
2. számú melléklet 

A J.S. HAMILTON HUNGARIA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
LABORATÓRIUMI, SZAKÉRTŐI ÉS VIZSGÁLATI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEI 

I. Általános rendelkezések 

1, Jelen Általános szerződési feltételek és 
annak mellékletei (a továbbiakban együtt 
„ÁSZF") célja a szolgáltatást nyújtó J.S. 
Hamilton Hungaria Kft. (a továbbiakban: 
„Megbízott") és a szolgáltatást igénybe vevő 
(a továbbiakban: „Megbízó") közötti jogviszony 
részletes szabályozása. A jogviszonyra a 
Megbízott és Megbízó között a 
Szolgáltatás tárgyában létrejött Egyedi 
szerződés, és a jelen Általános szerződési 
feltételek annak mellékleteivel együtt 
együttesen érvényesek és irányadóak. 

2. A Megbízóval kötött Egyedi szerződés 
határozza meg a szerződéses jogviszony 
keretében igénybe vett Szolgáltatást. 

3. A jelen Általános szerződési feltételek és 

ennek mellékletei - a Felek kifejezett 
eltérő írásos megállapodása hiányában 
— a Megbízott és Megbízó között létrejövő, 
laboratóriumi, szakértői és vizsgálati
szolgáltatásra  megkötött Egyedi szerződések 
általános feltételeit határozzák meg és 
tartalmazzák, a Felek közötti ezen 
Egyedi szerződések elválaszthatatlan 
részét képezik. 

II. Meghatározások 

1. A jelen ÁSZF-ben használt fogalom 
meghatározásoknak — eltérő kikötés hiányában 
— a Megbízóval megkötött Egyedi 
szerződésben is azonos jelentése van. Az itt 
felsorolt kifejezések a jelen ÁSZF-ben, 
valamint a Megbízóval megkötött Egyedi 
szerződésben — eltérő kikötés hiányában —
az alábbi jelentéssel bírnak: 

„Megbízó”: az a jogi személy, jogi 
személyiség nélküli szervezet, egyéb 
szervezet vagy természetes személy, 
aki/amely a Megbízott szolgáltatását az 
ÁSZF és az egyedi feltételeket tartalmazó 
Egyedi szerződés (továbbiakban együtt: 
„Szerződés”) alapján és szabályai szerint 
igénybe veszi. 

„Megbízott”: a J.S. Hamilton Hungaria 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 

1045 Budapest, Berlini utca 47-49., 
cégjegyzékszáma: 01-09209632: 
adószáma: 25343894-2-41). 
„Fél”: a Megbízó vagy a Megbízott. 

„Felek”: a Megbízó és a Megbízott együttesen. 

„Szolgáltatás": azon tevékenység(ek), amelyet 
a Megbízó megrendelése alapján a 
Megbízott a Szerződés alapján a Megbízó 
részére és érdekében a Szerződés 
keretében kifejt. 
„ÁSZF”: a jelen Általános szerződési 

feltételek és annak mellékletei együttesen. 
„Egyedi szerződés": a Felek között a 
szolgáltatás megrendelésére, elvállalására és 
az ÁSZF-ben nem meghatározott feltételekre 
vonatkozó megállapodás. 

„Szerződés”: a Megbízott es Megbízó között 
létrejött Egyedi szerződés, és a jelen 
Általános szerződési feltételek annak 
mellékleteivel együtt, együttesen. 

„Díj": az a díj, amelyet a Megbízó a Megbízott 

által nyújtott Szolgáltatás(ok) ellenértékeként a 
Megbízott részére köteles megfizetni a 
Szerződés alapján. 

„Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény. 

III. Hatály 

1. Az ÁSZF a címben feltüntetett 
hatálybalépési dátumtól a következő verzió 
hatályba lépéséig érvényes. 

2. A Megbízott működésére vonatkozóan a 

mindenkori magyar jogszabályok az 
irányadóak. 

IV. A Szerződés létrejötte 

1. A Szerződés, mint jogviszony az Egyedi 

szerződés Felek általi aláírásával 
keletkezik az Egyedi szerződésben és az 
ÁSZF-ben írt tartalommal. A Szerződés 
érvényes létrejöttéhez az Egyedi 
szerződés írásbeli megkötése szükséges. 

2. A Szerződés alapján végzendő 

Szolgáltatásokat és azok Díját Felek az 
Egyedi Szerződésben határozzák meg. 



3. A jelen Általános szerződési feltételek és 
annak mellékletei - mint ÁSZF - együttesen az 
Egyedi szerződés mellékletét képezik. A 
Megbízó az Egyedi szerződés megkötése 
során kifejezetten elfogadja a jelen Általános 
szerződési feltételekben és annak 
mellékleteiben - az ÁSZF-ben - foglaltakat is. 

4. A Megbízott az ÁSZF-ben 
megfogalmazottaktól eltérő feltételekkel is 
köthet Egyedi szerződést. Ilyen esetekben az 
ÁSZF-től való eltéréseket pontosan meg kell 
határozni az Egyedi szerződésben. 

5. Megbízott a megrendelést nem köteles 

elfogadni: a megrendelést indokolás nélkül 
visszautasíthatja. Az Egyedi szerződés 
megkötése hiányában a Megbízott nem 
köteles a megrendelt Szolgáltatás, vagy 
bármely egyéb tevékenység teljesítésére. 

6. Az Egyedi Szerződés felek általi írásbeli 

megkötése nélkül a Szerződés nem jön létre, 
és a Megbízott nem köteles bármely egyéb 
tevékenység teljesítésére. Ekként szóbeli 
felkérés, Megbízó általi megrendelés 
megküldése, a Megbízott által a minta 
átvétele, mint ráutaló magatartás a Szerződést 
a Felek között nem hozza létre. 

