
 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

 

az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2013.évi 

tevékenységéről 

 
 

A közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 19.§-a szerint a közhasznú 

tevékenységet végző szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 

közhasznúsági jelentést készíteni. 

 

Az ÉMI Nonprofit Kft. ennek a kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget: 

 

Elkészült a számviteli beszámoló a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 

beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. 

(XII.19.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján.  

A 2000.évi C. törvényben előírt beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznú 

eredmény-kimutatás is készült.  

 

1. A költségvetési támogatás felhasználása: 
 

A kapott támogatás összege 2013.évben 520.531 E Ft forint volt, felhasználása az 

alábbiak szerint történt: 

 

a) ÉMI Nonprofit Kft. szervezeti keretei között működő Felvonó és Mozgólépcső 

Felügyelet jogszabályban meghatározott, és a Belügyminisztériummal kötött 

BM/5706-2/1/2014.számú szerződésben foglaltak szerinti, szakmai felügyeleti 

feladatok ellátása:         

           36.000,- eFt 

 

b) ÉMI Nonprofit Kft. szervezeti keretei között működő Felvonó és Mozgólépcső 

Felügyelet jogszabályban meghatározott, és a Nemzetgazdasági Minisztériummal 

kötött NGM-szerz/266/2013.számú szerződésben foglaltak szerinti, piacfelügyeleti 

hatósági tevékenység ellátása:  

          18.000,- eFt 
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c) BM/13469-2/2013. számú 

 „Az építésfelügyelők helyszíni ellenőrzéseinek, építő anyagismereti, megfelelősség 

tanúsítási és kivitelezési szakértői ismeretekkel, laboratóriumi vizsgálatokkal történő 

támogatása” tárgyú szerződés keretében ellátott feladatok:    

           19.000,- eFt 

 
 Az első-és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok jogalkalmazó 

tevékenysége és ellenőrzései hatékonysága növelése érdekében a 161/2008.(VI.19.) 
Korm. rendelet szerinti vizsga, szakmai továbbképzés (vizsgáztatással összefüggő 
feladatok, szakmai napok, konzultációk, munkaértekezletek, felkészítők, tananyagok, 
összevont ellenőrzések),          

 15.410,- eFt 
 

d) NFM/1232/1/2011 Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer „Megújuló energia 

használatot elősegítő, használati meleg víz előállítását és fűtés-rásegítést szolgáló 

napkollektor kiépítése alprogram” kertében ellátott feladatok:    

           11.437,- eFt 

 
j) NFM/759/2012 „LA-2, 2008 és 2009-es LA-7, 2008 és 2009 LA-9 pályázatok 

utókezelési feladatai, ÚSZT Gyűjtő kémény pályázat utókezelési feladatai, 
Épületenergetikai Stratégiához kapcsolódó feladatok végzése, Épületek energetikai 
felmérése 500 lakóegység 200KKV részletes audit, Épületenergetikai Nyilvántartó 
(szoftver alap) FŰTÉSKOR 2012 energiahatékonysági pályázat 

                77.188,- eFt 
 
 

k)  NFM/859/2012  ZBR-EK programokhoz kapcsolódó pályázat kezelés, valamint  
megvalósult pályázatok alapján panel épületek komplex felújításának műszaki 
megalapozása          
          74.385,- eFt 
 
 

j) ZFF/249/2013-NFM-SZERZ Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai: 
2012. évre vonatkozó auditálás lebonyolításának és annak eredményeként az Audit 
Jelentés elkészítése és angol nyelvre történő fordítása, valamint 2012. évre 
vonatkozó Éves Jelentés elkészítése és angol nyelvre történő fordítása  
           12.184,- eFt 

