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INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Bevezetés
Az INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt. (a következőkben INNOVATEXT)
„Általános Szerződési Feltételei“, (továbbiakban ÁSZF) a vállalkozás minden jelenlegi és jövőbeni
szolgáltatásaira kiterjednek, amelyeket önállóan vagy alvállalkozók bevonásával, vagy OEKO-TEX® vizsgáló és
tanústó intézetként az OEKO-TEX Service GmbH, Zürich cég „Használati Feltételei“ (ld. )https://www.oekotex.com/en/terms-of-use szerint végez. Az ÁSZF bárminemű kiegészítése csak akkor érvényes, ha
INNOVATEXT azt korábban kifejezetten írásban elfogadta. INNOVATEXT más, a megbízó által megfogalmazott
általános szerződési feltételeket akkor sem ismer el, ha arra hivatkozáskor kifejezetten nem mond ellent
azoknak.
1.

A megbízás tárgya

Az INNOVATEXT szolgáltatásai texti- és ruhaipari termékek (alapanyag, félkész-és késztermék, segédanyagok,
vegyszerek, kellékek), továbbá a kijelölt területeihez tartozó egyéni védőeszközök és gyártási folyamatok
vizsgálatára, tanúsítására és ellenőrzésére, valamint műszaki dokumentációk, szakértések készítésére,
kutatás-fejlesztési tevékenységre és ingatlan bérbeadásra terjed ki.
A megbízás létrejötte írásbeliséghez kötött, amely során megbízó az INNOVATEXT árajánlatát elfogadta vagy
a vállalkozó a szolgáltatás megrendeléséről írásos visszaigazolást kapott. Csak akkor érvényes a megbízás,
ha annak tárgya, terjedelme és a megbízás ára egyértelmű (pl. vizsgálati jegyzőkönyv, tanúsítás, szakértés,
tanácsadás stb.). Amennyiben az ajánlaton más dátum nem szerepel, annak érvényessége 30 nap. Az ajánlat
változatlan tartalmának visszaigazolása vagy egyetértésre utaló elfogadása a megbízás létrejöttét jelenti.
2. A megbízás érvényessége
2.1 Az INNOVATEXT által nyújtott ajánlatok, teljesítések és szolgáltatások kizárólag ezen szerződési
feltételek alapján történnek és az üzleti partnerrel fennálló üzleti kapcsolat idejére érvényesek, akkor is, ha
arra vonatkozóan nincs külön hivatkozás.
2.2 Megbízó az INNOVATEXT Zrt. Általános Szerződési Feltételeit elismeri, ettől eltérő üzleti feltételek csak
akkor kerülnek elfogadásra, ha azt a felek külön, írásos formában megerősítik.
3. A megbízó információnyújtással kapcsolatos kötelezettsége
3.1 Megbízó köteles a megbízással kapcsolatos és a teljesítéshez szükséghez összes dokumentációt, anyagot
és információt INNOVATEXT részére időben átadni, különös tekintettel a vizsgálat tárgyát képező
dokumentumokra és a vizsgálati minták mennyiségére.
3.2 Az INNOVATEX csak olyan tényállásért felelős, amellyel kapcsolatban rendelkezik a megbízótól kapott
elegendő és kellő információval. Ld. Felelősség korlátozása 5. 3 pont alatt.
3.3 Megbízótól átvett anyagok és dokumentumok, különös tekintettel a vizsgálati mintákra - amennyiben
azok jellege ezt lehetővé teszi - maximum 3 hónapig kerülnek tárolásra. Megbízott részéről a hosszabb
időszakra vonatkozó tárolás csak jogszabályi előírás vagy kétoldalú megállapodás alapján várható el.
4. Díjfizetés
4.1 Az INNOVATEXT által nyújtott szolgáltatásra aktuális árlistájának árai, az ingatlan bérbeadásra a
kétoldalú megegyezés szerinti nettó ár vonatkozik, a mindenkor ÁFA szabályozás szerinti ÁFA tartalom
feltüntetésével.