7. A Szerződés bármilyen módosítását vagy 
változtatását írásba kell foglalni és minden fél 
aláírásra jogosult képviselője által alá kell írni. 

V. A Felek jogai es kötelezettségei 

1. A Megbízó az Egyedi Szerződésben 

köteles a megrendelt Szolgáltatást pontosan és 
egyértelműen megjelölni. 

2. A Megbízó köteles a Szolgáltatás 
teljesítésének megkezdése előtt esetlegesen 
fizetendő Díjat vagy Díjelőleget megfizetni. 

3. A Megbízó köteles Megbízott részére a 

Szolgáltatás határidőben es megfelelő 
minőségben történő teljesítéséhez kellő 
időben a mintákat, valamint a szükséges 
adatokat, iratokat, információkat átadni. 

4. A Megbízó köteles az Egyedi Szerződés 
megkötését megelőzően tájékoztatni a 
Megbízottat valarnennyi általa ismert fennálló 
vagy lehetséges veszélyforrásról, amely a 
vizsgálat során felmerülhet, különösen a 
radioaktív sugárzásra, mérgező, robbanékony 
anyagokra vagy egyéb környezetet károsító 
hatásokra. Ezen körülményeket a 
Megbízónak az Egyedi Szerződésben is 
rögzítenie szükséges. 

5. Amennyiben a Szolgáltatás teljesítésére a 
Megbízott laboratóriumon kivűl kerül sor, a 
Megbízó köteles biztosítani, hogy a Megbízott 

és munkavállalói, vagy teljesítési segédei, 
Alvállalkozói vagy ennek munkavállalói a 
tevékenység végzésének helyére jogszerű 
beléphessenek, ott tartózkodhassanak, és 
olyan körülményekről gondoskodni, amelyek a 
Szolgáltatás határidőben és megfelelő 
minőségben, történő teljesítését lehetővé 
teszik. 

6. A Megbízó a vizsgálatra átadott mintával 

kapcsolatban kijelenti, hogy a minta Megbízott 
részére történő rendelkezésre bocsátásával,  
átadásával jogszabályt, valamint más 
személyek jogait nem sérti, a mintával 
teljeskörűen és korlátozásmentesen jogosult 
rendelkezni. 

7. A Megbízó a vizsgálandó mintákat a 
Megbízó részére munkanapokon a jelen 
ÁSZF mellékletét képező minta átadási rend 
szerint adhatja át. 

8. Megbízó az Egyedi szerződésben 
meghatározott határidőben köteles átadni 
Megbízottnak a megbízás teljesítéséhez 
szükséges mintat, a megbízás tárgyának teljes 
körű előzményeire vonatkozóan 
rendelkezésére álló dokumentumokat és 
információkat. 

9. A Megbízó köteles a teljesítéshez 

szükséges minden adatot, információt teljes 
körűen, a lehető legrövidebb időn belül — az 
Egyedi szerződésben meghatározott 
ütemezéssel — a Megbízott 
rendelkezésére bocsátani és a Megbízott 

adatszolgáltatási felhívását teljesíteni. 
Ezen dokumentumok, illetve információk 
hiánya befolyásolhatja a Megbízott 
teljesítését, késedelmes szolgáltatása 
pedig veszélyeztetheti a Megbízóval 
közösen kialakított ütemterv és határidők 
betartását. 

10. A Megbízó által átadott adatok 
valótlanságából, helytelenségéből 
származó hibákért a Megbízott 
felelősséget nem vállal. A Megbízott nem 
felelős a Megbízó által szolgáltatott 
információk hitelességéért. Megbízott 
nem vállal felelősséget Megbízó vagy 
nem a Megbízott érdekkörébe tartozó 
harmadik felek által átadott információk 
tartalmáért. 

11. Megbízó csak akkor használhatja fel a 
Szolgáltatás eredményét képező 
vizsgálati jegyzőkönyvet, vagy szakértői 
véleményt, ha Díj fizetési késedelme nem 
áll fenn Megbízottal szemben. 

12. A Megbízó a Szerződés megkötésével 

hozzájárul, hogy a Megbízottnak 



vizsgálatra átadott minták a Szerződés 
teljesítése után is — ellenérték fizetése 
nélkül — a Megbízott birtokában és 
rendelkezése alatt maradjanak, a 
Megbízó a mintákat a Szerződés 
teljesitése után sem jogosult 
visszakövetelni. A Megbízó tudomásul 
veszi és elfogadja, hogy a Szerződés 
teljesítése után az előzőek szerint a 
Megbízott birtokában és rendelkezése 
alatt maradó minták tekintetében a 
Megbízottat nem terheli őrzési 
kötelezettség, azokat saját belátása 
szerint - időbeli korlát nélkül bármikor 
megsemmisítheti. Amennyiben azonban 
a Szerződés teljesítése után a Megbízott 
felhívja a Megbízót, hogy a mintákat 
vegye vissza, úgy azokat a Megbízó 3 
munkanapon belül köteles átvenni. 

13. Megbízott a Megbízó által számára 
biztosított információk alapján, legjobb 
tudása szerint, a Szerződés feltételeinek 
megfelelően teljesíti a Szerződésben vállalt 
feladatait. 

14. Megbízott a Szerződésben meghatározott 

Szolgáltatás eredményéről vizsgálati 
jegyzőkönyvet, vagy szakértői véleményt 
készít. 

15. Megbízott vállalja, hogy a megbízást a tőle 

elvárható legnagyobb gondossággal 
teljesíti. 