 
 
e) ZFF/258/2013-NFM_SZERZ Zöld Beruházási Rendszer Panel II. Alprogramjával 

kapcsolatos, alábbi célok megvalósítását elősegítő szolgáltatások: 
o a beruházások megvalósításához nyújtott műszaki tanácsadás; 
o költséghatékonyság növelése; 
o az indikátor-mutatók javítása (a program eredményességének javítása 

céljából); 
o a beruházások finanszírozási konstrukcióihoz történő pénzügyi tanácsadás; 
o eljárásjogi és műszaki jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata 

         56.100,- eFt 
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f) ZFF/345/2013-NFM_SZERZ 
1/a) Régi pályázatok kezelése (LA 2,7,9, ÚSZT – Gyűjtőkémény, ÚSZT-
Fűtéskorszerűsítés) 

2/b) Társasházak Energetikai Felújítása (TEF) pályázatok kezelése 

3/c) Háttérintézményi feladatok ellátása az EED irányelv átültetésével kapcsolatban 

4/d) Háttérintézményi feladatok ellátása a NÉeS továbbfejlesztéséhez kapcsolódó 
szakértői feladataihoz és az épületenergetikai szoftver üzemeltetéséhez 
kapcsolódóan 

7/g) Lezárt pályázatok energetikai, foglalkoztatás bővítési, hazai gyártó ipari 
fejlesztési eredményeinek vizsgálata (napkollektor, fűtéskorszerűsítés stb.) 

                   122.999,- eFt 

 

g) ZFF/465/2013-NFM_SZERZ Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer 
„Közösségi közlekedésben üzemeltetett gázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését 
elősegítő alprogram” tárgyú pályázat lebonyolítására vonatkozó feladatok 

 18.762,- eFt 
 

h) ZFF/ 466 /2013-NFM_SZERZ Zöld Beruházási Rendszer Panel II. Alprogramjában 
szereplő jelenleg 294 db pályázat feldolgozása és fenntartása. 
          23.250,- eFt 
 

i)    ZFF/845-/2013-NFM_SZERZ Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer Panel III. 
Alprogram pályázat előkészítési és pályázatkezelői feladatok ellátása. 
            9.929,- eFt 
 

j)    ZFF/788-/2013-NFM_SZERZ Zöld Beruházási Rendszeren belül pályázati 
feldolgozó, értékelő és monitoring rendszer fejlesztése a lakossági energetikai 
pályázatok hatékony és egységes kezelése érdekében, kiegészítve elektronikus 
pályázati ügyfélportállal 
            2.786,- eFt 
 

k) ZFF/519/7-2013-NFM_SZERZ Lakossági energetikai konstrukciók elemzése és 
tervezése” feladat ellátására 
          25.822,- eFt 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
 

Az ÉMI Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységet végző társaság vagyoni 

szerkezetének változását az éves beszámoló tartalmazza, a jegyzett tőke nem 

változott. 
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3. A cél szerinti juttatások kimutatása: 
Ilyen címen juttatásokat az ÉMI Nonprofit Kft. nem adott. 

 

4. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás 
mértéke:  
A 1. pontban leírtakon túl más támogatás nem volt, ide nem értve a nyílt 

pályázatokon elnyert támogatásokat. 

 

5. Az ÉMI Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve 
összege: 
A társaság egyszemélyi vezető tisztségviselője a vezérigazgató, aki kizárólag 

munkaszerződés alapján részesül díjazásban. 

 

6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 
Az ÉMI Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének tartalmi részletezését az alapító 

okirat „A társaság tevékenységi köre” című, III. fejezet tárgyalja. Ezen közhasznú 

tevékenységek bevételének, valamint költségeinek és ráfordításainak adatait a 

Közhasznúsági Eredmény-kimutatás tartalmazza. Az adatok összefüggéseinek 

szöveges ismertetését az Éves Beszámoló Kiegészítő Mellékletében, az Eredmény-

kimutatás ismertetése” című fejezetben adjuk. 

 

Budapest, 2014. május 05. 

 

             Dr. Sárközi Károly 

                vezérigazgató  


