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ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. (9027 Győr, Külső Árpád u. 41., adószám: 
13530208-2-08, Cg.: 08-09-013199) tevékenységének végzése során megkötött 
vállalkozási szerződésekre vonatkozó 

 

Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF 
 

1. Hatálya 

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. által 
megkötött, a szolgáltatásaira vonatkozó azon feltételeket rögzíti, melyeket a vállalkozási 
szerződések nem foglalnak magukban.  

Az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. szerződésnek tekint a Vevő számára nyújtott 
szolgáltatásra vonatkozó bármely írott megállapodást. 

Amennyiben a vállalkozási szerződések az ÁSZF-től eltérő feltételeket határoznak meg, úgy 
a szerződés rendelkezései az irányadók. 

 

2. Árajánlat 

Az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. által adott árajánlatok díjmentesek. Amennyiben arról 
nem történik külön rendelkezés, az árajánlatok a kiállítástól számított 30 napig érvényesek. 
Amennyiben a Vevő határidőn belül megrendeli az elvégzendő tevékenységet, úgy az ABU 
HUNGARY Mérnökiroda Kft. köteles az árajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően 
elvégzeni a munkát. 

 

3. Megrendelés 

A Vevő az árajánlatot átvizsgálja, szükség esetén egyeztet az ügyvezetővel és vagy 
szerződést köt, vagy az árajánlatot írásban elfogadja, illetve a munkát megrendeli. Az írásban 
elfogadott árajánlat szerződésnek minősül.  

Az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. vállalja, hogy minden nemű munka elvégzését legjobb 
tudása szerint, szakszerűen, a vonatkozó jogszabályok és egyéb szakmai szabályok 
betartásával végzi.  

 

4. Határidő 

Mintavétel 

Amennyiben arról nem történik külön rendelkezés, a megrendeléstől számított legkésőbb 10 
munkanapon belül az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. a mintavételezést megkezdi. 

Vizsgálati jelentés 

Amennyiben arról nem történik külön rendelkezés, a vizsgálati jelentés elkészítésének 
határideje legkésőbb a mintavétel befejezését követő 20. munkanap. 

Minden egyéb mérnöki tevékenységre, szolgáltatásra vonatkozó határidőt – annak 
sajátossága, összetettsége miatt – a megkötött vállalkozási szerződés rögzít. 

 

5.Teljesítés 

A teljesítés feltételei minden egyes tevékenységre egyedileg kerülnek meghatározásra, amit 
a vállalkozási szerződés tartalmaz.  
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Amennyiben az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. előre nem látható okok miatt bármely 
felszíni-, felszín alatti- és ivóvíz, illetve talaj-, hulladék-, iszap mintavételezést nem képes 
elvégezni, abban az esetben alvállalkozót kér fel – a Vevő egyidejű tájékoztatása mellett – a 
szükséges mintavételek kivitelezésére. 

Az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. az általa felkért alvállalkozó munkájáért a Vevő felé 
minden esetben felelősséget vállal. 

 

6. Teljesítési igazolás 

Az elvégzett munka abban az esetben nyilvánítható teljesítettnek, ha a Vevő a teljesítést 
visszaigazolja. A számla ez után kerül kiállításra.  

 

7. Számlázás 

Az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. árai forintban értendők. Amennyiben a felek által 
meghatározott tevékenység hibátlanul és hiánytalanul kivitelezésre került, a számla kiállítható. 
Külön rendelkezés hiányában a számla nettó értéke az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény általános szabályai szerinti az ÁFA összegével emelendő. 

A Vevő a kiállított számla ellenértékét a vállalkozói szerződésben meghatározott feltételek 
szerint, határidőre köteles kiegyenlíteni.  

 

8. Késedelmes fizetés 

Amennyiben arról nem történik külön rendelkezés, késedelmes fizetés esetén a mindenkori 
jegybanki alapkamat kétszerese fizetendő kamatként. 

 

9. Reklamáció 

Az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. panasznak tekint minden szakmai, vagy a szolgáltatás 
minőségével kapcsolatos, a Vevőtől vagy egyéb érdekelt féltől érkező kifogást, reklamációt.  

A Vevő a megbízási szerződésben megállapított időn belül – annak hiányában a mintavételi 
jegyzőkönyv, valamint bármilyen jelentés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül – 
panaszt tehet. A Vevő a panaszait szóban vagy írásban közölheti. Szóbeli jelzés esetén 
későbbi írásos megerősítés is szükséges (email, levél). 

A panasz kivizsgálását követően, a panasz jogosságának megállapítása esetén a Vevőt ért 
kárért az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. anyagi felelősséget vállal. 

 

10. Szellemi termék 

Amennyiben a vállalkozói szerződés másképp nem rendelkezik, az elkészített 
szakvéleményeket, jelentéseket, felülvizsgálatokat az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. saját 
szellemi tulajdonának tekinti. Ezen dokumentumok engedély nélküli másolása, terjesztése 
nem megengedett.    

 

11. Adatvédelem 

A vállalkozói szerződések megkötése, teljesítése során az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. 
bizalmasan kezeli a szerződéssel összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat, a 
2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 
valamint az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EU 2016/679 („GDPR”) rendelet 
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szabályainak megfelelve.  

 

13. Titoktartás 

Az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. minden megkötött vállalkozói szerződés teljesítésével 
kapcsolatban a tudomására jutott adatokat, információkat, a rendelkezésére bocsátott 
dokumentációkat üzleti titokként kezeli. Ezen információkat harmadik félnek nem adja át, 
nyilvánosságra nem hozza. 

 

14. Szerződés megszűnése 

A vállalkozási szerződés az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. által nyújtott szolgáltatás 
teljesítését, illetve a végszámla kiállítását követően szűnik meg.  

A szerződés – a felek együttes tájékoztatását követően – közös megegyezéssel írásban 
bármikor módosítható. 

A szerződést azonnali hatállyal bármelyik fél felmondhatja, amennyiben a másik fél a 
szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi. 

 

15. Egyéb rendelkezések 

A vállalkozási szerződés megkötését követően a felek kötelesek egymással együttműködni, 
egymást írásban értesíteni minden, a szerződéshez kapcsolódó lényeges körülményről.  

Az ABU HUNGARY Mérnökiroda Kft. tevékenységei, szolgáltatásai során mindenkor betartja 
a hatályos jogszabályokban foglaltakat, valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. 

 

16. Vitás kérdések 

A felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket, a felek első sorban békés úton próbálják 
meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor – feltéve, ha a vállalkozási 
szerződés másképp nem rendelkezik – a felek a Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességét 
kötik, illetve, ha a jogvita a törvényszék hatáskörébe tartozik, úgy a Győri Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor 
hatályos Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírások, a 2020. április 30. napja után 
megkötött vállalkozási szerződésekre vonatkoznak. 

 

Győr, 2020. április 30. 

 

 

Dr. Petróczki Ferenc 

ügyvezető  