16. A Megbízott feladatvégzéséhez 
szükséges infrastruktúrát a Megbízott 
biztosítja. A Megbízott tevékenységét 
székhelyen és/vagy telephelyen és/vagy 
fióktelepen végzi, amely a Szolgáltatás 
teljesítésének helye. 

17. Megbízott nem vállal föl a Megbízó helyett 
vezetői döntéseket. Megbizott független 
elemzés alapján alakítja ki véleményét és 
nyújt szolgáltatást. 

18. A Szolgáltatás teljesítésének módját (pl. 
elektronikus levélcímre történő megküldés. 
papír alapú dokumentum kiállítása, stb.) 
Felek az egyedi Szerződésben határozzák 
meg. 

19. A Szolgáltatás a Megbízott részéről 

teljesítettnek minősüI az Egyedi 
Szerződésben meghatározott 
kapcsolattartó személy részére történő 
megküldésével a feladás időpontjában, 
vagy személyes átvétel esetén a 
személyes átvétel lehetősége 
felajánlásának időpontjában. 

20. A Megbízott a Szolgáltatást az Egyedi  
Szerződésben meghatározott időtartam 
alatt köteles teljesíteni. A Megbízott 
előteljesítésre jogosult. 

21. A teljesítési határidő számításának kezdő 

időpontja az az időpont, amikor a 
Megbízott részére a szerződésszerű 
teljesítéshez szükséges feltételeket a 
Megbízott biztosította. 

22. Amennyiben a Megbízó a Megbízott által 
kért adatokat, mintákat nem 
szerződésszerűen, hiányosan vagy 
késedelmesen szolgáltatta, akkor 
Megbízott teljesítésének határideje a 
késedelembe esés napjától a teljesítésig 
tartó időtartammal meghosszabbodik. A
 Megbízott részére  
megállapított határidők a Megbízó 
késedelme esetén azzal azonos 
mértékben automatikusan 
meghosszabbodnak. 

21. Amennyiben a Megbízó késedelmes 
szolgáltatása vagy más ok miatt a Megbízott 
többletmunkára kényszerül, vagy egyéb, a 
Megbízott befolyásán kívül eső körülmény 
következtében az Egyedi szerződésben 
meghatározott feladatok határidőben nem 
kezdhetők meg, illetve nem teljesíthetők, a 
Megbízott tájékoztatja erről a Megbízót, 
valamint jogosult az Egyedi szerződésben 
meghatározott feladatok elkészítését és 
teljesítését felfüggeszteni, és további 
teljesítésre csak akkor köteles, ha a Felek 
mindkét Fél számára megfeleIő új határidőben 
meg tudnak állapodni. 

Amennyiben 2 munkanapon belül a Felek 
új határidőben nem tudnak megállapodni, 
akkor a Megbízott jogosult a Szerződés 
indokolás nélküli felmondására, amely 
esetben a Megbízó köteles a Megbízottnak a 
felmondásig felmerült költségei 
megtérítésére. Felek kifejezetten kizárják. hogy 
az e pont szerinti megbízotti felmondás miatt a 
Megbízó a Megbízottal szemben bármilyen 
jogcímen igényt (pl. kártérítés, felmerült 
költségek áthárítása, stb.) támasszon. 

22. A Megbízó késedelme a Megbízott 

egyidejű késedelmét kizárja, így amennyiben a 
Megbízónak a Megbízott felé a Megbízott által 
kibocsátott lejárt kifizetetlen számlája van, a 
Megbízott nem köteles a Szerződésben. 
foglalt kötelezettségeinek eleget tenni. 

23. Megbízó köteles a Szolgáltatást a 

teljesítésétől számított 3 (három) munkanapon 
belül megvizsgálni és kifogásait ezen idő alatt 
közölni. 



25. Vis maior esetén a Megbízott teljesítési 
határideje automatikusan meghosszabbodik 
az egyik Félnek sem felróható késedelem 
idejével. 

26. A Szerződés alapján a Megbízott köteles a 

Megbízó utasítása szerint eljárni. Ha a 
Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad, erre a Megbízott köteles őt 
figyelmeztetni. Ha azonban a Megbízó a 
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, 
az utasítás teljesitéséből eredő károk 
Megbízót terhelik. 

27. A Megbizott köteles a Megbízót minden 
olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a Szerződésben foglalt 
feladatok eredményességét vagy kellő időre 
való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. 

28. Megbízott felelősséget vállal azért. hogy az 
általa nyújtott Szolgáltatások a jogszabályi 
és hatósági követelményeknek, 
előírásoknak teljes mértékig megfelelnek és 
azokon harmadik személyeknek a Megbízót 
korlátozó joga nem áll fenn. 

29. Megbízott a Szolgáltatás tárgyát (pl. 
vizsgálati jegyzőkönyvet,  szakértői véleményt. 
stb.) kizárólagosan egészében jogosult 
és köteles felhasználni, nem jogosult annak 
részeit kiragadva felhasználni. A részben 
felhasznált Szolgáltatás nem minősül a 
Megbízott Szolgáltatásának, arra ekként a 
Megbízó nem hivatkozhat, azt nem 
használhatja fel. Bármilyen jogosulatlan 
felhasználás esetén, különösen a 
Szolgáltatás részleges hivatkozása 
esetében, a Megbízott jogosult — a Megbízó 
előzetes hozzájárulása nélkül - a teljes 
Szolgáltatást akár érintett személyek, akár 
a nagy nyilvánosság részére 
hozzáférhetővé tenni. 

