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SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
(SZÁF) 

A jelen Szolgáltatásnyújtás Általános Feltételei (SZÁF) a Megbízó és az Idea Fortis Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Idea Fortis Kft..; Cg.; 01-09-948695 adószám: 23007455-2-42; székhely: 1143 Budapest, Stefánia 
út 18. 2/9.) mint Megbízott között létrejött megbízás teljesítésének szabályait tartalmazza. 

A Megbízott szolgáltatásainak megjelölése 

Felek között létesült megbízás tárgyaként Megbízó megbízza Megbízottat azzal, hogy meghatározott határidőre 
Megbízott végezze el   

► a Megbízó által a Megbízott rendelkezésére bocsátott forrásnyelvi szövegnek
- célnyelvre történő fordítását (fordítás) vagy
- a már célnyelvre lefordított szövegnek a forrásnyelvi szöveg alapján történő nyelvhelyességi

és/vagy szakmai, illetve stilisztikai ellenőrzését (lektorálás), vagy
- célnyelvre történő fordítását és lektorálását (fordítás lektorálással).

► a Megbízó által meghatározott eseményen történő tolmácsolás

A szolgáltatás teljesítésének szabályai 

Megbízó a megrendelését és a szolgáltatás tárgyát képező forrásnyelvi szöveget e-mailben, telefaxon, postai úton, 
futárral vagy személyesen, saját költségére juttatja el Megbízott részére, aki a megrendelés elfogadását a 
Megrendelőlap aláírásával írásban visszaigazolja. Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízás a Felek között a 
Megrendelőlapon rögzített és Megbízott által írásban visszaigazolt feltételekkel jön létre. 

Felek között a megbízás teljesítésére irányuló jogviszony a Megrendelőlapon rögzített feltételek Megbízott általi 
visszaigazolásának időpontjában vagy – amennyiben ez későbbi időpont - a forrásnyelvi szöveg Megbízott 
rendelkezésére bocsátásával egyidejűleg jön létre. 

A forrásnyelvi szöveg Megbízott rendelkezésére bocsátásával összefüggő valamennyi kockázat - így különösen az 
iratok késedelmes vagy hiányos átadásának, a forrásnyelvi szöveg teljes vagy részleges olvashatatlanságának, 
illetőleg a fordítást lehetetlenné tevő vagy azt akadályozó bármely hibájának valamennyi következménye - 
kizárólag a Megbízót terheli.  

Amennyiben a forrásnyelvi szöveg olvashatatlansága vagy egyéb hibája miatt annak ismételt megküldése 
szükséges, úgy a Megbízott írásban értesíti a Megbízót és figyelmezteti az eredeti teljesítési határidő esetleges 
módosításának szükségességére. 

Megbízott nem vizsgálja a Megbízó nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát, a megbízás létesítése 
érdekében és annak során a Megbízó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságának hiányára vagy 
annak túllépésére – a megbízás létrejöttét követően - a Megbízó a szolgáltatási díj megfizetésének elkerülése vagy 
csökkentése érdekében nem hivatkozhat. 

Amennyiben Megbízó a korábbi megrendelései alapján kiszámlázott szolgáltatási díjakat nem fizette meg 
maradéktalanul, úgy Megbízott jogosult a további megrendeléseket a szolgáltatási díj teljes megfizetéséig 
visszautasítani. 

A forrásnyelvi szövegben előforduló sajátos terminológiák fordítására a Megbízott csak akkor köteles, ha a Megbízó 
a fordítandó szöveg megküldésével egyidejűleg a terminológiák fordítását is a Megbízott rendelkezésére bocsátotta. 
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Megbízott a megbízás teljesítése során alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozói teljesítés igénybevételére 
tekintettel a Megbízott által nyújtott szolgáltatás(ok) közvetített szolgáltatás(oka)t tartalmaz(hat)nak. Az 
alvállalkozó tevékenységéért a Megbízott úgy felel, mintha maga járt volna el. 
 
Megbízott az általa elvégzett munkát a Megbízó kívánsága szerint saját költségén, e-mailen, megrendelői 
személyes átvétellel vagy Megbízó költségére postai úton, vagy futár útján juttatja el Megbízó részére. 
 
Megbízó köteles a Megbízott által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni. Megbízott a részére megküldött 
forrásnyelvi szövegeket a lefordított szöveg megküldésével egyidejűleg - Megbízó kifejezett kérésének megfelelően 
- Megbízóhoz visszajuttatja, vagy megsemmisíti. Megbízó, Megbízott szolgáltatásának igénybevételével egyidejűleg 
hozzájárulását adja, hogy Megbízott az esetleges későbbi fordítási munkák minőségének javítása, esetleges 
reklamációk megfelelő kezelése érdekében mind a forrásnyelvi mind pedig a célnyelvi dokumentumokat jelen ÁSZF-
ben meghatározott titoktartási feltételek mellett elektronikus formában archiválva tárolja. Megbízó erre vonatkozó 
kifejezett tiltása esetén Megbízott a tiltással érintett dokumentumokat semmilyen formában nem tárolja. 
 
