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A szerződés Megbízónál ÉMI Nonprofit Kft.-nél 
száma:   

ügyintézője:  
 

 
 
  

 
SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött: 

a(z) NÉV 
(cím:  
 cégjegyzékszám:  
 bankszámlaszám:  
 adószám:  
 európai adószám:.  
 képviseli:               ) 
 a továbbiakban úgy is, mint Megbízó és  

az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Nonprofit Kft.) 
(H-1113 Budapest, Diószegi út 37. levélcím: 1518 Budapest, Pf.: 69. 
telefon: (+36-1)-372-6100, fax: (+36-1)-386-8794, 
e-mail: info@emi.hu     honlap: www.emi.hu 
cégjegyzékszám:  01-09-914691  
bankszámlaszám: MÁK 10023002-00286136-00000017 

 IBAN HU 78-10004885-10008016-01008939 
adószám: 20783185-2-43 
európai adószám: HU-20783185     
képviseli: Dr. Bánky Tamás tudományos igazgató és egységvezető ) 
a továbbiakban úgy is, mint Megbízott, együttesen úgy is, mint Szerződő Felek 
között az alábbi feltételekkel: 

 
1. A szerződés tárgya: 

 
A tevékenység SZJ besorolása:  
 

2. A teljesítés módja:  
 

3. A teljesítés helye:  
 

4. Általános szerződési feltételek, a Megbízó biztosítékadási kötelezettsége 
A megbízás tartalmának és teljesítési módjának leírását e szerződés 1. sz. 
mellékletét képező            tartalmazza a teljesítési határidőkkel. 

 
A Szerződő Felek egyetértenek abban: a szerződés teljesítésének feltétele, hogy a  
                    foglalt kötelezettségeiknek - tartalomban és időben – kölcsönösen, 
maradéktalanul eleget tegyenek. 
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Ez vonatkozik a fizetési kötelezettségekre is, azaz az ÉMI Nonprofit Kft. akkor 
köteles 

 folytatni a szerződéssel érintett tevékenységével kapcsolatos munkáját, ha 
- részteljesítések esetén - a Megbízó a már esedékes részszámlát kifizette, 
illetve 

 kiadni - végteljesítés esetén - a teljesítési dokumentumot, ha a Megbízó a 
végszámlát készpénzben kiegyenlítette, vagy átutalással annak eleget tett 
és azt igazolja. 

 
A számlák (részszámlák, végszámla) fizetési határideje a számla átvételét követő 
             nap. 

 
A Szerződő Felek rögzítik: 

 
Megbízó a vizsgálatokhoz rendelkezésre bocsátott és a vizsgálatok befejezése 
után épen maradt mintákra, továbbá a károsodott minta-maradványokra1 

 
a) nem tart igényt, azokat az ÉMI Nonprofit Kft. hasznosíthatja. 

 
b) igényt tart és annak elszállításáról - saját költségére – az ÉMI Nonprofit 

Kft. értesítését követő 10 napon belül gondoskodik;  
 amennyiben a Megbízó az épen maradt vagy a károsodott anyagokat 

(mint veszélyes hulladékot) a jelzett határidőn belül nem szállítja el, az 
ÉMI Nonprofit Kft. úgy járhat el, mintha azokra a Megbízó nem tartana 
igényt;  
ha az ÉMI Nonprofit Kft. hasznosítás helyett az anyagot hulladéktároló 
vagy lerakó-telepre viteti, vagy visszaszállíttatja, annak költségeit 
(fuvardíj, telepköltség), illetve visszaszállíttatás esetén a fuvardíjat a 
Megbízóra áthárítja (ez utóbbi várható költsége:                     ). 

 
5. Megbízó szolgáltatásai: 

Megbízó köteles 
 Rendelkezésre bocsátani a feladatok elvégzéséhez szükséges dokumen-

tumokat, anyagokat, szerkezeteket (mintákat); 
 Megbízott kérése esetén konzultációt biztosítani, lehetővé tenni a  

referencia helyek tanulmányozását. 
 

6. Teljesítési határidő:  
 

Részteljesítési határidők (a mellékletben foglaltak szerint) 
(a) dátum  
Egylépcsős teljesítés esetén csak a teljesítési határidőt kell megadni.  

