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I. Vállalkozó adatai 

 

Vállalkozó neve:  RB Ellenőrző Szervezet Kft. 

Székhelye: H-1152 Budapest, Szentmihályi út 167 – 169. F415B02. 

Cégjegyzékszáma: 01-09-323756 

Adószáma: 26316628-2-42 

Bankszámlaszáma: 12010374-01713860-00100007 

Képviseli: Kecskés Csaba (mint ügyvezető) 

E-mail elérhetősége: info@rbesz.hu 

Telefonszáma: +36 70 336 5252 

 

 

II. Megrendelő 

 

Az a gazdálkodó szervezet, amellyel Vállalkozó egyedi szerződést köt, bármely a Vállalkozó által nyújtott 

szolgáltatás teljesítésére, illetve munka elvégzésére vonatkozóan. 

 

 

III. ÁSZF célja, tárgya, személyi-, időbeli- és területi hatálya 

 

1) Jelen ÁSZF a Vállalkozó és Ügyfelei (továbbiakban: Megrendelők) – (együttesen továbbiakban: Felek) – 

között létrejövő vállalkozási szerződések általános feltételeit tartalmazza. 

 

2) Jelen ÁSZF a Felek között létrejött Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

 

3) A Felek jogosultak a jelen ÁSZF rendelkezéseitől a közöttük létrejött Szerződésben eltérni, ennek 

hiányában azonban a Felek között létrejött Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF 

rendelkezései irányadóak. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos 

magyarországi jogszabályok, elsősorban a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezései irányadóak. 

 

4) A jelen ÁSZF a kihirdetés napjától az ezt követően közzétett módosításokkal a visszavonásig hatályos. 

 

5) Az ÁSZF területi hatálya: Magyarország teljes területe. 

 

 

IV. ÁSZF közzététele, módosítása 

 

1) Az ÁSZF-et és annak esetleges módosításait a Vállalkozó székhelyén és honlapján teszi közzé, illetve 

elérhetővé, továbbá a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Vállalkozó a Megrendelővel kötendő Szerződés 

aláírása előtt a Megrendelő részére közvetlenül is rendelkezésre bocsátja. 

 

2) A Vállalkozó jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, mely módosítás – a Felek Szerződésben foglalt 

eltérő kikötése hiányában - a hatályban lévő vállalkozási szerződésekre is vonatkozik. 

 

3) A Vállalkozó a módosított ÁSZF-t köteles annak hatálybalépése előtt 30 nappal a honlapján közzétenni, 

illetve a módosítás tényéről azon Megrendelőket értesíteni, akiknek a Vállalkozóval az ÁSZF módosítás 

hatálybalépésekor érvényes és hatályos vállalkozási szerződése van. 

 

4) Amennyiben az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Megrendelő a módosítás ellen 

nem emel kifogást, azok elfogadottnak minősülnek. Amennyiben Megrendelő a 30 napos határidőn 

belül kifogással él, úgy Felek a köztük hatályban lévő Szerződés kiegészítéseként rendelkeznek az ÁSZF-

től való eltérésről. 
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V. Fogalmak 

 

1) Ajánlatkérés: A Megrendelő által írásban - akár papíralapon, akár elektronikus úton – a Vállalkozó 

részére átadott, a Megrendelő által igényelt munka, vagy szolgáltatás pontos meghatározását, 

körülírását tartalmazó dokumentum. 

 

2) Ajánlat: A Vállalkozó által a Megrendelő ajánlatkérésére adott, a kért munka vagy szolgáltatás 

elvégzésére vonatkozó írásbeli dokumentum, mely tartalmazza: 

- az elvégzendő munkára/szolgáltatásra vonatkozó vállalkozói díjat; 

- az elvégzendő munka/szolgáltatás pontos meghatározását, ezáltal a Vállalkozó által elvégzendő 

feladatokat, a feladat teljesítéseként előálló eredményeket; 

- a munkavégzés helyét; 

- a Megrendelő részére szóló felhívást a teljesítéshez szükséges adatszolgáltatási 

kötelezettségekről, valamint egyéb, a Vállalkozó általi teljesítés megkezdéséhez szükséges 

feltételeket; 

- a Vállalkozó teljesítésének várható kezdő időpontját, és a teljesítés határidejét; 

- a fizetési feltételeket; 

- a Vállalkozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat szerinti munka/szolgáltatás 

elvégzésére vonatkozóan rendelkezik megfelelő szakmai kompetenciával; 

- az ajánlat érvényességét. 

