• Műszaki szabályozás
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Főbb tevékenységeink

• építés során felhasznált szerkezetek, építéstechnológiák, 
épületszerkezeti, akusztikai, hőfizikai minőségvizsgálatai 
és szakértései

• szervetlen építőanyagok, elemek és szerkezetek 
mechanikai jellemezőinek vizsgálata

• szerves építőanyagok kémiai, fizikai és 
alkalmazástechnikai jellemzői

• épületek tartószerkezeti vizsgálatai, szakértési 
tevékenységei

• építéstechnikai tűzvédelem, építőipari anyagok és 
technológiák tűzveszélyességi jellemzőinek 
meghatározása
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Főbb tevékenységeink

• nukleáris létesítményekkel kapcsolatos szakértői 
tevékenység

• Felvonók, mozgólépcsők ellenőrzése 

• épületen belüli vízellátási és csatornázási csővezetékek 
és szerelvények vizsgálatai

• Építésfelügyeleti munkákban való közreműködés

• Vizsgálatokkal, kísérletek elvégzésével és tanulmányok 
készítésével segíti az építőipari vállalkozásokat az 
építőipari termék- vagy technológia fejlesztésében, 
közreműködik szakmai szabályozások és hatósági 
intézkedések előkészítésében
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Tevékenységeink bemutatása 
képekben
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Felületi lángterjedés
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Kürtőhatás
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Feszített vasbeton födémpanel teherbírás 
vizsgálata
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Acél vázszerkezet terheléses vizsgálata
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Vasbeton kéménytest vizsgálata
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Szilárdított talajminta nyomószilárdsági 
vizsgálata
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Analitikai vizsgálat
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Sósköd kamra (időjárásállóság)
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Xeno-teszt (UV-állóság)
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Nyílászárók vízzáróság vizsgálata
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Kéményvizsgálat
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Anyagvizsgáló laboratórium

• szerves és szervetlen építőanyagok, elemek és 
szerkezetek mechanikai, hidrotechnikai, analitikai, 
kémiai, fizikai és alkalmazástechnikai jellemzőinek 
vizsgálata

– kötőanyag, habarcs, habarcs adalékanyag, vakolat, ragasztó, 
fugázó, tömítőanyag

– friss beton, megszilárdult beton, beton termékek, könnyűbeton, 
pórusbeton, beton adalék- és védőszer, szálerősítésű beton és 
habarcs, esztrich

– fémek, acél, betonacél, feszítőhuzal, feszítőpászma, 
rögzítőelem, rögzítéstechnika

– falazatok és födémek anyagai, elemei, tetőfedő- és 
burkolóelemek (zsindely, égetett agyag, beton tetőcserép, pala) 
és kiegészítőik
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• szerves és szervetlen építőanyagok, elemek és 
szerkezetek mechanikai, hidrotechnikai, analitikai, 
kémiai, fizikai és alkalmazástechnikai jellemzőinek 
vizsgálata

– hőszigetelő anyag, homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS) 

– fal- és járófelületi burkolatok anyagai és elemei (kerámia, fa, 
kompozit, rugalmas és laminált, természetes kő, műkő, 
műgyanta)

– héjazati elemek, tetőcserép, gipszkarton, kályhacsempe

– építési üveg termékek, építési fa, zsaluelemek (beton, fa 
polisztirol stb.)

– hézagtömítő masszák és profilok, vízszigetelő lemezek

– bevonatok (festék, lakk, impregnáló anyag, színezék, 
korrózióvédő és tűzgátló bevonat, faanyag védőszerek)

20

Anyagvizsgáló laboratórium



Univerzális húzó - nyomóberendezés
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Fagyállósági, vízzárósági és klimatikus 
vizsgálatok
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Színmérés, színárnyalati eltérések műszeres 
meghatározása
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Kopásállósági vizsgálatok 
(kerámia, kő, beton)
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Üvegtégla és üvegmozaik vizsgálata
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Laboratóriumi és/vagy helyszíni
csúszásellenállás vizsgálatok

26



Roncsolásmentes szilárdsági 
módszerek

• Felületi keménységet mérő módszerek 
felsorolása, és előnyök



Vizsgálat Eszköz Megjegyzés

Hőmérsékletmérés felületen TESTO 830-T1 (lézeres) Általános alkalmazás

Hőmérséklet és páratartalom 
mérése

Testoterm Általános alkalmazás 
(hőmérséklet felületen és 
beszúrva)

Nedvességmérés felületen FNL-01 (ÉTI) Beton, esztrich, tégla, vakolat

Nedvességmérés kivésett 
mintán

CM Gerät Beton, esztrich

Nedvességmérés felületi 
rétegben

Protimeter Fa (közvetve vakolaton is)