30. Amennyiben a Szolgáltatásban szerzői 
jogi védelemben részesült elem is található, 
úgy ezen elemeket Megbízó felhasználhatja, 
e felhasználási jog átruházási jogát azonban 
a Szerződéssel nem szegi meg. 

31. Megbízó a Szolgáltatás tárgyát kizárólag 

a Megbízott előzetes írásbeli 
hozzájárulása alapján teheti nagy 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé, 
megismerhetővé. 

32. Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott 
által a Megbízó részére készített anyagokon a 
Megbízott a nevét, logóját vagy egyéb 
védjegyét feltűntesse. 

 

VI. Közreműködő igénybe vétele 

1. A Megbízott a Megbízó előzetes 
jóváhagyása, tájékoztatása, hozzájárulása 
nélkül jogosult a Szerződés teljesítéséhez 
közreműködőt, teljesítési segédet, szakértőt, 
alvállalkozót (továbbiakban: Alvállalkozó) 
igénybe venni, akinek Megbízó ugyanolyan 
körű adatszolgáltatást biztosít, mint amelyet 
jelen szerződés a Megbízott felé előír. Az 
Alvállalkozó munkájával kapcsolatos 
költségek a Megbízottat terhelik. 

2. A Megbízott fenntartja magának a jogot, 
hogy megkérje a Megbízót. hogy kössön külön 
szerződést a Megbízott Alvállalkozójával. 
A Szerződés aláírásával a Megbízó 
hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott által 
választott Alvállalkozóval külön szerződést 
köt, kivéve, ha az ilyen Alvállalkozó 
kiválasztása ésszerűtlen. 

VII. Díjak, árak és fizetési feltételek 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a 

Megbízottat a Szerződésben meghatározott 
díjazás illeti meg. A Megbízó a Megbízott által 
szabályszerűen kiállított és neki benyújtott 
számla alapján köteles a Szerződésben 
meghatározott Díjat a Szerződésben 
meghatározott módon a Megbízott részére 
átutalni. A Díj a Szerződésben 
meghatározottaknak megfelelően kerüI 
kiszámlázásra. 

A számla összege a Megbízottnak a 
számlában feltűntetett bankszámlájára 
történő átutalással forintban fizetendő meg a 
számlában feltűntetett, a kiállítástól számított 7 
naptári napos határidőn belül. 

2. A Megbízott az általa nyújtott 
Szolgáltatásokért az ÁSZF mellékletét 
képező mindenkori Árlistában, vagy az 
Egyedi  szerződésben egyedileg 
meghatározott díjakat számítja fel. 

3. A Szolgáltató egyedi mérlegelése alapján, 

üzletpolitikai jelleggel, egyes Ügyfelek, 
vagy Ügyfelek csoportja részére egyedi 
kedvezményeket állapíthat meg. 

4. A Megbízott jogosult egyedi igény esetén egyedi, 

az Árlistától eltérő díjakat alkalmazni. 

5. A Díj fizetési határideje a Szolgáltatás 

teljesítésétőI számított 7. naptári nap, a VI/5. — 
VI/ pontokba foglalt eseteket ide nem értve. 

6. A Szolgáltatás Díját a Megbízott 
teljesítésének megkezdését megelőzően 
köteles megfizetni a Megbízó, ha a Felek 
között korábban Szolgáltatás igénybevételére 
Szerződéses kapcsolat még nem állt fenn, 



illetve az a Megbízó is, aki a Szerződés 
megkötésekor korábbi megrendelése Díjával 
fizetési késedelemben áll Megbízottal 
szemben, vagy a Szerződés megkötését 
megelőzőn korábbi Szerződésből eredő 
Díjfizetési kötelezettségének késedelmesen 
tett eleget. 

7. A Szerződés szerinti Szolgáltatás 
teljesítését a Megbízott - indokolás nélkül – 
előleg fizetésétől teheti függővé. 

8. A Díj a Megbízott bankszámláján történő 

jóváírás időpontjában minősül megfizetettnek. 

9. A Megbízott nem jogosult a Díjat úgy 

teljesíteni, hogy a Megbízottal szembeni 
bármely követelését a Megbízott fele fennálló 
Díj tartozásába, vagy Megbízott bármely 
számlájával  szemben beszámítja. 

10. Megbízott fenntartja a jogot, hogy növelje 
az Szolgáltatás Díját, amennyiben a minták 
vizsgálata azok természetéből fakadóan a 
megszokottnál magasabb kiadásokkal 
járna, és erről a megrendelés elfogadásakor 
nem volt tudomása. A Felek megállapodnak, 
hogy erről haladéktalanul értesítik egymást, 
és írásban megállapodnak egy megfelelően 
növelt Díjösszegben. Díjmegállapodás 
hiányában a Megbízott jogosult a 
Szerződés indokolás nélküli felmondására, 
amely esetben a Megbízó köteles a 
Megbízottnak a felmondásig felmerült 
költségei megtérítésére. 
Felek kifejezetten kizárják, hogy az e pont 
szerinti megbízotti felmondás miatt a Megbízó 
a Megbízottal szemben bármilyen jogcímen 
igényt (pl. kártérítés, felmerült költségek 
áthárítása, stb.) támasszon. 

 
11. Felek megállapodnak, hogy 

amennyiben a Szerződés hatálya alatt 
további feladatok - kiegészítő vagy 
többletmunka - elvégzése válik 
szükségessé, úgy a Megbízott jogosult a 
Szerződésben meghatározott Díjösszeget 
növelni. 

