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A MERT-CERT Tanúsító Kft. általános üzleti feltételei 

A MERT-CERT Tanúsító Kft., 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. (a továbbiakban: MERT-CERT) független, 

pártatlan és semleges tanúsító szervezet, amely vállalkozik hazai vagy külföldi eredetű termékek, illetve 

irányítási rendszerek tanúsítására, továbbá ilyen tanúsítások megszervezésére alvállalkozók bevonásával (az 

MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001, az MSZ EN ISO 22000 vagy más irányítási és élelmiszerbiztonsági 

rendszer szabványok alapján). 

A MERT-CERT megbízás alapján jár el. Megbízást bármely belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi 

személy adhat. Ha jogszabály ellenkező értelemben nem rendelkezik, a megbízás elfogadása vagy 

visszautasítása kérdésében a MERT-CERT szabadon dönt. Amennyiben a felek írásban ellenkező értelemben 

nem állapodnak meg, a MERT-CERT a megbízás teljesítése során jelen Általános üzleti feltételek (a 

továbbiakban: Feltételek) szerint jár el. 

A feltételek elfogadottnak tekintendők, amennyiben azokat a MERT-CERT átadja a Megbízónak, és az nem 

emel kifogást ellenük. Ez esetben a Feltételek automatikusan a szerződés részévé válnak, és eleve kizárják a 

másik fél üzleti, ajánlati, vételi, stb. szerződési feltételeinek érvényesülését, ahol és amennyiben azok a 

Feltételekkel ellenkeznek. 

A megbízási szerződést írásban kell megkötni, és csak írásban módosítható. A szerződés jelenlevők között 

kétoldali aláírással, távollevők között a Megbízó levélben vagy telefaxon adott megbízásának MERT-CERT 

általi visszaigazolásával, illetve a MERT-CERT ajánlatának a Megbízó általi elfogadásával, valamint a 

szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre. A szerződéskötés helyének Budapestet kell tekinteni. 

A szóban vagy telefonon kezdeményezett megbízást egy munkanapon belül írásban meg kell ismételni, azt 

megelőzően az esetleges félreértésekből adódó hátrányok a Megbízót terhelik. A megbízási szerződés 

létrejöttével az ellentétes korábbi megállapodások érvényüket vesztik. A MERT-CERT a számára adott 

megbízást Magyarországon vagy külföldön egyaránt teljesíti. 

A MERT-CERT a rábízott tevékenységet a szerződésnek megfelelően saját nevében és saját számlára végzi, és a 

tevékenység ellátásához más belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személyek közreműködését jogosult 

igénybe venni. A MERT-CERT a tanúsítási eljárásba kizárólag a Megbízó által előzetesen jóváhagyott 

alvállalkozót és külső munkatársat jogosult bevonni. A MERT-CERT az általa igénybevett külső szakértők 

tevékenységéért saját tevékenységével azonos – a jelen Feltételekben meghatározott – arányos mértékben felel, 

kivéve, ha a külső szakértőt a Megbízó jelölte ki. 

A megbízásnak tartalmaznia kell a szolgáltatás pontos meghatározását, módját, mélységét, az elvégzés időpontját 

és helyét, továbbá minden egyéb olyan adatot, mely a szolgáltatás gondos és szakszerű végrehajtásához 

szükséges. 

A MERT-CERT a megbízásban vállalt feladatok elvégzését követően és megfelelés esetén tanúsítványt állít ki. 

A tanúsítvány a megbízásban szereplő adatokra, valamint a feladattal összefüggő egyéb lényeges körülményekre 

terjed ki. A MERT-CERT a tanúsítványt a Megbízónak vagy az általa kijelölt természetes vagy jogi személynek 

adja át. 

A MERT-CERT a neki átadott okmányokat, a tanúsítás során tudomására jutott adatokat, valamint a tanúsítás 

eredményét külső személyek vonatkozásában bizalmasan kezeli, és harmadik fél részére információt csak a 

Megbízó engedélyével ad. 

A Megbízó a MERT-CERT-nek a megbízás teljesítéséért díjat tartozik fizetni, amelynek nagyságáról, 

pénzneméről, a fizetés módjáról és esedékességéről a felek a megbízási szerződésben szabadon állapodnak meg. 

Ellenkező megállapodás hiányában a díj nem foglalja magában a megbízás során felmerülő készkiadásokat, 

telekommunikációs, utazási, szállodai, mintaküldési, kikötői, stb. költségeket. Ezek a Megbízót külön terhelik. 

A MERT-CERT, ha szükségesnek tartja, az előző bekezdésben említett készkiadások fedezésére előleget és/vagy 

fizetési biztosítékot kérhet. A teljes díj – illetve előleg vagy részfizetés esetén a díj még ki nem fizetett része – a 
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tanúsítvány átadásával egyidejűleg esedékes, és ennek a Megbízó általi kifizetése, vagy a fizetési biztosíték 

nyújtása a tanúsítvány átadásának előfeltételét képezi. 

