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A szerződés Megbízónál ÉMI Nonprofit Kft.-nél 

száma:   
ügyintézője:  

 
 
 
  

 
SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött: 

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

az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Nonprofit Kft.) 
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. levélcím: H-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 

Szerződő felek a szerződés tárgyát képező tevékenység hatályos jogi 
szabályozására, a Megbízó és az ÉMI Nonprofit Kft. kölcsönös érdekeire 
tekintettel egyetértenek az alábbiakban:  
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Az ÉMI Nonprofit Kft. a szerződés tárgyát képező tevékenységet a hatályos 
3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmében, a 16/1998. számú 
IKIM közlemény, az IKIM miniszterének 1998. április 6-án kelt kijelölése alapján 
végzi. A rendelet rögzíti az építési termékek műszaki követelményeinek és 
megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának 
részletes szabályait. Ezen belül az építési célú termékek alkalmazhatóságát. 

A szerződés teljesítésének módja előzetesen rögzített vizsgálati terv 
végrehajtásaként, eredményeként összeállított alkalmassági vizsgálati jegyzőkönyv 
készítése. Az Építőipari Műszaki Engedély (továbbiakban: ÉME) kiadására csak 
akkor kerülhet sor, ha a vizsgálati eredmények kedvezőek. Az ÉMI Nonprofit Kft. 
feladatainak abban az esetben is maradéktalanul eleget tesz, és a szerződés 7. 
pontjában rögzített összeg megilleti, ha a vizsgálati jegyzőkönyvet elkészítette, de a 
vizsgálatok eredménye nem ad lehetőséget ÉME kiadására.  

Ha az építési termék forgalomba hozatalához, illetve alkalmazásához ÉME 
szükséges, Megbízó és az ÉMI Nonprofit Kft. érdekelt abban, hogy 
együttműködésük az ÉME kiadását követően is folyamatos, egymás tájékoztatása 
kölcsönös legyen. Közcélú nyilvántartási és adatszolgáltatási feladataira tekintettel 
ÉMI Nonprofit Kft. jogosult és köteles minden olyan információt megkapni, illetve 
beszerezni, amely az adott termék vizsgálatával, a vizsgálatok eredményeivel, a 
kiadott engedéllyel, az engedély felhasználásával kapcsolatos. 

Megbízónak anyagi érdeke is fűződik ahhoz, hogy a szerződés tárgyát képező 
terméket kizárólag ÉME birtokában állítsák elő, illetve az abban megjelölt 
„megfelelőségi igazolással” hozzák forgalomba vagy alkalmazzák. Megbízónak 
érdeke továbbá az is, hogy a már általa megvizsgáltatott és engedélyeztetett 
termékre vonatkozó további kérelmező vagy kérelmezők vizsgálati, illetve 
engedélyeztetési kezdeményezéseiről tájékoztatást kapjon, az új eljárásban szerződő 
partnerként is részt vállalhasson.  

Az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult és köteles az ezen szerződésben foglaltaknak 
megfelelően elvégzett vizsgálat(ok) alapján kiadott ÉME meglétéről a 
közvéleményt tájékoz-tatni. Az ÉMI Nonprofit Kft. külön is köteles tájékoztatni 
erről azt a személyt vagy szervezetet (későbbi kérelmezőt), aki ezen szerződés 
alapján kiadott ÉME érvényességének ideje alatt újabb vizsgálat elvégzését és ÉME 
kiadását kéri. 

Az ÉMI Nonprofit Kft.-tól kapott, az ÉME meglétére vonatkozó információ 
birtokában a későbbi kérelmező jogosult Megbízót megkeresni, kezdeményezéséről 
tájékoztatni, és arra törekedni, hogy köztük megállapodás jöjjön létre.  