 
A kiegészítő vagy többletmunka olyan előre 
nem látható, de szükséges munka, amely a 
Szolgáltatás ellátásához szükséges, illetve 
olyan, a Megbízó részéről kért vagy a 
Megbízott oldaláról felmerült többletmunka, 
amely a Szerződésben vállaltak 
teljesítéséhez szükségessé vált. A Felek 
megállapodnak, hogy a felmerülő kiegészítő, 
illetve többletmunkákról haladéktalanul 
értesítik egymást, es írásban megállapodnak 
egy megfelelően növelt díjösszegben, amely 

fedezi a szükségessé vált többletmunka 
költségeit. 

12. Amennyiben a Szolgáltatásra vonatkozó 

kötelező jogirendelkezések a teljesítés 
ideje alatt megváltoznak, és ennek 
eredményeként a Szolgáltatás költségei is 
emelkednek, úgy Megbízó — külön 
Szerződés módosítás nélkül is — köteles 
ezen többlet költségek megfizetésére a  
Szerződésben meghatározott eredeti 
Díjfizetési határidőben. 

13. A számla kiegyenlítésével a számlában 
foglalt Szolgáltatás teljesítése külön 
teljesítési igazolás hiányában is igazoltnak 
minősül. 

14. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a 
Megbízott részére köteles késedelmi 
kamatot fizetni a késedelembe esés 
napjától. A késedelmi kamat mértéke a 
Ptk-ban meghatározott mértékű 
késedelmi kamat. Késedelmes fizetés 
esetén amennyiben a késedelembe esés 
napját követő 15. naptári napon a késedelem 
fennáll, a Megbízó köteles a Megbízottnak 
40 EUR-nak megfeleIő forintnyi behajtási 
költségátalányt fizetni. 

 

VIII. Együttműködés 

1.  A Szerződésből származó jogok gyakorlása 

és a kötelezettségek teljesítése során a 
Felek a jóh iszeműség  és  a 
t i sz tességesség követelményeinek 
megfelelően, kölcsönösen és fokozottan 
együttműködve kötelesek eljárni. 

IX. Nyilatkozatok 

1.  Felek kijelentik, hogy megfelelően 
megalapított és működő társaságok, amelyek 
saját cégnevük alatt jogokat szerezhetnek, 
perelhetnek és perelhetőek, a Szerződés 
aláírásához és az abban foglalt 
kötelezettségeik teljesítéséhez 
kellő  felhatalmazással rendelkeznek, illetve a 
Szerződés aláírásához és teljesítéséhez 
nincs szükségük harmadik fél általi eljárásra, 
annak hozzájárulására vagy harmadik fél 
értesítésére. 

2. Egyéni vállalkozó, illetve magánszemély 

Megbízó kijelenti, hogy cselekvőképes 
nagykorú személy, akinek szerződéskötési 
képessége korlátozva nincs. 

3. Felek kijelentik és szavatolják, hogy a 
Szerződésnek egyik Fél általi aláírása sem 
sért, illetve nem fog sérteni semmilyen más 



megállapodást sem olyan kötelezettséget, 
amelyben bármelyik Fél félként szerepel. 

4. A Felek által a Szerződésben vállalt 
kötelezettségek törvényes és érvényes 
kötelezettségek, amelyek rájuk nézve 
kötelező erővel bírnak és velük szemben 
végrehajthatóak az azokban foglalt 
feltételek szerint, és minden tekintetben 
megfelelnek a Felek társasági 
szerződésének/alapító okiratának vagy 
alapszabályának és a hatályos magyar 
jogszabályoknak, illetve a Felek minden 
vonatkozásban megfelelnek minden 
alkalmazandó jogszabálynak és az 
alkalmazandó jogszabályok által előírt 
engedélyek feltételeinek. 

5. A szerződő Felek kijelentik, hogy 

megszüntetésükkel kapcsolatos eljárás, 
csődeljárás, felszámolási, illetve 
végelszámolási eljárás nincs folyamatban, 
ilyen kérelmet tudomásuk szerint senki nem 
nyújtott be velük szemben, és ilyen eljárást 
magukkal szemben maguk sem indítottak, 
továbbá nincs velük szemben folyamatban 
olyan bírósági vagy hatósági eljárás, amely 
gazdasági tevékenységük folytatását vagy a 
jelen szerződés teljesítését ellehetetlenítheti, 
vagy akár olyan döntéssel is végződhet, 
amely ezzel járhat. Felek kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy amennyiben velük 
szemben ilyen eljárás indul, vagy azt maguk 
indítanak, úgy azt legkésőbb a 
tudomásszerzéstől számított 3 napon 
belül egymásnak bejelentik. 

X. Referencia 

1. A Megbízó hozzájárul, hogy a Szerződés 
sikeres teljesítését követően Megbízott a 
Megbízó nevét, a teljesítés idejét és a feladat 
körülírását referenciái között feltűntesse, 
nyilvánosságra hozza. 

2. A Megbízó továbbá kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Szerződés teljesítését követő 5 
éves időszakban a Megbízott által kért formában 
a referenciaigazolást a Megbízott írásbeli 
kérését követő 10 munkanapon belül kiállítja, 
azt cégszerűen aláírja. 

XI. Védett adatok, adatkezelés, titoktartás 

1. A Megbízott köteles a bemutatott és 
átadott mintákat, dokumentumokat, a 
tudomására jutott információkat üzleti 
titokként kezelni. A Felek kijelentik, hogy a 
jelen Szerződés szerinti együttműködésük 
során tudomásukra jutó üzleti, szakmai, 
illetve egymás tevékenységével 

kapcsolatos bármely információt üzleti 
titoknak minősítenek és bizalmasan kezelnek. 
A titoktartás szabályait mindkét fél köteles 
betartani. 
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
a Szolgáltatások nyújtása, illetve igénybevétele 
során tudomásukra jutott üzleti titkokat a 
vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint 
megőrzik. A Felek a Szerződés keretében a 
Szolgáltatások nyújtása, illetve igénybevétele 
során tudomásukra jutott adatokat, 
információkat —  jogszabályi 
kötelezettséget, hatósági, illetve bírósági 
kötelezést és jelen dokumentumban megadott 
eseteket kivéve — harmadik személynek 
kizárólag a másik Fél írásbeli 
beleegyezésével adhatják át. 