 
 

                                                        
1 a “megfelelő” választ – az a) és b) pont közül – a szerződés aláírásával egyidejűleg a Megbízó a “nem megfelelő”  
kihúzásával érvényesíti. 
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7. A szerződés összege: 
 

Az ÉMI Nonprofit Kft.-t e szerződés 1. pontjában megjelölt és az 1.sz. 
mellékletében található               részletezett feladatának teljesítése esetén 
                          +            ÁFA,  
azaz                              +                 ÁFA összegű díjazás illeti meg. 
 
Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízottnak                   +            ÁFA, 
azaz                              +                 ÁFA összeget, mint előleget megfizet, mely 
pénzügyi teljesítés a munka megkezdésének feltétele. 
Az előleg beszámítása – részszámlák esetén – a részszámlákban szereplő összegek 
arányában történik. 
 
A részteljesítések         összege 

forgalmi adóval:    forgalmi adó nélkül: 
(a) …………… Ft    (a) ……………… Ft  

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az ÉMI Nonprofit Kft. a szerződés teljesítéséhez 

közreműködőt igénybe vehet. 
ÉMI Nonprofit Kft. az igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a rábízott 
feladatot maga látta volna el. 

 
9. Szerződő Felek a szerződés alapján kötelesek együttműködni, egymást tájékoztatni 

minden olyan tényről és körülményről, amely a szerződés teljesítését 
befolyásolhatja . 
ÉMI Nonprofit Kft. a szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat 
bizalmasan kezeli. 
A Szerződő Feleknek – az ezen szerződés aláíróin kívül – kapcsolattartásra és 
érdemi nyilatkozatok tételére kijelölt képviselői még  

a Megbízó részéről:                                               , 
az ÉMI Nonprofit Kft. részéről:  :                          . 

 
10. ÉMI Nonprofit Kft. kijelenti, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeinek 

pártatlanul tesz eleget, s a szerződésbeni munkavégzést munkatársai részéről 
összeférhetetlenségi akadály nem terheli. 

 
11. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

12. Jelen szerződés a mellékelt               együtt érvényes. 
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13. A szerződések aláírásakor az ÉMI Nonprofit Kft. törekszik az egyidejűségre és 

arra, hogy az aláírás alkalmával a szerződő partnerek képviselői személyesen 
legyenek jelen és az aláírásokat követően az érvényesen létrejött szerződés eredeti 
példányai átadásra kerülhessenek. 
 Abban az esetben, ha az ÉMI Nonprofit Kft. által előkészített, előzetesen 
egyeztetett szerződés aláírására eltérő helyen és időpontban kerülne sor, (az ÉMI 
Nonprofit Kft. által aláírt szerződést a megbízó csak utóbb írja alá,) a szerződés 
akkor jön létre, létrejöttnek csak akkor tekinthető, ha a megbízó által is aláírt 
eredeti szerződési példányok az ÉMI Nonprofit Kft.-hoz visszaérkeztek, azt az 
ÉMI Nonprofit Kft. nyilvántartási rendszerében rögzítette és a visszaérkezés 
tényéről – a szerződés létrejöttéről – az ÉMI Nonprofit Kft. képviselője rövid úton, 
de írásban a megbízó képviselőjét erről tájékoztatta. Érvényesen létrejött 
szerződésről csak akkor lehet szó, ha a szerződés ilyen körülmények között az 
ajánlati kötöttségként meghatározott határidőn belül létrejött. 
Az ÉMI Nonprofit Kft. azért törekszik a szerződési feltételek előzetes, kölcsönös 
érdekeket figyelembe vevő egyeztetésére, hogy a szerződés aláírásakor 
véleményeltérés a szerződő partnerek között már ne lehessen. Ez azt jelenti, hogy 
a szerződést – az ÉMI Nonprofit Kft. eltérő nyilatkozatának hiányában – nem lehet 
létrejöttnek tekinteni akkor, ha az ÉMI Nonprofit Kft. által már aláírt szerződési 
példányokat a megbízó egyoldalú nyilatkozattal, záradékkal vagy 
véleményeltéréssel kiegészítve küldené vissza. 

 
 
 

……………….., ………………..  Budapest, dátum 
 
 
 Megrendelő részéről: ÉMI Nonprofit Kft. részéről: 
 
 
 ............................................................... ............................................................... 
  aláíró(k)       aláíró(k)  
 
 
 
   
 
 (P.H.) (P.H.) 
 
 