Amennyiben Megbízó és későbbi kérelmező megállapodtak, úgy közös 
kérelemmel fordulhatnak az ÉMI Nonprofit Kft.-hoz, hogy az ÉMI Nonprofit Kft. a 
későbbi kérelmező nevére szóló új engedélyt adjon ki, vagy a sorrendiséget, 
időrendiséget és jogosultakat feltüntető új dokumentumot bocsásson ki. Az ÉMI 
Nonprofit Kft. a későbbi kérelmezővel ebben az esetben is önálló szerződést köt, de 
az általa fizetendő díj megállapításánál már figyelembe veszi a Megbízóval kötött 
szerződés keretei között megszerzett információkat. Ebben az esetben a későbbi 
kérelmező nevére kibocsátott ÉME érvényességi ideje azonos a Megbízó nevére 
kiállított ÉME érvényességi idejével. 
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Abban az esetben, ha a későbbi kérelmező felvette ugyan a kapcsolatot 

Megbízóval, de köztük megállapodás Megbízó elutasító magatartása miatt nem jött 
létre, akkor erről a körülményről Megbízó köteles hitelt érdemlően tájékoztatni az 
ÉMI Nonprofit Kft-t. Ebben az esetben az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult és köteles a 
későbbi kérelmezővel, mint új Megbízóval olyan önálló szerződést kötni, melynek 
célja a Megbízó nevére szóló ÉME mellett újabb, önálló vizsgálat elvégzése, ÉME 
kiadása. Megbízó kijelenti, hogy nincs olyan jog vagy körülmény, amely e 
szerződés megkötését korlátozná vagy kizárná. Megbízót terheli minden olyan 
felelősség, amely abból adódik, hogy a megbízás tárgyát képező termékre az ÉME-t 
jogszerűtlenül szerezte meg, vagy jogszerűen szerezte ugyan, de a vizsgálatra 
vonatkozó szerződés megkötése és az ÉME-nek az ő javára történő kibocsátása más 
vagy mások jogos érdekeit sérti vagy sértheti. 

 
Megbízó tudomásul veszi  

 a nevére kibocsátandó ÉME azon részét képező információkat, mely 
szerint az ÉMI Nonprofit Kft. az alkalmazandó megfelelőség 
igazolási módozatot megjelöli, illetve az abban rögzített módon és 
gyakorisággal utóellenőrzésre jogosult és köteles; 

 hogy az utóellenőrzés során felmerülő költségeket vállalnia kell; 
továbbá 

 hogy amennyiben egy későbbi kérelmezővel megállapodást köt, 
akkor e megállapodásban a későbbi kérelmező figyelmét eleve 
felhívja a reá is kiterjedő kötelezettségek teljesítésének 
szükségességére és módjára. 

 
Megbízó tájékoztatási kötelezettsége: 

Megbízó köteles az ÉMI Nonprofit Kft.-t tájékoztatni 
 minden olyan változásról, amely a kiadott ÉME-ben rögzített 

adatokat érintheti. Így különösen köteles jelezni nevének, címének 
változását, gazdasági társaság esetén annak megszüntetésére, 
átalakulására vonatkozó döntéseket. 

 minden olyan műszaki, jogi vagy gazdasági információról, amely az 
ÉME módosításokkal vagy változatlan feltételekkel történő 
fenntarthatóságát érintheti. 

 
Az ÉME címzettje: 
  

Eltérő megállapodás hiányában az ÉME címzettje a Megbízó. Abban az esetben, 
ha Megbízó kezdeményezésére az ÉME-t harmadik személy nevére állítják ki, úgy 
erre vonatkozóan a szerződésben külön rendelkezni kell. Ilyen esetben a 
Megbízónak garantálnia és hitelt érdemlően dokumentálnia kell azt, hogy az a 
harmadik személy, akinek nevére az ÉME-t kiállították, ismeri és vállalja 
mindazokat a kötelezettségeket, amelyek a tájékoztatással, az utóellenőrzéssel 
kapcsolatban általában a Megbízót is terhelik. Ilyen esetekben az ÉME csak akkor 
adható ki, ha Megbízó a harmadik személytől vagy személyektől származó 
igazolásokat, nyilatkozatokat benyújtotta. 
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Az ÉME visszavonása, érvényességének korlátozása: 
 

Az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult az ÉME-t visszavonni, annak felhasználását 
átmenetileg vagy véglegesen megtiltani, erről a közvéleményt tájékoztatni, ha olyan 
műszaki vagy más jogi körülmény merül fel, amely ezt indokolttá teszi. 
Amennyiben a visszavonásra okot adó körülmény olyan, hogy tisztázást igényelne, 
akkor a visszavonás lehetőségének kilátásba helyezésével, a tervezett bevonási 
időpont megjelölésével – azt 30 nappal megelőzően – az ÉMI Nonprofit Kft. az 
ÉME jogosultját nyilatkozattételre vagy adatszolgáltatásra hívhatja fel. 