2. A titoktartási kötelezettség a Felek 
alkalmazottaira, az igénybe vett 
Alvállalkozókra is megfelelően irányadó. A 
Felek felelősséggel tartoznak azért, hogy 
alkalmazottaikat es Alvállalkozóikat a 
titoktartásra megfelelő módon kötelezzék. 
E kötelezettség független a Szerződés 
fennállásától és annak megszűnése után is 
korlátlan ideig fennmarad. 

3. A Megbízott kijelenti, hogy a jelen 

Szerződésben foglaltak végrehajtása során 
tudomására jutott minden üzleti titoknak 
minősülő adatot időbeli korlátozás nélkül 
köteles megőrizni. 

4. A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó 
részéről rendelkezésére bocsátott mintákat, 
adatokat es információkat kizárólag a 
Szerződésben rögzített feladatai ellátásához 
használja fel, azokat más célra nem használja 
fel, azokat szigorúan bizalmasan kezeli, 
nyilvánosságra nem hozza. A titoktartási 
kötelezettség a Megbízott alkalmazottait, 
Alvállalkozóit is terheli, így a Megbízott 
köteles a kötelezettség érvényesülését biztosítani 
e szermélyekkel szemben. 

5. A Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, 

hozzájárul és felhatalmazza a Megbízottat, 
hogy a mintát, valamint a bizalmas 
információt, üzleti titkot tartalmazó 
információt, dokumentumot, okiratot, valamint 
adatot, ha ez személyes adatnak minősül is, 
a jogszabályokkal összhangban kezelje és 
nyilvántartsa, tárolja, feldolgozza és 
továbbítsa. A kezelés, nyilvántartsa, tárolás, 
feldolgozás és továbbítás célja a Szolgáltatás 
végzése, munkaszervezés, 
ügyfélnyilvántartás és ügyfélkapcsolat, 
követelésérvényesítés, marketing. A jelen 
szerződés aláírásával Megbízó kifejezett és 



egyértelmű hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Megbízott a mintát, valamint a 
bizalmas információt, üzleti titkot tartalmazó 
információt, dokumentumot, okiratot, valamint 
adatot kezelje, feldolgozza, azokat továbbítsa 
Alvállalkozója, teljesítési segéde részére. A 
Megbízó kijelenti, hogy a Megbízó vagy 
annak ügyfelei, azok kapcsolattartói, 
munkavállalói, egyéb képviselői adatait, 
valamint a mintákat azok kifejezett, egyértelmű és 
önkéntes, megfelelően tett hozzájárulása alapján 
továbbította a Megbízott részére. 

Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
jelen hozzájárulás teljesítésével 
összefüggésben olyan adatot továbbított a 
Megbízott részére. amely harmadik személy 
személyes adatának, vagy üzleti titkának 
minősülhet, a Megbízó kötelessége és 
felelőssége az, hogy megszerezze a kérdéses 
harmadik személy hozzájárulását a 
továbbításhoz, illetve ahhoz, hogy azt a 
Megbizott a fentieknek megfelelően 
megismerhesse, kezelhesse és továbbítsa 
azokat. 
A Szerződés aláírásával a Megbízó 
felmentést ad a bizalmas információra, üzleti 
titokra vonatkozó rendelkezések alól a 
Megbízott és annak Alvállalkozója részére 
és hozzájárul ahhoz, hogy a bizalmas 
információit, üzleti titkait, információit, 
dokumentumait a Megbízott és Alvállalkozója 
teljes terjedelmében és tartalmában 
megismerjék. 
 

6. A Megbízó hozzájárul ahhoz önkéntes, 
kifejezett és egyértelmű hozzájárulása 
alapján, hogy a Megbízott az általa, vagy 
segítségével szervezett szakmai 
rendezvényekre részére meghívókat, 
segédanyagokat küldjön és ebből a célból 
az érintettek nevét, telefonszámát, e-mail 
címét. cégnevét és pozícióját kezelje, 
nyilvántartsa. 

7. A Megbízó kifejezetten kéri és hozzájárul 
ahhoz, hogy a Megbízott a Szerződés 
hatálya alatt, illetve azt követően - a 
hozzájárulás kifejezett visszavonásáig - a 
Megbízó részére elektronikus úton a 
Megbízó ügyvezetője e-mail-címére es a 
Megbízó által meghatározott kapcsolattartója e-
mail-címére hírlevelet, információt, 
kereskedelmi közleményt, illetve reklámot 
küldjön. 

8. Megbízott előzetes írásbeli hozzájárulása 
szükséges a Megbízott vagy harmadik 
személy részére elektronikus úton továbbított 
dokumentum minden módosításához. 

XII. Kapcsolattartás, kézbesítés 

1. A Szerződés keretében bármilyen 
értesítésnek, ajánlatnak, utasításnak vagy 
más egyéb közlendőnek (továbbiakban: 
„Értesítés”) írásban kell készülnie, és 
személyesen, postán, telefaxon, 
elektronikus úton juttatandó el a 
Szerződésben meghatározott címekre. A 
telefaxon küldött Értesítés fogadását a fogadó 
félnek e-mailben vagy telefaxon is meg kell 
erősítenie. Az e-mailben küldött Értesítés 
fogadását a fogadó felnek kézbesítési 
igazolással, ennek hiányában e-mailben 
vagy telefaxon kell megerősítenie. 