Keménység mérése acélon Equotip / Proceq Brinnel keménység

Szilárdságbecslés betonon N típ. Schmidt-kalapács visszapatt-ból szilárdság

Betontakarás vizsgálat Profometer 3 / Proceq megfelelő szondával átmérő 
mérés is

Betontakarás vizsgálat Profometer 5+ / Proceq megfelelő szondával átmérő 
mérés is

Bevonat rétegvastagságának 
mérése

eXacto / ElektroPhisik 0-2 mm tartományban 
örvényáramos módszerrel

Csúszási ellenállás mérése SRT inga SRT értékben

Súrlódási együttható mérése Floor Slide Controll 

FSC 2000 print

különböző csúszóbetétekkel 

μ-értéket mér és jelenít meg

Felületi érdességmérés Mitutoyo SJ-301 Ra, Rz, Ry stb. mérése, 
regisztrálása

Beton konzisztencia 
vizsgálók

Roskadásmérő

Terülésmérő

Légpórus tartalom mérése Form + Test Betonokhoz 8 literes

Habarcsokhoz 1 literes





• ultrahangos betonvizsgáló készülék

hordozható ultrahangos készüléket 

laboratóriumi és helyszíni környezetben 

egyaránt használhatja beton szilárdság, 

inhomogenitás, fagyási és tuzkárok és 

repedések indirekt meghatározására.



betonvas kereső

Digitális készülék a betonvas szerkezeti 

helyének és átmérőjének a 

meghatározására illetve a betonfedettség 

megmérésére. Opciós lehetoség az útadó, 

mely segítségével a monitoron és 

szoftveresen komplett betonvas hálót 

jeleníthet meg. ( Scanlog verzió) A 

készülék lehetővé teszi:

- A betonacél helyének, átmérőjének és 

mélységének (betonlefedettség) mérését 

egy szondával, ami újdonság a korábbi 

verziókhoz képest.



Együttműködés a 
Belügyminisztériummal

2007. évvégétől – idén már 7. éve ! - az ÉMI
Nonprofit Kft. folyamatosan részt vesz az
építésfelügyeleti és építésügyi hatósági
tevékenységgel kapcsolatos szakértői
vélemények készítésében, a laboratóriumi
vizsgálatok elvégzésében és az építési
termékek megfelelőség-igazolásának /
teljesítmény állandóságának értékelésének
ellenőrzésének kérdéseiben.



Helyszíni és laboratóriumi 
vizsgálatok, szakértői vélemények 

készítése

A támogatási szerződés szerinti összeget az
építésfelügyeleti tevékenységgel kapcsolatos
feladatok támogatására, az ellenőrzések
hatékonyságának és színvonalának emelésére
fordítottuk, az alább részletezett módon.

Az építésfelügyeleti tevékenység helyszíni
munkálataihoz komplett műszeres laboratóriumi
háttértámogatást tudtunk nyújtani az
építésfelügyelők munkavégzéséhez.
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Szakértői vélemények

vályogtégla beépítéséről



A falsarok életveszélyes, teherhordó falszerkezet átrepedt, 
kidőlt, közterület lezárása szükséges. Az épület veszélyes 

állapotú. 



Balatonalamádi, összevont építésfelügyeleti 
ellenőrzés - 2013.



Makád, lakóépület 2014.

Fedélszék beomlása bármikor 
bekövetkezhet, 

fafödém gerendái károsodtak



Gödöllő, lakóépület vályog falazat – sürgős bontás



BM Építésfelügyeleti összevont ellenőrzés  
2014 - Pannon Reprodukciós Intézet





















Kiskunfélegyháza
családi ház















Szakértő tevékenység és vizsgálatok 
összesítője 2008-2013
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Év Vizsgálatok Megfelelőség igazolások 
ellenőrzése, tanulmányok, 

szakértői jelentések

helyszínek 
száma (db)

helyszíni és laboratóriumi 
vizsgálatok száma (db)

száma (db)

2007-2008 235 266 111

2008-2009 188 228 124

2009-2010 87 282 134

2010-2011 175 620 181

2011-2012 126 777 136

2012-2013 154 666 120



Összefoglalás

• Az ÉMI Nonprofit Kft. – adottságai alapján –
megfelelő szakmai színvonalat biztosító
partnere volt a Kormányhivatal regionális
egységeiben tevékenykedő szakembereknek.
Tevékenységünk eredményeképpen
szorosabb szakmai kapcsolat alakult ki a két
szervezet munkatársai között, amely alapja a
további szakmai együttműködésnek.
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3/2003 (I.25.) rendelet
FORGALMAZÁS
BETERVEZÉS,

BEÉPÍTÉS
megfelelőség igazolás

minden építési termékre kötelező
-hEN
- ETA
- ÉME

alapján

305/2011/EU rendelet
FORGALMAZÁS

teljesítmény nyilatkozat
kötelező, ha van 

-hEN
- ETA

viszont az ETA
kérelmezése nem kötelező !