 

3) Szerződés: A vállalkozói szerződés a Megrendelő általi ajánlatkérést követően, a Vállakozó által küldött 

Ajánlat Megrendelő általi, írásban (posta-, vagy e-mail útján) küldött, vagy személyesen átadott 

elfogadó nyilatkozatával jön létre a Felek között, melynek részét képezi a jelen ÁSZF-ben foglalt 

rendelkezések. Amennyiben a Vállalkozó által küldött Ajánlatot a Megrendelő csak módosításokkal 

fogadja el, úgy a Szerződés abban az esetben jön létre – a módosítások szerinti tartalommal – a Felek 

között, ha a Megrendelő által küldött, módosított Ajánlatot a Vállalkozó írásban elfogadja. 

 

4) Üzleti titok: Felek Szerződésben vállalt kötelezettségeihez kapcsolódó olyan tény, tájékoztatás, egyéb 

adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, 

hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Megrendelő/Vállalkozó jogos 

pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné. 

 

 

VI. A Szerződés 

 

1) A Vállalkozó és a Megrendelő között létrejövő szerződéses kapcsolatok feltételeit jelen ÁSZF és az ÁSZF 

alapján létrehozott egyedi szerződés (továbbiakban együttesen: Szerződés) szabályozzák. A Szerződés 

a jelen ÁSZF V. 3. pontjában foglaltak szerint jön létre a Felek között. A Szerződés az Ajánlatot elfogadó, 

Megrendelő által küldött írásbeli nyilatkozatnak a Vállalkozó általi átvételével válik hatályossá.  

 

2) A Szerződés megkötésével Felek igazolják, hogy az Általános Szerződési Feltételeket az ajánlat 

mérlegelése során elolvasták, értelmezték, egymással minden szükségesnek tartott adatot, feltételt 

egyedileg megtárgyaltak.  

 

3) A Szerződés aláírásával Felek kijelentik, hogy jelen ÁSZF nem tartalmaz a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése 

szerinti olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól, vagy a szokásos szerződési-, illetve a 

Felek között korábban alkalmazott gyakorlattól; illetőleg az esetlegesen eltérő feltételeket a 

Szerződésben rögzítették. 

 

4) A Felek a Szerződést írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. Felek a Szerződés közös 

megegyezéssel, írásban rögzített módosításait, kiegészítéseit is a Szerződés részének tekintik. Az 

érvényesen módosított rendelkezések a korábbi vonatkozó rendelkezések helyére lépnek, egyebekben 

a Szerződés tartalmát a módosítások nem érintik.  
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5) A Felek által, a Szerződés tárgyában egymással megosztott minden további információ, dokumentum, 

közlés vagy megállapodás, kifejezett eltérő megállapodás hiányában, a Felek között létrejött Szerződés 

alapján és elsődlegességével értelmezendő.  

 

6) Amennyiben az ÁSZF rendelkező részében foglaltaktól a Felek a közöttük létrejött Szerződésben 

eltérnek, úgy elsősorban a Szerződésben foglaltak az irányadók. 

 

7) Jelen ÁSZF vagy a Szerződés egy vagy több rendelkezésének esetleges érvénytelensége a Szerződés, 

illetve az ÁSZF érvényességét, vagy annak további rendelkezéseit nem érinti. Ilyen esetben az érintett 

rendelkezést úgy kell értelmezni, ahogyan az a hatályos jogszabályok, jelen szerződés és a felek 

feltételezhető akarata alapján, a legkevesebb módosítással érvényesen értelmezhető. Felek az adott 

rendelkezés megfelelő szövegváltozatának kialakításával, jelen szerződést közösen, írásban 

módosítják. 

