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1. ÁSZF ALKALMAZÁSA 
 

Jelen általános szerződési feltételek hatálya kiterjed az 

EnviTek Magyarország Kft. (továbbiakban: EnviTek) és 

a vele szerződő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) között 

bármely módon megkötött szerződésre. 

Az Ügyfél által esetlegesen alkalmazott általános 

szerződési feltételek az EnviTek általi kifejezett 

elfogadás esetén képezhetik a felek közötti szerződés 

részét. Az EnviTek és az Ügyfél által alkalmazott 

általános szerződési feltételek közötti eltérés esetén – 

Felek ellenkező megállapodását kivéve - a jelen ÁSZF-

ben foglaltak az irányadóak.  

Az Ügyfél és az EnviTek közötti szerződés tartalmát 

elsősorban a felek között megkötött egyedi szerződés 

tartalmazza, és azon kérdések tekintetében, amelyek 

az egyedi szerződésben nem vagy eltérően nem 

szabályozottak, azokra jelen ÁSZF-ben foglaltak 

irányadóak. 

 
2. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, MÓDOSÍTÁSA 

 

Az EnviTek által kiadott ajánlatok, árajánlatok 

ajánlattételre történő felhívásnak minősülnek. A 

szerződés az Ügyfél által közölt megrendelésnek az 

EnviTek általi írásbeli visszaigazolásával jön létre. 

Az EnviTek a megrendeléseket nem köteles elfogadni, 

jogában áll a megrendeléseket részben vagy egészben 

teljesíteni, kivéve, amennyiben az Ügyfél a 

részteljesítést kizárta. 

Az EnviTek kifejezetten fenntartja a jogot, hogy 

amennyiben az Ügyfélnek korábbi vagy folyamatban 

lévő szerződéséből eredően lejárt tartozása áll fenn az 

EnviTek-el szemben, úgy az újabb szerződés 

megkötését mindaddig visszautasítsa, illetve a 

fennálló szerződések teljesítését felfüggessze, amíg az 

Ügyfél a tartozását nem rendezi, vagy – saját döntése 

szerint - az új megrendelést kizárólag előre fizetés 

mellett fogadja el. Lejárt tartozás esetén az EnviTek 

jogosult ezen kívül az Ügyfél részére nyújtott esetleges 

kedvezményeket is megvonni. Az EnviTek fenntartja 

továbbá a jogot arra, hogy szolgáltatását mindaddig 

megtagadja, amíg az Ügyfélnek tartozása áll fenn az 

EnviTek irányában.  

Az elvégzendő feladatok, szolgáltatások tárgyát, 

terjedelmét, minőségét a Felek a szerződésben 

kifejezetten rögzítik. Amennyiben a szerződés 

előírásszerű teljesítése során az írásban rögzített 

feladatok tartalma, volumene megváltozik, akkor 

ezekről pótlólag – a feladat folytatását megelőzően – 

írásban megállapodást kell kötni. Ebben az esetben az 

Ügyfélnek joga van a szerződéstől elállni vagy azt 

felmondani, köteles azonban az EnviTek által már 

elvégzett szolgáltatások megfelelő ellenértékét 

megtéríteni. 

3. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 

Az EnviTek a szerződések teljesítését a teljesítés 

időpontjában hatályos, ismert, vonatkozó és 

elfogadott vagy kötelezően alkalmazandó 

jogszabályok, műszaki leírások, a tudomány és 

technika elismert szabályai és – amennyiben ezzel 

ellentétes írásos megállapodás megkötésére nem 

kerül sor – a szokásos gyakorlat szerint végzi. 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az EnviTek minden 

tőle telhetőt megtesz a pontosság biztosítása 

érdekében.  

A szolgáltatások teljesítése keretében az EnviTek 

jogosult közreműködő külsős harmadik személyt 

szakértőt, egyéb alvállalkozót vagy közreműködőt 

bevonni, amelyek magatartásáért az EnviTek úgy felel, 

mintha maga járt volna el. 

Az Ügyfél köteles biztosítani az EnviTek munkatársai 

részére a külső helyszínre történő akadálymentes 

bejutást a szolgáltatások és munkák elvégzésének 

idejére, illetve az Ügyfél szavatol azért, hogy a 

munkavégzés helyszíne élet-, egészség- és 

vagyonvédelmi szempontból biztonságos, a 

szolgáltatás, munka elvégzésére alkalmas legyen. 

Amennyiben a eljáráshoz helyszíni engedélyekre van 

szükség, azt az Ügyfél köteles az EnviTek részére 

biztosítani. 

4. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, ÁTVÉTEL 
 

A teljesítési határidőt az EnviTek határozza meg az 

Ügyfél igényeinek figyelembevételével. Az Ügyfél 

részéről bejelentett bármilyen műszaki és mennyiségi 

változtatás módosíthatja a már elfogadott határidőt. 