 
Jogorvoslati lehetőség: 

 
A szerződés tárgyát képező vizsgálat elvégzésével, az ÉME kibocsátásával, 

érvényességével kapcsolatos minden olyan kérdésben, amely Megbízó álláspontja 
szerint jogorvoslatot igényel és e szerződés értelmezésével arra válasz nem adható, 
az ÉMI Nonprofit Kft.-t e tevékenységre kijelölő miniszterhez lehet fordulni. 
Megbízó és Megbízott kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden vitás kérdést 
közvetlenül egyeztetnek, Megbízó csak akkor fordulhat az ÉMI Nonprofit Kft.-t 
kijelölő miniszterhez iránymutatást kérve, ha a közvetlen egyeztetést megkísérelte, 
és dokumentálni tudja, hogy ez nem vezetett eredményre. 

 
 

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.  
 
Az ÉMI Nonprofit Kft. a szerződés szerinti feladat, illetve részfeladat teljesítése 
után a szerződés összegének, illetve részösszegének megfelelő számlát jogosult, 
illetve köteles kiállítani, és megküldeni a Megbízónak. 
 
A számlák (részszámlák, végszámla) fizetési határideje a számla átvételét követő 
         nap. 
 
A megrendelés tárgyát képező dokumentum átadására az ÉMI Nonprofit Kft. csak 
akkor köteles, ha számlája alapján a Megbízó a fizetési kötelezettségének 
készpénzben vagy átutalással eleget tett, és ezt igazolja. 
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A Szerződő Felek rögzítik: 

 
a 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 
dokumentumokat, anyagokat, szerkezeteket (mintákat); 

 Megbízott kérése esetén konzultációt biztosítani, lehetővé tenni a 
referencia helyek tanulmányozását 

 
. 

6. Teljesítési határidő:                     
 

Részteljesítési határidők (a mellékletben foglaltak szerint): 
 

 
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. 

                                                        
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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A részteljesítések összege 

forgalmi adóval:    forgalmi adó nélkül: 
 
 
 
 
 

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. Megbízó tudomásul veszi, hogy az ÉMI Nonprofit Kft. – abban az esetben, ha 

építőipari műszaki engedély kiadására kerül sor – az abban nyilvánosságra kerülő 
adatokat (az engedély számát, érvényességi határidejét, a termék megnevezését, 
szakrendi jelzetét, felhasználási területét) az “ÉMINFO közcélú építőipari 
internetes szolgáltatás” elnevezésű rendszerének2 működtetése során felhasználja.  
ÉMI Nonprofit Kft. - ugyanebben a rendszerben - az engedélyben szereplő további 
műszaki paramétereket, információkat, adatokat és vizsgálati eredményeket nem 
használhatja fel, is felhasználhatja3. 

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

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

 
12. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

13. Jelen szerződés a mellékelt mellékelt                      együtt érvényes. 
 

14. 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. 

                                                        
2 Az ÉMI Nonprofit Kft. honlapja mögött elérhető információs rendszer keresési jele: http://www.emi.hu 
Az ÉMI Nonprofit Kft. ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) 
és az ÉMI Rt. között – a 98/1996. (VII.10.) sz. Korm. rendelet alapján 1997. október 20-án – kötött szerződés határozza 
meg. 
3 A nem kívánt rész a Megbízó által törlendő. 
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 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 Megbízó csak utóbb írja alá,) a szerződés 
akkor jön létre, létrejöttnek csak akkor tekinthető, ha 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 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 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.) 
 