 

 

VII. A Szerződés tárgya 

 

1) A Szerződés alapján a Vállakozó a tevékenységi körébe tartozó munka elvégzését, szolgáltatás 

nyújtását teljesíti a Megrendelő részére. A Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások, vállalt munkák az 

alábbiak: 

 

- Robbanásvédelmi koncepció ellenőrzése és értékelése (robbanásvédelmi dokumentáció); 

- Robbanásveszélyes térségek kiterjedésének és típusának ellenőrzése (térségbesorolás); 

- Nem-villamos gyártmányok robbanásvédelmi szempontú ellenőrzése (robbanásvédelmi 

szempontú felülvizsgálat); 

- Villamos gyártmányok robbanásvédelmi szempontú ellenőrzése (robbanásvédelmi szempontú 

felülvizsgálat); 

- Villamos biztonsági felülvizsgálat (érintés elleni védelem és tűz-, robbanásvédelmi szempontú 

ellenőrzés); 

- Villamos kéziszerszámok és készülékek felülvizsgálata (hibavédelmi szempontú ellenőrzés); 

- Elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem tűzvédelmi felülvizsgálat; 

- Áramütés elleni védelem (érintésvédelem) ellenőrzése (felülvizsgálata); 

- Villámvédelem berendezések létesítési és használati követelményeinek ellenőrzése 

(villámvédelmi felülvizsgálat); 

- Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések tűzvédelemi létesítési és használati 

követelményeinek ellenőrzése (kisfeszültségű erősáramú berendezések tűzvédelmi 

felülvizsgálata); 

- Villamos létesítmények, berendezések kivitelezési és karbantartási munkáinak ellenőrzése 

(műszaki ellenőrzés); 

- Gépészeti létesítmények, berendezések kivitelezési és karbantartási munkáinak ellenőrzése 

(műszaki ellenőrzés); 

- Adott célra való alkalmasság ellenőrzése (FFPA - Fitness for purpose analysis / Adott célnak való 

alkalmasság értékelése); 

- Tűz- és robbanásvédelmi tervfejezet készítése; 

- Jogszabályok és szabványok értelmezése; 

- Egyéb tűz-, munka-, robbanásvédelmi feladat(ok). 

 

2) A Megrendelő a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges előfeltételeket biztosítja a Vállalkozó részére, a 

Vállalkozó szerződésszerű teljesítését átveszi, és kifizeti a Vállakozói díjat. 

  



RB Ellenőrző Szervezet Kft. Dokumentum-azonosító: ASF01-20200313A 

Székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. (F414H12) Készítés időpontja:   2022.03.01. 

Adószám: 26316628-2-42  

Cg.: 01-09-323756 

E-mail: iroda@rbesz.hu 

 

Oldal: 6 / 11 

 

 

VIII. A Szerződés teljesítése 

 

 

1. Jóhiszeműség, tisztesség és együttműködési kötelezettség 

 

1.1) A Szerződés hatálya alatt Felek kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően 

eljárni, a másik Fél teljesítésének az ő érdekkörükben felmerült feltételeit biztosítani. 

 

1.2) A Felek kötelesek egymás anyagi, erkölcsi, gazdasági és üzleti érdekeit szem előtt tartani és azokat 

figyelembe véve eljárni. Felek a teljesítés során együttműködésre kötelesek. E körben különösen 

kötelesek bejelenteni képviselőiknek nevét, e-mail címét és telefonszámát, illetve az ezekben és egyéb, 

a Szerződésben szereplő adataikban bekövetkezett változásokról egymást haladéktalanul értesíteni. A 

mulasztásból eredő kárért a mulasztó Fél teljes felelősséggel tartozik. 

 

1.3) A Felek között folytatott, Szerződést érintő információcserének, tájékoztatásnak írásban kell történnie 

és az alábbi esetekben tekintendő közöltnek: 

- személyes kézbesítés esetén akkor, ha az átvételi elismervényt a másik fél által kijelölt személy 

aláírta; 

- postai kézbesítés esetén, amennyiben a tértivevény a küldő fél részére visszaérkezett, illetve azt 

igazolható módon a címzett általa ismert címére tértivevényes ajánlott küldeményként postázta; 

- e-mail útján történő kézbesítés esetén, a másik Fél kapcsolattartójának a Szerződésben feltüntetett 

e-mail postafiók címére elküldött levél feladásakor. 