 
Teljesítési határidők  
 
A teljesítési határidő tekintetében a Megrendelésben rögzített és Megbízott által visszaigazolt feltételek az 
irányadóak. Amennyiben a Megbízott a szolgáltatást a forrásnyelvi szöveg bármely hibájával összefüggésben nem 
tudja megkezdeni és erről a Megbízót értesíti a Megbízó részéről szükséges helyesbítésig eltelt idő nem számít bele 
a határidőbe. 
 
A szolgáltatás ára, fizetési feltételek 
 
A Megbízott által nyújtott szolgáltatások Megbízó által fizetendő ellenértéke tekintetében a Megrendelésben 
rögzített és Megbízott által visszaigazolt feltételek az irányadóak.  
 
A forrásnyelvi szöveg Megbízott részére történő rendelkezésre bocsátását követően a Megbízott jogosult a fordítás 
várható mennyiségét (terjedelmét) megbecsülni. A fordítás várható mennyiségének (terjedelmének) Megbízott 
általi megbecsülése kizárólag tájékoztató jellegű, a szolgáltatás díjának elszámolása során Megbízó a Megbízott 
által előzetesen közölt várható (becsült) mennyiségi közlésre semmilyen formában és semmilyen igény 
érvényesítésével összefüggésben nem hivatkozhat.  
 
A szolgáltatás ellenértékének megfizetése a Felek megállapodása alapján történhet postai utánvétellel, 
készpénzben, vagy átutalással. A készpénzben történő fizetés kötelezettsége a megbízotti teljesítéssel, illetve 
annak átadásával egyidejűleg beáll. Banki átutalás esetén Megbízó a szolgáltatás díját – ettől eltérő megállapodás 
hiányában - a Megbízott számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül köteles a Megbízott számláján 
megjelölt bankszámlára átutalni. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízó a Polgári Törvénykönyv által - 
természetes személyekre, illetve gazdálkodó szervezetekre vonatkozóan - meghatározott mértékű késedelmi 
kamatot köteles a Megbízottnak megfizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. 
 
Amennyiben a Megbízó a megbízás létrejöttét követően a Megbízott érdekkörébe tartozó okon kívülálló bármely 
okkal összefüggésben eláll a megbízástól, úgy köteles a Megbízott részére megfizetni az úgynevezett minimális 
vállalási árat 5000.- Ft+27 % Áfa-t, valamint az elállás írásban történő bejelentésének időpontjáig igazoltan már 
elvégzett munkáért járó díjat és a Megbízott esetleges további kárát. 
 
Megbízott nem számít fel árat elektronikus formában (elsősorban e-mailen, esetleg CD-n) történő továbbításért. 
Amennyiben a továbbítás nem elektronikus úton történik, úgy az elvégzett munka továbbításának (futár, posta 
stb.) költségeit Megbízó viseli. 
 
 
Előlegfizetés szabályai 
Megbízott a szolgáltatás megrendeléssel egyidejűleg – a szolgáltatásnyújtás feltételeként – jogosult meghatározott 
összegű előleg befizetési kötelezettség előírására Megbízó részére. Megbízó köteles a Megbízott által megjelölt 
összegű előleget a Megbízott által küldött előleg bekérő iraton meghatározott határidőben és módon Megbízott 
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részére igazolhatóan megfizetni. Ilyen esetben a teljes előleg összeg Megbízott számláján történő jóváírásának 
napja a megbízás létrejöttének időpontja és az ezt követő nap a teljesítési határidő megindításának napja. 
 
Szavatosság, felelősség 
 
Megbízó szavatol azért, hogy a megbízás tárgyát képező szolgáltatást minden korlátozástól mentesen jogosult 
Megbízottól megrendelni. Amennyiben harmadik személy a Megbízottal szemben szerzői jogainak megsértése miatt 
vagy bármely más okból igényt érvényesít, Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól 
Megbízottat teljes körűen mentesíti. 
 
A forrásnyelvi dokumentum bármely tartalmi hibájából, esetleges érvénytelenségéből és értelmezhetetlenségéből, 
valamint a forrásnyelvi-, illetve célnyelvi szöveg felek közötti továbbításából származó kockázatok kizárólag a 
Megbízó kockázatát és felelősségét képezik. 
 
Megbízott felelős a hibás és/vagy késedelmes teljesítéssel okozati összefüggésben a Megbízót ért kárért azzal, hogy 
a Megbízott felelősségének mértéke legfeljebb a Megbízó által a Megbízott részére az adott (érintett) teljesítéssel 
összefüggésben ténylegesen megfizetett ellenszolgáltatás (díj) mértékéig terjedhet ki. (kivéve a szándékos vagy 
súlyosan gondatlan károkozás esetét) Megbízott egyéb jogcímen – különösen az elmaradt haszon, közvetett kár, 
harmadik személyekkel szembeni közvetlen vagy közvetett kártérítési igény – a Megbízottal szembeni felelősségét 
kizárja. 
 