A tanúsítási díjat számla ellenében a Megbízó általában az alább felsorolt fizetési módok és fizetési biztosítékok 

valamelyikének útján tartozik kifizetni: 

 készpénz; 

 bank által teljesítésre elfogadott átutalási megbízás. 

 

A szerződő felek általában a megbízási szerződésben határozzák meg, hogy a konkrét esetben melyik fenti 

módot kell alkalmazni. Megállapodás hiányában a Megbízó szabadon választ. A felek előzetesen írásban 

megállapodhatnak a felsoroltaktól eltérő egyedi fizetési feltételekben is. 

Ha az átadásra meghatározott időpontban a MERT-CERT által felajánlott tanúsítványt/szakvéleményt/igazolást a 

Megbízó nem fizeti ki a fentiek szerint, illetve nem nyújtja a kikötött biztosítékot, késedelembe esik. A Megbízó 

fizetési késedelme esetén a MERT-CERT-et mindenkor a törvényes késedelmi kamat illeti meg, ha a 

szerződésben magasabb százalék nincs kikötve. Amennyiben a Megbízó a felajánlott 

tanúsítványt/szakvéleményt/igazolást 6 hónapon belül nem fizeti ki, a MERT-CERT a 

tanúsítványt/szakvéleményt/igazolást visszavonja. 

Amennyiben a Megbízó nem teljesíti, vagy csak késedelmesen teljesíti az őt terhelő közbenső szolgáltatásokat – 

ide értve az előleg-, részfizetés vagy a fizetési biztosíték szolgáltatását is –, és ezzel többletköltséget, vagy a 

tanúsítás meghiúsulását okozza, vagy a megbízás teljesítése más, a Megbízónak felróható okból hiúsul meg, 

vagy válik nehezebbé, vagy ha a Megbízó a megbízást visszavonja, úgy értelemszerűen köteles megfizetni a 

meghiúsulásig vagy a megbízás visszavonásáig már elvégzett vizsgálatokkal arányos díjat, a már felmerült 

költségeket, a többletmunka ellenértékét, illetve a MERT-CERT-et ért kárt és veszteséget. 

A MERT-CERT-et a megbízásban szereplő feladat szakszerű és gondos teljesítéséért felelősség terheli, és a 

bizonyítottan neki felróható, a szerződésszegéssel okozati összefüggésben keletkezett kiadásokat és károkat az 

alábbiak szerint tartozik megfizetni a Megbízónak. Ellenkező megállapodás hiányában a MERT-CERT anyagi 

felelősségének felső határa a konkrét megbízási szerződésben számára kikötött díj. Amennyiben egy 

megbízásban többféle feladat vagy osztható szolgáltatások szerepelnek, és a MERT-CERT felelőssége csak ezek 

egy részénél vetődik fel, úgy az előző mondatban írt szabály értelemszerűen csak a szerződésszegésben érintett 

rész (részek) vonatkozásában alkalmazható. 

A MERT-CERT külön megállapodás esetén, megfelelő díjazás ellenében az előző bekezdésben foglaltnál 

magasabb értékben limitált anyagi felelősséget is vállalhat, vagy vállalhatja azt is, hogy a Megbízónak értékhatár 

nélkül megtéríti azt a kárt, ami az utóbbit a termékfelelősség vele szembeni érvényesítéséből érte, amennyiben és 

amilyen mértékben az a MERT-CERT hibás teljesítésével okozati összefüggésben van. 

Az előző pontokban rögzített mértéken, illetve körön túl a MERT-CERT nem vállalja át az eladó és a vevő 

közötti szerződés alapján keletkező felelősséget – nem végez áruátvételt –, tevékenysége tehát az eladót (gyártót) 

saját felelőssége alól nem mentesíti. A MERT-CERT-tel szemben a megbízási szerződés alapján támasztható 

igények a tanúsítvány érvényessége lejáratával elévülnek, kivéve, ha a MERT-CERT a termékfelelősség alapján 

a Megbízót ért kár megtérítését vállalta. 

A MERT-CERT és a Megbízó között létrejött megbízási szerződés és ezen belül a jelen Feltételek a magyar 

anyagi jog uralma alatt állnak. Külföldi szerződő fél esetén a megbízási szerződésekből – értelmezésükből vagy 

alkalmazásukból – származó, vagy ezekkel kapcsolatos jogviták eldöntése – viszontkereseteket is beleértve – a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Állandó Választott Bíróság kizárólagos hatáskörébe 

tartozik. A Választott Bíróság saját eljárási szabályait alkalmazza. 

A felperes saját egyszeri választása szerint a fenti választott bíróság helyett az alperes országának hatáskörrel 

bíró illetékes rendes bíróságához fordulhat. Belföldi szerződő felek között az előző pontban leírt jogviták 

eldöntése külkereskedelmi vonatkozású perekben a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességébe, míg egyéb 

ügyek a hatáskörrel rendelkező helyi bíróság illetékességébe tartoznak. Az üzleti feltételek változtatásának jogát 

fenntartjuk. 