 

 

2. A Szerződés teljesítésének ideje 

 

2.1) Felek a Szerződésben megjelölik a teljesítési határidőt, ami a Felekre nézve kötelező, feltéve, hogy előre 

nem látható, a Vállalkozó akaratától független körülmények (továbbiakban: vis maior) annak betartását 

nem akadályozzák. Vis maior felmerülése esetén a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni 

(akadályközlés) a felmerült tényezőről, illetve annak a teljesítésre gyakorolt hatásáról. Akadályközlés 

hiányában a vis maiorra, mint a teljesítést akadályozó/gátló tényezőre egyik Fél sem hivatkozhat. 

Akadályközlés esetén a Felek írásban új határidő tűzésében állapodhatnak meg. 

 

2.2) Vis maior miatti akadályközlés esetén a teljesítési határidő a vis maior körülmény fennállásának ideje 

alatt nyugszik, az akadály megszűnését követően a teljesítési határidő a vis maior bekövetkezésekor 

még hátra lévő idővel meghosszabbodik. Az akadály megszűnéséről és az elmaradt teljesítés 

foganatosításáról a másik felet haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 

2.3) A Felek közös megegyezéssel, írásban, vis maior hiányában is módosíthatják a teljesítési határidőt. 

 

 

3. A Szerződés teljesítésének menete 

 

3.1) A Vállalkozó a munkavégzése megkezdését megelőzően meggyőződik arról, hogy a teljesítés 

előfeltételeként a Szerződésben meghatározottakat a Megrendelő biztosította-e részére. Amíg a 

Megrendelő a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges előfeltételeket nem teljesíti, a Vállalkozó a 

munka/szolgáltatás megkezdését megtagadhatja. 

 

3.2) A Vállalkozó teljesítésének megkezdésével egyidejűleg annak tényét, idejét, illetve a Vállalkozó 

munkavégzési helyen, munkaterületen tárolt eszközeit, a Vállalkozónak a teljesítésben közreműködő 

alkalmazottjait a Felek jegyzőkönyvben rögzítik. 
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3.3) A vállalt munka/szolgáltatás elvégzését követően a Vállalkozó kapcsolattartója köteles a Megrendelő 

kapcsolattartóját tájékoztatni a teljesítésről (készre jelentés). A Megrendelő kapcsolattartója a 

Vállalkozó teljesítéséről átvételi elismervényt köteles adni a Vállalkozó részére.  Amennyiben a 

Megrendelő álláspontja szerint a Vállalkozó teljesítése hiányos vagy hibás, arról a Felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel. Amennyiben a Megrendelő által jelzett hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó elismeri, akkor 

köteles azok haladéktalan kijavítására, megszüntetésére. 

 

3.4) A Vállalkozó teljesítésének Megrendelő általi átvétele sikeresen lezártnak tekinthető, ha: 

- Vállalkozó teljesítése a Szerződésben foglaltaknak megfelel; 

- A Vállalkozó a készre jelentést Megrendelő részére megküldte; 

- A munkát/szolgáltatást a Vállalkozó átadta, azt a Megrendelő írásbeli átvételi nyilatkozattal 

kifejezetten átvette. 

 

3.5) Ha a Megrendelő a fentiek szerinti átadás-átvételi eljárást alapos ok nélkül nem folytatja le, a készre 

jelentést követően alapos ok nélkül a Vállalkozó teljesítéséről nem ad átvételi elismervényt, a teljesítés 

joghatásai a Vállalkozó által elvégzett munka/szolgáltatás Megrendelő részére történő rendelkezésre 

bocsátásával és a Megrendelő általi birtokbavétellel állnak be (Ptk. 6:247. § (4) bekezdés). 