Amennyiben az Ügyfél az EnviTek által megadott vagy 

módosított teljesítési határidőt annak közlésétől 

számított 1 munkanapon belül nem kifogásolja, úgy 

azt akként kell tekinteni, hogy azt elfogadta, és a felek 
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között a teljesítési határidő vagy annak módosítása 

tekintetében a megállapodás létrejött. 

A megadott teljesítési határidő a szerződés 

létrejöttétől, előleg fizetési kötelezettség esetén a 

megrendelés visszaigazolásástól érvényes. 

5. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

Az EnviTek által kiadott árajánlatok eltérő rendelkezés 

hiányában 30 napig érvényesek. Az EnviTek jogosult 

továbbá a már kiadott egyedi ajánlatokban szereplő 

árat is módosítani, amennyiben az árváltoztatást az 

árajánlat közlésekor nem ismert tényező vagy ismert 

tényező jelentős változása indokolja (pl. árfolyam-, 

vámtarifa-, adó-, illetékváltozás, állami beavatkozás, 

rendelkezésre bocsátott dokumentáció, információ 

módosulása, stb.). A már létrejött szerződéseket 

természetesen ez nem érinti.  

Amennyiben az EnviTek minden gondossága ellenére 

hibás ár kerül a kiadott árajánlatban feltüntetésre, 

különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, az 

EnviTek nem köteles a szolgáltatást hibás áron vállalni, 

hanem felajánlhatja a helyes áron történő 

szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél 

elállhat megrendelési szándékától. 

A létrejött szerződésben meghatározott díjakat és 
költségeket az Ügyfél köteles az EnviTek részére a 
szerződésben meghatározott részletekben és 
ütemezés szerint megfizetni. A szerződés 
rendelkezései függvényében költségelőlegek 
kérhetőek, és/vagy a már elvégzett munkák 
(szolgáltatások) után részszámlák nyújthatóak be. 
 
Az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában az 

Ügyfél köteles az EnviTek által kiállított számlákat a 

számla kiállításától számított 15 napos fizetési 

határidővel az EnviTek számlán feltüntetett 

bankszámlájára történő átutalással kiegyenlíteni. 

Az Ügyfél a számlák ellenértékét mindennemű levonás 

és beszámítás nélkül köteles az EnviTek felé teljesíteni. 

Fizetési késedelem esetén az Ügyfél a törvényes 

mértékű késedelmi kamat, valamint a behajtási 

költségátalány megfizetésére kötelezhető. 

Amennyiben az Ügyfél 15 napot meghaladó fizetési 

késedelembe esik, és fizetési kötelezettségének az 

EnviTek részéről ezt követően küldött, 8 napos 

póthatáridőt tartalmazó felszólítása ellenére sem tesz 

hiánytalanul eleget, az EnviTek jogosult az érintett 

szerződéstől és az Ügyféllel fennálló összes, még nem 

teljesült szerződésétől is elállni vagy azt azonnali 

hatállyal felmondani.  

6. FELELŐSSÉG 
 

Az Ügyfél szavatol a szolgáltatások teljesítése 

érdekében a Megbízott részére átadott dokumentáció 

és információk teljeskörűségéért, pontosságáért és 

hitelességéért, valamint ezeknek az EnviTek általi, a 

szerződés teljesítése keretében történő jogszerű 

felhasználhatóságáért, ideértve az esetleges szellemi 

tulajdonjogi védelem alatt álló anyagok jogszerű 

felhasználását is. 

Az EnviTek a szerződés teljesítésével összefüggésben 

fennálló kártérítési felelősségét a szerződés szerinti 

megbízási / vállalkozási díj összegében korlátozza, 

kivéve azon károkat, amelyek tekintetében a 

felelősségkorlátozást jogszabály kizárja. 

7. ADATVÉDELEM 
 

Az Ügyfél és az EnviTek kijelentik, hogy tájékoztatták a 

megállapodás teljesítése során részükről eljáró 

és/vagy kapcsolattartó személyeket arról, hogy 

jelenlegi vagy jövőbeni üzleti partnereik a 

kapcsolattartásra szolgáló adataikat (név, beosztás, 

email cím, telefonszám), valamint az együttműködés 

során keletkezett adatokat a felek közötti 

kapcsolattartás, az ügyintézés és az üzletmenet 

hatékonyságának biztosítása, továbbá üzleti és 

szerződéses ajánlatokkal való megkeresés céljából 

kezelik és belső ügyfélnyilvántartó rendszerükben 

rögzítik. Az adatkezelés jogalapja a Felek azon jogos 

érdeke, hogy egymással szerződést kössenek, az 

abban foglaltakat teljesítsék, valamint az üzletvitel 

folyamatosságát biztosítsák. Felek a GDPR (EU 

2016/679 rendelete) 12-21. cikkekben 

megfogalmazott releváns érintetti jogokat a másik fél 

kapcsolattartó személyeinek is biztosítják. 

