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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS – TANÚSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
amely létrejött az Minta Kft. (cím:    Cégjegyzékszám:   
adószám:     , bankszámlaszám:   , képviseli:    
ügyvezető)— mint Kérelmező, és a TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs 
Zrt. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2., cégjegyzékszám:  Cg. 01-10-045206, adószám: 
13454832-2-43, bankszámlaszám: 10102093-14738400-01001003, képviseli: Sajni József) — 
mint Tanúsító Iroda — között az alábbiak szerint:  
 
1. A szerződés tárgya 

 
A Kérelmező az által benyújtott tanúsítási kérelem alapján megbízza a Tanúsító Irodát, hogy 
tanúsítsa az alábbi telephelyeken a Kérelmező megbízásából gyártott termékcsoportok 
gyártásának üzemi gyártásellenőrzési rendszerét. 

 
Sorsz. Gyártó üzem Termék-szabvány Tervezett felhasználás 

1. MINTA szabvány száma 
 

 
A tanúsítási eljárás a Tanúsító Iroda minőségirányítási kézikönyve, az 305/2011 EU rendelet 
alapján a „2+” esetre vonatkozóan történik. / A tanúsítási eljárás a Tanúsító Iroda 
minőségirányítási kézikönyve, az 275/2013 (VII.16) kormány rendelet alapján a „2+” esetre 
vonatkozóan történik. 

 
 

 
2. A szerződésben szereplő munkák ellenértéke üzemenként (tanúsítási 

eljárás költsége) 
 

A rendszerdokumentumok átvizsgálása, értékelése   +ÁFA 
Üzemi gyártásellenőrzés helyszíni felülvizsgálata    +ÁFA 
Értékelő dokumentum összeállítása, tanúsítvány kiállítása   +ÁFA 
Első tanúsítás teljes költsége  +ÁFA 
Évenkénti, vagy rendkívüli felülvizsgálat díja  +ÁFA 

 
A tanúsítási díj és a tanúsítvány kiállításának díja tartalmazza: 

- a tanúsítási kérelem ellenőrzését, elbírálását 
- A Kérelmező által benyújtott üzemi gyártásellenőrzésre vonatkozó eredeti 

dokumentációk és a módosított dokumentációk felülvizsgálatát 
- A tanúsítást megelőző szükséges üzemi gyártásellenőrzési folyamat helyszíni 

szemléjét 
- A helyszíni szemle jelentés elkészítését és értékelését 
- A tanúsítási folyamat lezárását 
- Sikeres tanúsítás esetén a Tanúsítvány 1 példányban, magyar nyelven való kiadását 
- A tanúsítás időtartamára a Tanúsító Iroda logójának használatát 
- A tanúsítás tényének a TLI Zrt. honlapján való megjelentetését. 
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A felülvizsgálati díj tartalmazza: 

- az évi felülvizsgálati eljárás lefolytatását,  
- a felülvizsgálaton tapasztaltak alapján a tanúsítás fenntartásának elbírálását 

(határozat),  
- a felülvizsgálat eredményének megjelentetését a TLI Zrt. honlapján. 
 

Az eljárás során/után szükségessé váló póthelyszínelés, rendkívüli felülvizsgálat, utazás, 
ellenőrző mintavétel, vizsgálat költségei az „Általános szerződéses feltételek” szerint kerül 
elszámolásra 100 000 Ft+ÁFA mérnöki napi díjon. 
 
3. A szerződés teljesítési határideje 

 
A tanúsítás időigénye – így a szerződés teljesítése – a Kérelmező által szolgáltatott információk 
időbeliségétől függ, de várható átfutási ideje: ~10-30 nap. 
A Tanúsító Iroda minden hozzá hivatalosan beérkező dokumentációra 5 napon belül írásban 
reagál. 
Amennyiben a tanúsítási folyamat az eljárás megkezdésétől számított 180 napon belül nem 
zárul le, úgy a Tanúsító a tanúsítási folyamatot eredménytelen tanúsításként lezárja, és a 
végszámlát benyújtja a Kérelmező felé. 

 
4. Pénzügyi elszámolás 

 
Fizetési ütemezés:  

o Tanúsítási díj:  
Szerződés aláírásával:      Ft+ÁFA 
A telephely helyszíni szemléje után:    Ft+ÁFA 
Tanúsítási eljárás befejezésekor  
(határozat megküldésekor):      Ft+ÁFA 
o Éves felülvizsgálat díja:  
A felülvizsgálati eljárás során az ellenőrzési jelentés megküldésekor:  
         Ft+ÁFA 

 
A fizetés a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik, függetlenül 
az eljárás eredményétől. Késedelmes számlafizetés esetén a Megbízott a késedelmes napokra 
a mindenkori jegybanki alapkamat felszámítására jogosult illetve a tanúsítási okirat átadását 
a kiegyenlítetlen számlák kifizetéséig megtagadja illetve érvényes tanúsítás esetén a 
tanúsítványt visszavonja. A tanúsítvány kiállításának feltétele a tanúsítási díj kiegyenlítése. 
Az éves felülvizsgálat és a rendkívüli felülvizsgálat díja az éves infláció mértékével emelkedhet. 

 
A benyújtandó számla példányszáma: 1 példány. 
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5. Egyéb megállapodások 
 

Szerződést érintő kérdésekben felelős (Tanúsító Iroda): 
Sajni József   Tanúsító Iroda vezető  tel.: (36-1) 248-1931 

 
Az eljárásban részt vevő – Kérelmező által is elfogadott – személy a Tanúsítási Iroda részéről: 

XXXX  Minősítő mérnök  tel.:   
  

Kérelmező kapcsolattartója: 
     ügyvezető  tel.:     
 

E szerződés megkötése után — ha nem tudják a vitás kérdéseket békés úton rendezni -, a 
szerződő felek alávetik magukat az Alperes részére területileg illetékes Bíróság döntésének. 

Jelen szerződést csak a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. 
A szerződés a szerződő felek egybehangzó véleménye alapján, a szerződéskötés napján, 
cégszerű aláírásukkal lép életbe. 
A szerződés csak a mellékelt Kérelemmel és az „Általános Szerződési Feltételek”-kel együtt 
érvényes, amelyet a Kérelmező elfogad. 
  
Budapest, Dátum. 

 
 
 
Kérelmező részéről      Tanúsító részéről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