2. Amennyiben a postai küldemény „a címzett 

az átvételt megtagadta” vagy „a címzett 
ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza a 
feladóhoz, úgy a küldeményt a postai 
feladás napjától számított 5. munkanapon 
kézbesítettnek tekintik a Felek függetlenül 
attól, hogy a címzett Fél azt megkapta-e vagy 
sem. 

3. Személyes kézbesítés esetén az átvételt a 

Felek a másik Fél átvételt igazoló eredeti 
aláírásával igazolhatják. 

4. Telefaxüzenet esetén az Értesítés akkor 
tekinthető kézbesítettnek, amikor a telefax 
elküldését visszaigazoló szelvény 
rendelkezésre áll, és a telefaxüzenet 
megérkezését a fogadó fél e-mailben vagy 
telefaxon is megerősítette. 

5. E-mail esetén az Értesítés akkor 
tekinthető kézbesítettnek, amikor a 
levelező rendszer kézbesítési igazolása 
rendelkezésre áll, ennek hiányában, amikor 
annak megérkezését a fogadó Fél e-mailben 
vagy telefaxon is megerősítette. 

6. A Fél köteles írásban értesíteni a másik 
Felet, amennyiben továbbiakban nem 
kívánja igénybe venni az információk és 
dokumentumok elektronikus továbbítását. 

7. Utasításokat, kéréseket, megjegyzéseket 
vagy információkat a Megbízott csak olyan 
személytől fogad el, aki az Egyedi 
Szerződésben kapcsolattartásra felhatalmazott 
személyként megjelölt. 

8. Felek kijelentik, hogy tisztában vannak az e-

mail útján történő adat- es dokumentum 
továbbítással kapcsolatos kockázatokkal. 
Különösen annak a veszélye nem zárható ki, 
hogy harmadik személy hozzáfér a továbbított 
adatokhoz, tudomást szerez azokról vagy 
megváltoztatja azokat, illetve hogy a címzett 
által kapott adatok hamisítottak, hiányosak, 
elkésettek lehetnek, vagy egyáltalán nem 
érkeznek meg. Továbbított elektronikus 



küldemények tartalmazhatnak vírusokat vagy 
más összetevőket, amelyek zavarhatnak vagy 
megrongálhatnak más számitógépeket. 
Tudomásul véve az említett kockázatokat, 
Megbízó hozzájárul, hogy az információk 
es dokumentumok elektronikus úton 
továbbíthatóak Megbízónak és érdekelt 
harmadik személyeknek. Megbízott nem 
vállal semmilyen felelősséget azokért a 
lehetséges károkért, amelyeket Megbízó 
vagy a harmadik fél esetlegesen szenved az 
elektronikus úton továbbításból kifolyólag, 
kivéve, ha a kár Megbízott szándékos vagy 
nagyfokú hanyag kötelességszegésből ered. 

9. Felek megállapodnak, hogy székhelyük, 

adószámuk, alanyiadómentesség-
választásuk, számlaszámuk, cégjegyzésre 
jogosult vezető tisztségviselőik, 
kapcsolattartóik személyének, a 
kapcsolattartás során rendszeresen 
használttelefon-, telefaxszámuk, e-mail-
címük megváltozása esetén lehetőleg még 
azt megelőzően, de legkésőbb a változást 
követő 2 munkanapon belül egymást 
írásban értesítik. 

XIII. A teljesítés felfüggesztése 

1. A Megbízott jogosult a teljesítést felfüggeszteni, 

ha a Megbízó a Szerződésben 
meghatározott Díj fizetésével késedelembe 
esett. 

2. A Megbízott jogosult a teljesítést 

felfüggeszteni akkor is, ha a Megbízó a 
Szolgáltatás teljesítéséhez a megbízott 
javára a szükséges feltételeket nem 
biztosítja, vagy a feltételeket nem tartja 
fenn, továbbá akkor is, ha a Szolgáltatás 
teljesítése egyébként akadályozott. 

3. A Megbízott a teljesítést felfüggesztheti 
továbbá, ha a Megbízott a részteljesítést, 
vagy bármely más korábbi Szerződés 
teljesítését az ÁSZF V./29-31. pontjaiba 
ütközően jogosulatlanul használja fel. 

4. A Szolgáltatás teljesítésének 

felfüggesztésére az arra okot adó körülmény 
megszűnéséig kerül sor. 

A Szolgáltatás teljesítése felfüggesztésének 
ideje a Szolgáltatás teljesítési határidejébe 
nem számít bele. 

6. Amennyiben a teljesítés felfüggesztése 
miatt a Szolgáltatás teljesítéshez új minta, 
mintavétel, adat szükséges, úgy azt Megbízott 
a saját költségére köteles rendelkezésre 
bocsátani, vagy az ismételt mintavételt lehetővé 
tenni, és ez esetben a teljesítési határidő újból 
kezdődik. 

7. Amennyiben a teljesítés felfüggesztésére 
formálisan nem kerül sor, azonban annak 
helye lenne a Szerződés vagy jogszabályi 
rendelkezés alapján, úgy arra az esetre is a 
jelen XIII. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. 
és Megbízott késedelme nem állapítható 
meg. 

