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Az ÉMI Nonprofit Kft. vezetése szavatolja partnerei, az építési termékek felhasználói és a

piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy  megfelelőségértékelési tevékenységét pártatlanul,

függetlenül és diszkriminációmentesen végzi.

Teszi ezt annak fényében, hogy megfelelőségértékelési tevékenységét hosszú évek óta átláthatóan, ©

minden partnere számára azonos ügyviteli, műszaki és pénzügyi feltételek biztosításával, a vonatkozó

előírások szigorú betartásával viszi véghez. Ehhez a partnereitől egyéb támogatást, anyagi

hozzájárulást nem fogad el, anyagi támogatást állami- és nem állami szervezetektől, vagy

magánszemélyektől nem kap.

Az ÉMI Nonprofit Kft. megfelelőségértékelő tevékenységben érintett személyzete minden eljárásnál a

munkavégzés megkezdése előtt nyilatkozik arról, hogy nem elkötelezett olyan tevékenységben,

amely összeegyeztethetetlen pártatlan döntéseivel, a lefolytatott értékelési tevékenység

feddhetetlenségével, vagyis

e — termék tervezésével és szállításával kapcsolatos tevékenységet nem végez,

e nem ad tanácsot és nem végez tanácsadó szolgáltatást a kérelmező részére,

e nem ajánl semmilyen más terméket és szolgáltatást, amely veszélyeztetheti

eljárásai és döntései bizalmas jellegét, tárgyilagosságát vagy pártatlanságát,

e — az adott feladat során tudomására jutó információkat bizalmasan kezeli.

Az eljárásokban résztvevő személyzet az ÉMI Nonprofit Kft. Etikai Kódexében leírtakat magára nézve

kötelezően betartja, törekszik arra, hogy munkáját a legjobb tudása szerint, nagy tapasztalattal és

szakmailag magas színvonalon végezze.

Az ÉMI Nonprofit Kft. szervezeti felépítését és az eljárások részleteit úgy alakította ki, hogy a

megfelelőségértékelési tevékenység függetlensége az anyaszervezet más egységeitől megvalósuljon,

ehhez részletesen meghatározott, jól elkülöníthető felelősségi körök társulnak.

A stabil, gyártóktól teljes mértékben független, 10096-ban állami tulajdonú szervezet mentes minden

kereskedelmi, pénzügyi és egyéb ráhatástól, amely befolyásolhatja döntéseiben.

A pártatlan működés felügyelete céljából az ÉMI Nonprofit Kft. évek óta működteti az ún. Tanúsítási

Bizottságot (TB), amelyben biztosítja minden jelentősen érdekelt fél — az építési termékek gyártói,

érdekképviseleti szervezetek, tudományos terület képviselőinek — részvételét.

Szentendre, 2022. október 21.
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