 

 

4. A vállalkozói díj 

 

4.1) A vállalkozó által az Ajánlatban feltüntetett Vállalkozói díj tartalmazza a tárgyi feladathoz kapcsolódó 

irodai munkavégzés járulékos költségeit, az Ajánlatban részletesen meghatározott, a Vállalkozó által 

elvégzendő műszaki tartalomra vonatkozóan. A Vállalkozó az Ajánlatban – az elvégzendő 

munkára/nyújtott szolgáltatásra figyelemmel – minden esetben pontosan meghatározza, hogy az általa 

ajánlott vállalkozói díj a fentieken felül mit foglal magában.  

 

4.2) Az Ajánlatkéréskor a Megrendelő által nem közölt műszaki szükségességből felmerülő, emiatt a 

Vállalkozó részére előre kellő gondosság tanúsítása mellett sem látható pótmunka költségeit a 

Vállalkozó követelheti a Megrendelőtől. Amennyiben a fentiek szerinti pótmunka elvégzése válik 

szükségessé, a Vállalkozó köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. A Pótmunka elvégzésének 

szükségességéről a Felek egymással egyeztetni kötelesek. Amennyiben a Megrendelő a pótmunka 

elvégzését megrendeli a Vállalkozótól, akkor a Vállakozó a pótmunka elvégzésére műszaki és pénzügyi 

ajánlatot készít, melynek elfogadása esetén a Felek – a Vállalkozó döntésétől függően – egységes 

szerkezetű, azaz a korábbi rendelkezéseket és a pótmunkát is magában foglaló új Szerződést kötnek 

egymással, vagy a Szerződést a pótmunka tárgyában kiegészítik, módosítják. 

 

4.3) A Vállalkozó a teljesítése Megrendelő általi átvételét követően jogosult kiállítani a vállalkozó díjról szóló 

számláját, és azt a jelen ÁSZF VIII. 1.3. pontja szerint átadni vagy elküldeni a Megrendelő részére. A 

Megrendelő köteles a számla összegét az Ajánlatban meghatározott pénznemben, módon és időben 

megfizetni a Vállalkozó részére. Megrendelő jogosult a számla végösszegéből 1,5% skontó levonására, 

amennyiben a számla kiegyenlítése 8 naptári napon belül megtörténik. 

 

4.4) A Megrendelő fizetés visszatartásával vagy beszámítással semmilyen jogcímen sem élhet. 

 

4.5) A vállalkozói díjról szabályszerűen kiállított és megküldött számla fizetési határ idejének elmulasztása 

esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. Megrendelő köteles 

továbbá megtéríteni Vállalkozónak a követelése érvényesítése során felmerült egyéb költségeit, így 

különösen – de nem kizárólagosan - jogi eljárás igénybevételével járó igazolt költségeket. E körben 

igazoltnak tekintendő az a költség, mely a Vállalkozó és az igényérvényesítés érdekében igénybe vett 

harmadik személy (behajtó cég, ügyvéd stb.) között létrejött megbízási szerződés, illetve egyéb ezen 

jogviszonyra vonatkozó irat, harmadik féltől származó nyilatkozat tartalmaz. 
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5. Felek egyéb jogai és kötelezettségei 

 

5.1) Megrendelő köteles a saját költségére biztosítani a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges munkaterületet 

és feltételeket. Megrendelő köteles továbbá a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges, a Vállalkozó által kért 

okiratok, tervek, információk átadására.  

 

5.2) Megrendelő köteles megtenni minden olyan intézkedést mellyel a Vállalkozó, illetve alkalmazottjai 

munkavégzési helyen jogszerűen elhelyezett, tárolt tulajdonát megvédje. Szükség esetén a Vállalkozó 

alkalmazottjait a Megrendelő helyszíni tájékoztatásban részesíti. A személyek, a vagyon és a teljesítés 

biztonságát érintő fontos információkat Megrendelő Vállalkozóval közölni köteles. 

 

5.3) Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét – szükségtelen zavarás nélkül – ellenőrizni. 

 

5.4) Vállalkozó köteles teljesítése során figyelemmel lenni a vonatkozó hazai és EU jogszabályokra, hatósági 

előírásokra, szabványokra, kötelező műszaki előírásokra és minden egyéb szakmai irányelvre. 

