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Általános Szerződési Feltételek
1. Érvényességi terület
Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti
teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat,
információkat valamint a megbízás keretében végzett
egyéb teljesítéseket értve.
A Megbízó esetleges általános üzleti feltételei akkor
képezik a szerződés részét, ha azokat az MHtE
elfogadja. Az általános üzleti feltételektől eltérő
szerződést
a
cég
erre
feljogosított
vezetői
engedélyezhetik, ha erre külön kifejezett utalás történik.
2. Az ajánlat
A szerződés végleges megkötéséig illetve az ajánlat
írásbeli visszaigazolásáig az MHtE ajánlata a
terjedelem, az ár és a határidő tekintetében közös
megegyezéssel változhat.

7. A teljesítés elismerése, átvétel
Az MHtE a megbízás minden egyes lezárt részét, mint
részteljesítést a Megbízónak elismerésre / átvételre
benyújthatja. Ha a Megbízó a teljesítést nem ismeri el
haladéktalanul, akkor köteles kifogásait és azok
indoklását 7 napon belül írásban bejelenteni.
Amennyiben írásbeli kifogás nem születik, úgy
Megbízott 20 nap elteltével a teljesítést elismertnek
tekinti. Írásbeli kifogás esetén a felek törekednek a
kölcsönös megegyezésre.
8. Fizetési feltételek

3. A szolgáltatás terjedelme
A szolgáltatás terjedelmére kizárólag a felek által
elfogadott és egyeztetett Szerződés az irányadó. Ha
ilyen nincs, akkor a Megbízó írásbeli megbízása és az
MHtE írásbeli megbízás visszaigazolása a mérvadó.
4. Teljesítési határidő
A szerződésben meghatározott teljesítési határidő a
Megbízó által közölt adatok alapján közösen került
meghatározásra. Ez csak akkor kötelező érvényű,
amennyiben ez a cég és a Megbízó által kifejezetten és
írásban, mint kötelező határidő lett megerősítve. Egyéb
esetben a teljesítési határidő informatív jellegű.
5. Együttműködés
A Megbízó vállalja, hogy a cég részére a teljesítéshez
szükséges közreműködést valamint összes feltételt
saját maga, megbízottja, vagy külső harmadik fél
részéről biztosítja, idejében és költségmentesen
rendelkezésre bocsátja.
A Megbízó visel minden többletráfordítást, melyek a
munka késedelmét okozzák az alábbiak miatt: helytelen
vagy hiányos adat megadás, nem szabályszerű
közreműködés miatti elutasítás, a szerződés megkötése
utáni módosítások
Az összeférhetetlenség kérdésére vonatkozóan –
hacsak a két fél egyéb módon nem szabályozza, a Ptk.
mindenkor érvényes vonatkozó előírásai az irányadóak,
és kiterjed a képviselő és az ügyvezető egyéb társasági
jogviszonyaira.
6. Bizalmas kezelés
A szerződő felek munkatársai kötelesek a munkájuk
során tudomásukra jutott tényeket és információkat
titokban tartani. A szerződő felek megbízói és azok
munkatársai ugyancsak kötelesek a munkájuk során
tudomásukra
jutott
tényeket
és
információkat
bizalmasan kezelni. Az írásos anyagokról - rajzokról,
tervekről, stb. - melyekbe a szerződő felek betekintési
jogot kaptak, és a szerződés teljesítése szempontjából
jelentős fontosságúak, a felek másolatot készíthetnek
saját nyilvántartásuk részére.

MHtE ÁSZF

A Megbízó egyetért azzal, hogy az MHtE az
adatvédelmi törvény betartásával saját céljaira a
személyi vonatkozású adatokat megőrizheti és
feldolgozhatja. Harmadik fél részére információt csak a
Megbízó írásos felhatalmazása esetében adhat.

A
Megbízási
Szerződésben
megadott
díjak
kiegyenlítése a szerződésben rögzített fizetőeszközzel
számla alapján történik, kivéve, ha erről a Megbízási
Szerződés másképp rendelkezik. A számlán megadott
összeggel szembeni beszámításnak csak írásbeli
megállapodás esetén van helye.
A Megbízó egyetért azzal, hogy a Szerződés alapján az
MHtE által elkészített dokumentumokat az MHtE csak a
számla maradéktalan kiegyenlítése után adja át.
Az MHtE számlái ellen reklamációt a számla átvétele
utáni két héten belül lehet írásban érvényesíteni.
9. Egyebek
Egyéb tekintetben a szerződésre az érvényes magyar
jogszabályok vonatkoznak. Jogvita esetén az MHtE
székhelye szerinti bíróság illetékes.
A
tevékenységhez
kapcsolódó
szóbeli
megállapodásokat írásba kell foglalni. A szerződés
megváltoztatását, vagy kiegészítését, beleértve a
záradék változását is, szintén írásos formában kell
rögzíteni.
A Szerződésre vonatkozó minden változtatás és javítás
csak mindkét fél írásbeli megállapodása révén jöhet
létre.
A
jelen
Általános
Üzleti
Feltételek
egyes
rendelkezéseinek,
azok
részeinek,
feltételek
hatálytalanítása esetén, a megmaradó rendelkezések
hatálya nem módosul. A hatálytalan rendelkezés, vagy
része helyett az a rendelkezés érvényes, mely
értelmében és céljában a hatálytalan rendelkezésnek
megfelel, vagy ahhoz legközelebb áll.
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