275/2013 (VII.16.) Kormány rendelet
BETERVEZÉS, BEÉPÍTÉS

teljesítmény nyilatkozat minden építési termékre 
(a rendeletben foglalt kivételektől eltekintve) kötelező

- hEN, ETA vagy NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) vagy 
még érvényes ÉME, illetve megfelelő szabvány alapján

Változó jogszabályok



Új jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU
rendelete (2011. március 9.) az építési termékek
forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek 

megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről 

A Kormány 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelete az 
építési termék építménybe történő betervezésének 

és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól



305/2011/EU rendelet 

305/2011/EU rendelet – Construction Product Regulation
(CPR) a rendelet kötelező jelleggel csak harmonizált 
műszaki előírásokkal lefedett építési termékekre vonatkozik

ha a termékre vonatkozik egy harmonizált európai 
szabvány, akkor a gyártó köteles a rendelet szerinti 
teljesítménynyilatkozatot adni a 2013. július 1. után 
forgalomba hozott termékeihez

többi termék esetén a gyártó európai műszak értékelést 
(ETA) készíttethet (nem kötelező) valamely műszaki 
értékelő szervezettel (TAB), viszont ha elkészült az 
európai műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat 
kiállítása kötelező



275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet 

275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet az építési termékek 
építménybe történő betervezésének és beépítésének, 
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól

a kormányrendelet nem a 305/2011/EU rendelet hazai 
bevezetése, hanem annak kiegészítése 

forgalmazási kérdésekkel közvetlenül nem foglalkozik

minden építési termék esetén, a rendeletben foglalt 
kivételektől eltekintve, a beépítés feltételeként a 
teljesítménynyilatkozat megléte kötelező 



A teljesítménynyilatkozat alapja lehet

- harmonizált európai szabvány,

- európai műszaki engedély (ETA, annak 
lejáratáig), 

- európai műszaki értékelés („új” ETA), 

- építőipari műszaki engedély (ÉME, annak 
lejáratáig), 

- nemzeti műszaki értékelés (NMÉ), 

- megfelelő tartalmú szabvány



Kivételek

Ahol nem kötelező a Teljesítmény nyilatkozat, de 

önkéntesen lehetséges

bontott építési termék: építmény bontása során 

keletkezett, újbóli felhasználásra szánt, újrafeldolgozás 

nélkül beépítésre szánt anyag, szerkezet,



egyedi termék: nem sorozatban gyártott, meghatározott

célra szánt, egyedileg tervezett és legyártott építési

termék, amely egyetlen, beazonosítható építménybe

kerül beépítésre,

hagyományos vagy természetes építési termék: ismert

és gyakorolt hagyományos eljárással előállított, az

előállítás körzetében helyi felhasználásra szánt, fa,

terméskő, föld, agyag, vályog, nád, szalma és más

természetes vagy növényi anyagok és az ezekből

jellemzően nem sorozatban gyártott építési termékek



Elvárt műszaki teljesítmény

(2) Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való 
megfelelését a) általános esetben az építési termék gyártói 
teljesítménynyilatkozat

7. § (1) Ha az építési termék egyedi, az építkezés helyszínén 

gyártott, vagy műemlék építménybe beépített, illetve 
bontott, hagyományos vagy természetes építési termék és 
a gyártó által önkéntesen kiadott 
teljesítménynyilatkozat nem áll rendelkezésre, az 
építési termék akkor építhető be, ha a beépítéséért 
felelős műszaki vezető az építési naplóban tett 
nyilatkozatával igazolja, hogy az építési termék 
tervezett beépítése megfelel az Étv. 41. §-ában

foglaltaknak. Az igazoláshoz a felelős műszaki vezető 
szakértő, szakértői intézmény vagy akkreditált 
vizsgálólaboratórium közreműködését is igénybe veheti.



Építőipari Műszaki Engedély 

(ÉME)



Nemzeti Műszaki Értékelés 

(NMÉ)



Nemzeti Műszaki Értékelés 

(NMÉ)





Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat



Teljesítmény nyilatkozat





Teljesítmény 

nyilatkozat



Köszönöm a figyelmüket!

Törökné Horváth Éva
Anyagvizsgáló laboratórium vezetője
E-mail: etorok@emi.hu
Tel.: 06-30/406-68-17
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