 

5.5) A Vállalkozót a vállalkozói díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a Megrendelőnek azokon 

a vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés következtében birtokába kerültek. 

 

 

IX. Szerződésszegés 

 

 

1. Általános szabályok 

 

1.1) Szerződésszegésnek minősül bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. 

 

1.2) A sérelmet szenvedett Fél a saját esedékes szolgáltatása/ellenszolgáltatása arányos részének 

visszatartására jogosult a másik fél teljesítéséig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig. 

 

1.3) Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség 

alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 

előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt 

elhárítsa. 

 

 

2. Késedelem 

 

2.1) Vállalkozó késedelembe esik, ha neki felróható okból a Szerződésben rögzített teljesítési határidőn 

belül a vállalt munka/szolgáltatást nem teljesíti a Megrendelő részére. Amennyiben a megrendelt 

munka/szolgáltatás határidőre való teljesítése a Vállalkozónak felróható okból 5 (öt) munkanapot 

meghaladóan késik, a Vállalkozó a vállalkozói díj napi 1%-nak megfelelő késedelmi kötbért tartozik 

fizetni a Megrendelő részére. A Vállalkozó által fizetendő kötbér maximuma a Szerződésben rögzített 

vállalkozói díj 20%-a. 

 

2.2) Megrendelő késedelembe esik, ha a felajánlott teljesítést jogos indok nélkül nem fogadja el, illetve, ha 

a vállalkozói díjat határidőben nem fizeti meg a Vállalkozó részére. Megrendelő késedelme esetén a 

VIII. fejezet 4.5. pontjában foglalt jogkövetkezmények irányadóak. 
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3. Lehetetlenülés 

 

3.1) Ha a teljesítés lehetetlenné vált a szerződés megszűnik. Ha a teljesítés a Megrendelő érdekkörében 

felmerült okból válik lehetetlenné, a Vállalkozó mentesül a kötelezettség alól és követelheti teljes 

kárának megtérítését, ideértve az elmaradt hasznot is. Ha a lehetetlenülés a Vállalkozónak közvetlenül 

felróható okból következett be, a Megrendelő az ebből eredő közvetlen kárának megtérítését 

igényelheti. 

 

3.2) Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját 

megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeli 

szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás 

visszajár. Ha a teljesítés lehetetlenné válásáért mindkét fél felelős, a szerződés megszűnik, és a felek a 

lehetetlenné válásból eredő kárukat a közrehatás arányában követelhetik egymástól. 

 

 

4. Teljesítés megtagadása 

 

Ha valamelyik fél a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, a másik fél választása szerint a késedelem vagy a 

szolgáltatás lehetetlenné válásának jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 

 

 

5. Hibás teljesítés 

 

5.1) A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben 

vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Vállalkozó, ha a 

Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés 

időpontjában ismernie kellett. 

 

5.2) A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles azt a Vállalkozóval közölni. A közlés 

késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. 

 

5.3) A Vállalkozó – a jogszavatosságra is kiterjedő - teljes körű szavatosságot vállal a szerződésszerű 

teljesítésre. 

 

5.4)  Amennyiben a Szerződés tárgya a Vállalkozó által elkészített mérnöki tervezés, akkor a terv hibája 

miatt mindaddig érvényesíthetők a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett 

szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók 

 

 

X. A Szerződés megszűnése és megszüntetése 

 

1) Megszűnés: A Felek közötti Szerződés a Felek által a Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség 

teljesítésével, vagy a teljesítés esetleges lehetetlenülésével szűnik meg. 

 

2)  Szerződés megszüntetése közös megegyezéssel: A Felek közös megegyezéssel a szerződést jövőre 

nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Vállalkozót a már elvégzett munka ellenértéke megilleti. 