Késedelmes és hibás teljesítés 
 
Megbízott késedelmes teljesítése esetén - ha a Megbízott késedelmét kimenteni nem tudja – Megbízó a Megbízott 
írásbeli értesítésével elállhat a szerződéstől, sürgősségi határidő esetén 12 óra késedelem, normál teljesítési 
határidő esetén 3 (három) munkanapi késedelem elteltét követően. Megbízó a megrendelt szolgáltatás minőségével 
kapcsolatos bármely kifogást a Megbízott által elkészített anyag átvételétől számított legfeljebb 3 (három) 
munkanapon belül érvényesíthet Megbízottal szemben. Ezen időtartamon túlmenően bejelentett szavatossági, 
illetve kárigények tekintetében a Megbízott felelőssége nem áll fenn.  
 
Az esetleges fordítási és egyéb hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megbízó köteles pontosan, 
egyértelműen és részletesen megjelölni. Ellenkező esetben a minőségi kifogás alkalmatlannak minősül. Megbízott 
általános reklamációt, meghatározatlan minőségi kifogásokat nem köteles figyelembe venni és nem köteles 
elfogadni. 
 
A Megbízott felülvizsgálja a beérkező minőségi panaszokat és a Megbízóval egyeztetett, a javítások mennyiségével 
arányos határidőn belül köteles a hiba kijavítására. Amennyiben a Felek e határidő tekintetében nem tudnak 
megállapodni vagy a hiányosságok megszüntetésére a Megbízó harmadik személyt kér fel, úgy a Megbízott 
mentesül kijavítási kötelezettsége alól. Amennyiben a Megbízott a megállapodott határidőn belül a hibát kijavítja, 
a Megbízó a Megbízott számláját teljes összegben tartozik megfizetni. Ha a Megbízott az elismert hibákat a 
meghosszabbított határidőn belül nem javítja ki, a Megbízó elállhat a szerződéstől, amely esetben a Megbízott által 
elkészített anyagot, ill. annak másolatát nem használhatja fel. Jelentéktelen hiba esetén (azaz ha az elkészült 
szövegben nem észlelhető értelemzavaró fordítási hiányosság) az elállás joga a Megbízót nem illeti meg. 
 
Stilisztikai javítások (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megbízó által 
létrehozott, vagy belső szakkifejezések) nem tekinthetők fordítási hibának, kivéve, ha a Megbízó ezeket a 
megrendeléssel egyidejűleg közölte a Megbízottal. 
 
Kártérítés 
 
A Megbízó a Megbízott teljesítésével okozati összefüggésben bármely kártérítési igénnyel csak abban az esetben 
élhet a Megbízottal szemben, amennyiben az előző pontban foglalt kijavításra irányuló igényt érvényesítette, de a 
kijavítás a Megbízott érdekkörébe tartozó okkal összefüggésben nem került teljesítésre. A Megbízott az adott 
(érintett) Megbízó vonatkozásában és/vagy megrendelésenként legfeljebb 100.000,-Ft összeghatárig vállalja a 
Megbízó által bizonyított károk megtérítését.  
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Titoktartás 
 
Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megrendelésekkel kapcsolatban tudomásukra jutott 
adatokat, tényeket, információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy 
részére, a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem adják át, illetve nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a 
mindenkori hatályos jogszabályok által előírt esteket. Megbízott a szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott 
adatokat, tényeket, információkat kizárólag a szerződéseteljesítésére használhatja fel, azokat a Megbízó előzetes 
írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adhatja át. Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy a 
megrendelés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, nem használja fel, 
nem bocsátja harmadik személy rendelkezésére.  
 
 
Egyéb rendelkezések 
 
A Felek a közöttük létrejött jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezik. Az 
egyeztetés sikertelensége esetére a Felek – a pertárgy értékétől függően - a Megbízott székhelye szerinti helyi ill. 
megyei bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
A Megrendelésben rögzítésre kerülő kölcsönös kötelezettségvállalások, illetve a Megrendelőlap együttes aláírása 
okán a jelen SZÁF-ban foglalt rendelkezések a SZÁF dokumentum külön kölcsönös aláírása nélkül is irányadónak 
és elfogadottnak tekintendőek a Felek közötti jogviszonyban. A Felek között létrejött jogviszony tartalma 
tekintetében egyebekben a Megrendelőlapon rögzített és Megbízott által visszaigazolt feltételek az irányadóak 
azzal, hogy a Megrendelőlapon nem rögzített, illetve a jelen SZÁF-ban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a 
mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 
 
Budapest, 2014. 
 

  Idea Fortis Kft. 

 

 