XIV. A Szerződés megszűntetése 

1. A Megbízott jogosult a Szerződést felmondani, 

ha 

a. a Megbízó legalább 15 (tizenöt) napos 

fizetési késedelembe esett: vagy 

b. a Megbízó a Szolgáltatás 

teljesítéséhez szükséges feltételeket a 
Szerződésben aláírtak szerint nem teljesíti, 
vagy nem biztosítja: 

c. a Szolgáltatás teljesítése során — akár 

más Szerződésből fakadó Szolgáltatást 
érintően — az ÁSZF V./29-31. 
pontjaiba ütközően jogosulatlan 
felhasználásra kerül sor; vagy 

d. a Megbízott a Szolgáltatás teljesítését 
legalább 15 (tizenöt) napra felfüggesztette, 
vagy 

e. a Megbízó csőd- vagy felszámolási 

eljárás hatálya alá kerül; 

f. a Megbízó súlyos szerződésszegése 

esetén 

2. A Felek súlyos szerződésszegésnek 

tekintik különösen, de nem kizárólagosan, 
ha a Felek bármelyike megsérti titoktartási 
kötelezettségét, vagy bármelyik Fél saját 
felróható magatartása következtében 
kötelezettségei teljesítésével ismételten 
késedelembe esik, illetve a Megbízó 
megszegi adatszolgáltatási kötelezettségét. 

3. Amennyiben Megbízott részéről kerül 

felmondásra jelen Szerződés, a Megbízó 
köteles megtéríteni Megbízottnak a 
megbízás teljesítése során addig felmerült 
költségét, kiadásait, valamint az addig 
elvégzett munka díját és az azokat terhelő 
adókat és a Megbízott kárát. 

4. Megbízó jogosult a Szerződés — legalább 5 
(öt) napos póthatáridőt tartalmazó írásbeli 
felszólítás közlését követően — felmondani, 
amennyiben a Megbízó a Szolgáltatás 
teljesítésével legalább 15 (tizenöt) napos 
késedelembe esett és a Szolgáltatást a 
póthatáridő alatt sem teljesítette. 

5. A Megbízó tudomásul veszi, hogy 

amennyiben a Szerződést felmondja, vagy az 
a saját érdekkörébe tartozó okból a teljesítés 



Megbízott általi befejezése, illetve az eredmény 
bekövetkezte előtt megszűnik, úgy a Megbízó 
által már megfizetett Megbízási díj 
visszatérítésére a Megbízott nem köteles. 

 

XV. Felelősség kizáró és korlátozó 

rendelkezések 

1. Felek megállapodnak, hogy a Megbízott 

nem tartozik Megbízó felé felelősséggel, 
tehát a Megbízott felelősségét felek kizárják 

a. a Megbízó által megrendelt 
Szolgáltatás Megbízó céljának való 
megfelelőségéért; 

b. a Megbízó által szolgáltatott minta 

alkalmatlanságáért, így különösen 
annak szakszerűtlen, helytelen 
kiválasztásáért, vételéért, tárolásáért, 
fuvarozásáért, tartósításáért és a minták 
késedelmes rendelkezésre 
bocsátásáért; 

c. a Megbízó által szolgáltatott adatok 
és információk hibájáért, 
pontatlanságáért: 

d. a Szolgáltatás Megbízó általi 

felhasználásáért, a felhasználás 
módjáért, vagy a felhasználás 
elmulasztásáért; 

e. a Szolgáltatás Megbízó általi 

késedelmes megvizsgálásából eredő 
károkért, 

f. a Szolgáltatás hibájából eredő 
következményes károkért. 

2. A Felek megállapodnak, hogy a 
Megbízott kártérítési, sérelemdíj iránti, 
kártalanítási felelősséget a Szolgáltatás 
Díjának tizenkétszeres mértékére korlátozzák. 

XVI. Egyéb rendelkezések 

1, Az Egyedi szerződés és a jelen ÁSZF, 

valamint mellékletei testesíti meg a Felek között 
a Szerződés tárgyában létrejött teljes és 
végleges megállapodást. A Szerződésben 
nem szabályozott kérdésekben a Megbízott 
ajánlatában foglaltak a Szerződés 
teljesítése alatt kötelező érvényűek. A 
Szerződésben, illetve az ajánlatban 
foglalt rendelkezések közötti esetleges 
eltérés esetén a Szerződésben foglaltak az 
irányadóak. Amennyiben az Egyedi 
szerződés valamely rendelkezése és az 
ÁSZF vagy melléklete között ellentmondás áll 
fenn, vagy valamely kérdést az Egyedi 
Szerződés az ÁSZF-től eltérően szabályoz, 

az Egyedi szerződés rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

2. Amennyiben a Megbízott nem érvényesít 

valamely őt — a Szerződés, vagy a 
jogszabályok alapján — megillető jogot, vagy 
ilyen jog gyakorlásával késlekedik. vagy 
azokat csak részben gyakorolja, ez nem jelenti 
azt, hogy a Megbízott erről a jogáról lemond. 
A Szerződés alapján a Megbízottat 
megillető jogok kiegészítik mindazokat a 
jogokat, amelyek a Megbízottat a jogszabályok 
rendelkezései értelmében megilletik. 

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a 

Szerződésben nem szabályozott kérdések 
esetében a Ptk., valamint a hatályos jogi 
szabályok rendelkezéseit tekintik 
irányadónak, továbbá a Szerződéssel 
kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitát 
megkísérelik egymás között tárgyalásos úton 
rendezni. 
 

XVII. Záró rendelkezések  
1. A jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben 

foglaltak, mint általános szerződéses 
feltételek - az Egyedi szerződéssel együtt 
- a Felek között létrejött Szerződés részét 
képezik. 

  
J.S. Hamilton Hungaria Korlátolt Felelősségű 
Társaság 