 

3) Szerződés felmondása, felbontása 

 

3.1) Az a Fél, aki jogszabálynál vagy a Szerződésben foglaltak alapján felmondásra jogosult, a másik Félhez 

intézett jognyilatkozattal szüntetheti meg a szerződést. Felmondás esetén a Szerződés a jövőre nézve 

szűnik meg, a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt 

már teljesített szolgáltatásokkal elszámolni. 
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3.2) Amennyiben az eredeti állapot természetben helyreállítható, úgy a Felek közös megegyezéssel a 

Szerződést a megkötés időpontjára visszamenőleges hatállyal felbonthatják. Felbontás esetén a már 

teljesített szolgáltatások visszajárnak. Amennyiben az eredi állapot természetben már nem állítható 

helyre, akkor a Szerződés felbontásának nincs helye. 

 

4) Elállás 

 

4.1) A Megrendelő a teljesítés megkezdése előtt a szerződéstől elállhat, azonban a Vállalkozó igazolható 

kárát megtéríteni köteles. Bármely Fél jogosult a szerződéstől elállni, ha tudomására jut, hogy a másik 

féllel szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indult, illetve, ha magával szemben végelszámolást indít, 

továbbá, ha a másik Fél a Szerződést súlyosan megszegte, így különösen, ha: 

- a Vállalkozó neki felróható okból - közös megegyezés vagy vis maior hiányában - a Szerződésben 

meghatározott teljesítési határidőt, illetve az esetleges póthatáridőt túllépi 

- a Megrendelő a célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítását a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is 

fenntartja, a munkaterületet a Vállalkozó felszólítása ellenére sem biztosítja, érdekkörében 

felmerülő okból válik lehetetlenné a Vállalkozó teljesítése 

 

4.2) Elállás esetén a Felek által már teljesített szolgáltatások visszajárnak. Amennyiben az eredeti állapot 

természetben már nem állítható helyre, akkor elállásnak nincs helye. A Megrendelő indokolatlan 

elállása esetén a Vállalkozó jogosult a Szerződésben rögzített díjakon felül a felmerült közvetlen és 

közvetett kárának, illetve az azok érvényesítése körében felmerült költségeinek a megtérítésére is. 

 

 

XI. Titoktartás, adatkezelés 

 

1) Vállalkozó és Megrendelő köteles a Szerződés megkötése és teljesítése során tudomásukra jutott üzleti 

titkot időbeli korlátozás nélkül megőrizni, azt a másik fél írásbeli beleegyezése nélkül nyilvánosságra 

nem hozhatják, nem használják fel, nem tehetik harmadik személyek számára hozzáférhetővé, kivéve, 

ha ez hatósági vagy bírósági eljárásban elengedhetetlenül szükséges. A fentiek szerinti hozzájárulást 

tartalmazó írásbeli nyilatkozatot a Vállalkozó/Megrendelő mindenkori képviselője jogosult megadni. 

Felek kötelesek továbbá a Szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott információt, iratot 

bizalmasan kezelni. 

 

2) Vállalkozó a Szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, teljesítése, a Szerződésből eredő 

vállalkozói díj számlázása, valamint az azzal kapcsolatos esetleges követelések érvényesítése céljából a 

Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges személyes adatot kezelhet, így különösen a 

Szerződés teljesítésének időpontjára, időtartamára, helyére valamint a Szerződés tárgyára és a 

Megrendelőre vonatkozó azon személyes adatokat, melyek nyilvántartása fenti célok érdekében 

elengedhetetlenül szükséges. A Szerződés megszűnését, vagy megszüntetését követően, a 

Szerződésből eredő követelés érvényesítése, Felek közötti jogvita esetében az adatkezelés jogalapja a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban a 

„GDPR Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (Vállalkozó jogos érdeke). 

 

3) Vállalkozó a Megrendelő Szerződésben feltüntetett adatait a Szerződés létrejötte, illetve az abból eredő 

jogok és kötelezettségek teljesítése céljából, GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja jogalapján 

kezeli. 

 

4) Az adatkezelés időtartama a Szerződésből eredő igények elévülési idejének beálltáig tart. Az elévülési 

idő lejártát követően, a Vállalkozó a kezelt adatokat 15 napon belül törli. 
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XII. Egyéb rendelkezések 

 

1) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat megkísérlik elsődlegesen 

békésen, közvetlen tárgyalások útján rendezni.  

 

2) Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény, továbbá a vonatkozó más jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 