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4.2 Megbízó minden olyan adatot köteles megadni, amely a szabályszerű számla kiállításához szükséges, így
a cég nevét, címét és az adószámot. A számlázás abban a pénznemben történik, amelyet az árajánlat
tartalmaz és amely szerint a megbízás létrejött. Amennyiben más megállapodás nem jött létre, a megbízás
létrejöttéhez INNOVATEXT előlegszámlát (díjbekérőt) állít ki megbízó részére.
4.3 A kiállított számlát annak lejáratáig kell kiegyenlíteni. A számla lejárata utáni fizetés késedelmet jelent,
amelyre minden további figyelmeztetés nélkül is a Ptk. 6:47. § (2) bekezdésében meghatározott jegybanki
alapkamattal megegyező késedelmi kamat kerül felszámításra.
4.3 Megbízó csak akkor jogosult a fizetési kötelezettséget visszautasítani, ha az ellenszolgáltatás
vitathatatlanul nem jött létre vagy annak ténye jogilag megállapításra került.
4.4 A szolgáltatás nyújtásának módjára vonatkozóan a feleknek írásbeli egyezséget kell kötni.
5. Felelősség
5.1 Az INNOVATEXT károkozásért csak akkor tartozik felelősséggel, ha azok bizonyíthatóan az ő
szándékosságára vagy súlyos hanyagságára vezethetőek vissza. Egyszerű gondatlanságnál, amely megbízóra
vezethető vissza, az INNOVATEXT mentes a következményi károkért való felelősség alól.
5.2 Súlyos gondatlanságnál, lényeges szerződéses elemeket érintő szerződésszegésnél, élet, egészség és
testi épség veszélyeztetésénél a felelősség viselésére a törvényi szabályozás érvényes.
5.3 A szerződést megszegő fél mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kár elhárítása
tekintetében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
6. Teljesítés helye, ideje, késedelem
6.1 A megbízást - ettől eltérő megállapodás hiányában - a szerződéskötés időpontjában érvényben lévő
előírások figyelembevételével kell elvégezni.
6.2 A teljesítés helye az INNOVATEXT Zrt. székhelye.
6.3 INNOVATEXT Zrt. jogosult a megbízás teljesítésébe alvállalkozókat is bevonni.
6.4 Az INNOVATEXT által közölt vállalási határidők nem kötelező erejűek, kivéve, ha azok kötelező
jellegéről kifejezetten és írásban megállapodnak a felek.
6.5 Bizonyíthatóan a megbízottnak felróható és szándékos késedelemből eredő kárért megbízó jogosult
kártérítést követelni, melynek mértéke a késedelem minden naptári hetet követően a késedelmes
megbízási érték 1%-a, összesen azonban legfeljebb annak 25%-a. Az ezen túlmenő kártérítési igényekre az
5. pontban szereplő rendelkezések vannak érvényben.
7. Teljesítés módja
7.1 A teljesítést INNOVATEXT jogosult saját szakmai kompetenciájára alapozva önállóan meghatározni,
kivéve, ha a felek írásban ettől eltérő megállapodást kötnek, vagy ha kötelező előírások egy meghatározott
eljárási módot követelnek meg. INNOVATEXT a vizsgálatokat nemzetközileg elfogadott szabványos
módszerek szerint végzi. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre, akkor saját vagy új, a megbízóval
egyeztetett módszereket alkalmaz.
7.2 INNOVATEXT önállóan, szakszerűen és tudományos megalapozottsággal végzi tevékenységét.
Minőségirányítási rendszert működtet, akkreditált vizsgálatait az MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint végzi.
7.2 INNOVATEXT a megbízást csak a megbízás tárgyára vonatkozóan végzi el.
7.3 Megbízó köteles írásban jelezni, ha INNOVATEXT szakvéleményét, vizsgálati jegyzőkönyveit gyártási
vagy forgalmazási engedélyekhez akarja felhasználni, vagy nem az INNOVATEXT által vizsgált, de azzal
megegyező részek/teljesítmények megítélésére akarja felhasználni.