8. TITOKTARTÁS 
 

Az Ügyfél és az EnviTek kölcsönösen kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy a közöttük létrejött szerződéssel 

és annak teljesítésével összefüggésben egymás 

tudomására jutott minden üzleti és egyéb adatot vagy 

információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. 

Ezen adatokat és információkat a másik fél előzetes, 

kifejezett hozzájárulása hiányában semmilyen 

formában sem közvetve, sem közvetlenül nem tárják 

fel harmadik személy előtt. A titoktartási kötelezettség 

és korlátozás nem vonatkozik a feleket jogszabály 
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alapján terhelő adatközlési kötelezettség teljesítésére, 

valamint felek tulajdonosai (tulajdonosi képviselői), 

leányvállalatai, társvállalatai, döntéshozó szervei, 

valamint működésüket vagy gazdálkodásukat 

ellenőrző szervek képviselői, továbbá a felek jogi, 

számviteli vagy más szakmai tanácsadói részére 

történő szükséges mértékű adatközlésre. 

9. EGYEBEK 
 

Az EnviTek kijelenti, az Ügyfél pedig kifejezetten 

elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF 

nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt az 

EnviTek és az Ügyfél között, abban az esetben a felek 

elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek.  

Az Ügyfél és az EnviTek megállapodnak, hogy a 

közöttük létrejött szerződés tárgyára vonatkozóan a 

szerződés megkötését megelőzően köztük írásban, 

szóban vagy ráutaló magatartással létrejött 

valamennyi megállapodás vagy egyezség a szerződés 

hatályba lépésének napján bármely további aktus vagy 

jognyilatkozat nélkül megszűnik és érvényét veszti. 

A Felek kifejezetten kizárják, hogy a szerződés 

tartalmává váljon olyan szokás, amelynek 

alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban 

megegyeztek vagy olyan gyakorlat, amelyet egymás 

között kialakítottak. Amennyiben ebben a felek 

írásban kifejezetten nem állapodnak meg, úgy nem 

válik a szerződés tartalmává a szerződés tárgya szerinti 

üzletágban kötött hasonló jellegű szerződés alanyai 

által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott 

szokás, kivéve, ha annak alkalmazása a szerződés 

értelmezéséhez nélkülözhetetlen és szükségszerű a 

szerződésszerű teljesítéshez. 

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az egyedi szerződés 

valamely részét érvénytelennek nyilvánítják vagy 

ezeknek valamely rendelkezése a továbbiakban nem 

alkalmazható, a szerződés fennmaradó rendelkezései 

továbbra is teljes hatállyal bírnak. Ilyen esetben azt a 

rendelkezést, amelyet érvénytelennek vagy egyébként 

alkalmazhatatlannak nyilvánítottak, oly módon 

módosítottnak kell tekinteni, ami lehetővé teszi a felek 

szándékainak, továbbá azoknak a gazdasági és jogi 

céloknak a megvalósítását, amit a felek az érvénytelen 

vagy nem alkalmazható rendelkezéssel el kívántak 

érni. 

Az ÁSZF bekezdéseinek címei kizárólag tájékoztató 

jellegűek és nem befolyásolják a rendelkezések 

értelmezését vagy szerkezetét. 

A szerződés vagy bármely vonatkozó jogszabály 

rendelkezései szerint a feleket megillető valamely jog 

vagy jogorvoslat nem vagy késedelmes gyakorlása 

nem értelmezhető ezen jogról vagy jogorvoslatról való 

lemondásként, továbbá valamely jog vagy jogorvoslat 

részleges vagy egyszeri gyakorlása nem meríti ki ezen 

jog vagy jogorvoslat további gyakorlásának 

lehetőségét. 

Az EnviTek az esetleges jogviták esetére kiköti a 

mindenkori székhelye szerinti bíróságok kizárólagos 

illetékességét. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor 

hatályos magyar jogszabályok rendelkezései 

irányadóak. 

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést 

követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. 

Az EnviTek fenntartja a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-

et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, 

illetve véglegesen megszüntesse az Ügyfelei megfelelő 

tájékoztatása mellett. Amennyiben az EnviTek 

módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak 

módosított változata kerül a weboldalán 

megjelenítésre, és a módosulás tényéről az EnviTek a 

weboldalon keresztül értesíti. Az esetleges módosítás 

a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép 

hatályba. 

 


