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Építés és minőség 
 

Hammurapi  
(ur: Kr.e. 1792 - 1750) 

Hammurapi törvényoszlopa 

Amennyiben az építőmester házat épít, de azt nem jól készíti el, és a 

ház összeomlik és megöli tulajdonosát, az építőmestert halállal kell 

sújtani. 
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Építés és minőség 
 

Hammurapi  
(ur: Kr.e. 1792 - 1750) 

Hammurapi törvényoszlopa 

Amennyiben az összeomlott ház a tulajdonos fiát öli meg, úgy az 

építőmester fiát kell halállal sújtani. 
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Építés és minőség 
 

Hammurapi  
(ur: Kr.e. 1792 - 1750) 

Hammurapi törvényoszlopa 

Amennyiben a ház a tulajdonos rabszolgájával végez, úgy az 

építőmester a rabszolga árát köteles megfizetni a ház tulajdonosának.  
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Építés és minőség 
 

Hammurapi  
(ur: Kr.e. 1792 - 1750) 

Hammurapi törvényoszlopa 

Amennyiben az összedőlt ház javakat rombolt szét, az építőmester 

köteles kárpótlást fizetni mindazért, ami megrongálódott, és mivel a 

házat nem jól készítette el, és emiatt dőlt össze, köteles azt a saját 

költségén helyreállítani. 

.  
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Építés és minőség 
 

Hammurapi  
(ur: Kr.e. 1792 - 1750) 

Hammurapi törvényoszlopa 

Amennyiben az építőmester házat épít valakinek, és bár az még el 

sem készült, de falai máris megroggyannak, az építőmester köteles 

azt a saját költségén megszilárdítani. 

.  
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Építés és minőség 
 

Marcus Vitruvius Pollio 
(Kr.e. ~ 90 - 15) 

Az építészetről 

… ne legyen hivalkodó, inkább szívélyes, részlehajlás nélküli és 

lelkiismeretes, s ami a legfőbb, kapzsiságtól mentes, mivel bizony 

semmilyen művet sem lehet megvalósítani bizalom és erkölcsi 

tisztaság híján. 
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Építés és minőség 
 

Leon Battista Alberti 
(1404 – 1472) 

Tíz könyv az építészetről 
Az építés egész művészete a tervben és a szerkezetben rejlik.  
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Építés és minőség 
 

Leon Battista Alberti 
(1404 – 1472) 

Tíz könyv az építészetről 
Valóban meglepő, milyen erős büntetéstől szenvedünk a rosszul 

elvégzett munka miatt. Ahogy az idő múlik, végül is ráébredünk a 

hibákra, amelyeket kellő megfontolás híján, ostoba módon 

elkövettünk a munka megkezdésekor. 
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Építés és minőség 
 

Andrea Palladio 
(1508 - 1580) 

Négy könyv az építészetről 

Három dolgot kell minden épületnél figyelembe venni (amint Vitruvius 

mondja), amelyek nélkül egyetlen épület sem érdemli meg a 

dicséretet: és ezek a hasznosság vagy kényelmesség, a tartósság 

és a szépség. Mert nem lehet tökéletesnek nevezni azt a művet, 

amely ugyan hasznos, de csak rövid időre, vagy amely hosszabb idő 

után nem kényelmes, vagy amely mindkettővel bír, de semmiféle 

kecsességgel nem rendelkezik. 
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Építés és minőség 
 

Ybl Miklós 
(1814 - 1891) 

Építészeti intézet 
1842. február 1. 

„… az építési végrehajtást, vagy felelet teher alatt, vagy a’ nélkül is 

felvállalván, vagy csak az építési felügyelést is átveendjük. …” 
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Építés és minőség 
 

Hild József 
(1789 - 1867) 

Szent István Bazilika 
1868.  január 22. 

Amikor Hild meghalt a munkákat Ybl Miklósra bízták. A rossz minőségű 

építőanyag és statikai hibák miatt a már felfalazott kupola 1868-ban 

beomlott, de szerencsére senki nem sérült meg. Ybl egyébként előre szólt, 

hogy baj lesz, amikor meglátta a repedéseket a kupolán, de senki sem 

hallgatott rá. Aztán amikor megtörtént a beomlás, vizsgálóbizottságot 

állítottak fel, ami körülbelül olyan hatékonysággal működött, mint bármelyik 

mai utódja: nem neveztek meg végül felelősöket. 
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Építés és minőség 
 

Műegyetem  
1867 - 1868 

Mechanikai Tanszék 
útburkoló kő minősítő vizsgálat 
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Építés és minőség 
 

Műegyetem  
1894 

Anyagvizsgáló laboratórium 
kísérleti állomás, feladata az építőipari anyagok szilárdságtani és 

egyéb fontos tulajdonságainak vizsgálata és minősítése 
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Építés és minőség 
 
1912-ben megalakult a Fővárosi Cement Laboratórium 

ebből Fővárosi Anyagvizsgáló Állomás néven hivatalos anyagvizsgáló 
szerv fejlődött 

1916-től kezdve Fővárosi Anyagvizsgáló Intézet néven működött, 
ebből és a  

Fővárosi Kátrányozó és Bitumenező Telepből alakult 

1934-ben Fővárosi Útügyi Intézet 

1945 után a fenti szervezetek részben az Építéstudományi Intézetbe 
(ÉTI) és az 

1953-ban alakult Építőanyagipari Központi Kutató Intézetbe (ÉAKKI) 
olvadtak be 

1955-ben alakult az ÉTI Minősítő csoportja, ami  

1960-ban Minősítő Tagozattá fejlődött. 
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Építés és minőség 
 

ebből a tagozatból alakult 120 fővel az 5175/1963. ÉM rendelete alapján 

 

1963. február 1-jén 

 

ÉPÍTŐIPARI MINŐSÉGVIZSGÁLÓ INTÉZET 

 



Tóth Balázs Tamás 18 

Építés és minőség 
 1971-ben az Építésügyi és Városfejlesztési Miniszter határozata 

alapján 

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET 

-té alakult. Fő tevékenység: MINŐSÉGVÉDELEM 

az építésügyi ágazat területén gyártott vagy felhasznált anyagok, 

szerkezetek, az ezekből létrehozott termékek minőségi színvonalának 

emelése 

a termékek minőségének javítás érdekében a 47/1968. (XII.18.) 

kormányrendelet előírta a kötelező minőségtanúsítást 

dinamikus fejlődés,  

1978 után a létszám 500 fő 

1998-ban az ÉTI beolvadt az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 

Rt.-be 
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Építés és minőség 
 

2013-ban a létszám 230 fő 

Vezérigazgatóság 

 ÉMI Tudásközpont  

 Vállalati és Kormányzati Kapcsolatok Iroda 

Gazdasági és üzemeltetési igazgatóság 

Termelési és Értékesítési Igazgatóság 

 Tanúsítási Iroda 

 Műszaki Értékelő Iroda 

 Szakértői Iroda 

 Központi Laboratórium 

Nem budapesti állomások 

 Pályázatkezelő Iroda (Lakás-innovációs Osztály) 
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Építés és minőség 
 

Névváltozások  

 

1963-1971 

Építőipari Minőségvizsgáló Intézet 

 

1971-1996 

Építésügyi Minőségellenőrző Intézet 

 

1996-2000 

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Rt. 

  

2000-2009 

Építésügyi Minőségellenőrző Kht. 

 

2009- 

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft 
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Építés és minőség 
 

50 év 



Köszönöm a figyelmüket! 
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