8. Megbízás tartalmának módosítása, elállás
8.1 Ha a teljesítési határidő előtt az előzetesen megállapodott megbízás tartalmában módosítások válnak
szükségessé, akkor ezekről a feleknek előzetesen, kiegészítő jelleggel és írásban meg kell állapodniuk.
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8.2 A megbízó jogosult elállni a szerződéstől, ha a szerződéshez való ragaszkodás a változtatások vagy
bővítések tekintetében méltányosan már nem lenne elvárható tőle.
9. Titoktartás, szerzői jog
9.1 A megbízott által készített jegyzőkönyvek, szakértések műszaki dokumentációk csak teljes
terjedelmükben terjeszthetők, azoknak csak egyes részletei nem kerülhetnek nyilvánosságra. Reklám
vagy egyéb célra való felhasználásukhoz a megbízó és INNOVATEXT közötti kétoldalú megállapodásra van
szükség.
9.2 Felek magukra nézően kötelező érvénnyel elfogadják a bizalmas adatkezelés szabályait a megbízás
tárgyával kapcsolatosan.
9.3 A megbízás tárgyában keletkezett információk, jegyzőkönyvek, műszaki és egyéb dokumentációk,
valamint az összes megbízással kapcsolatos követelés mindaddig INNOVATEXT tulajdonát képezi, amíg a
megbízó a megbízás teljes összegét ki nem egyenlítette.
10. Bírósági illetékesség
10.1 A megbízó és INNOVATEXT közötti jogviszonyra a magyar jog alkalmazandó, a Nemzetközi magánjog
kollóziós jogának (IPR) és a Nemzetközi Árukereskedelemről szóló Egyezménynek (CISG) kizárása mellett.
10.2 Az igények érvényesítésének bírósági illetékessége értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi
Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék.
11. Érvényesség területi hatálya
11.1 A jelen ÁSZF vállalkozókkal, valamint minden közjogi jogi személlyel szemben érvényesek, kivéve, ha a
felek kifejezetten ettől eltérően állapodnak meg. Amennyiben a megbízó nem tartozik az itt meghatározott
személyek körébe, akkor a jelen Általános szerződési feltételek a következő korlátozásokkal érvényesek:
−
Az INNOVATEXT által megadott megbízási határidők a 6.4 ponttal ellentétben kötelező erejűek.
−
A 10.2 pont azzal a korlátozással érvényes, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróságot, illetve a Fővárosi
Törvényszéket arra az esetre jelölik ki a bírósági illetékesség helyeként a felek, ha a megbízó saját székhelyét,
lakhelyét vagy szokásos tartózkodási helyét Magyarország jogának érvényességi területén kívülre helyezi át,
vagy ha a megbízó székhelye, lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye a kereset benyújtásának
időpontjában ismeretlen.
−
A 6.2 pont nem érvényes.
11. Garancia
Az INNOVATEXT garanciája csak a részére az 1. 2. és 7. pont szerint kifejezetten megbízásba adott
teljesítésekre terjed ki, különösképpen nem vállal felelősséget a vizsgált termékek és folyamatok
szabályszerűségéért és működéséért, kivitelezéséért, kivéve, ha ezek a kérdések kifejezetten a megbízás
tárgyát képezik. A gyártó garanciális kötelezettsége és jogi felelőssége ez utóbbi esetben sem kerül
korlátozásra vagy átruházásra.
12. Záró rendelkezések
Amennyiben jelen ÁSZ valamely része nem alkalmazható, annak többi része továbbra is érvényben van.
INNOVATEXT fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF-ben bármikor változtatást eszközöljön. Minden itt nem
érintett kérdést a Ptk szabályoz.
Jóváhagyás helye és időpontja: Budapest, 2020.04.17
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