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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

1./ A Megbízó köteles a vizsgálathoz szükséges okmányokat, adatokat, helyszínrajzokat legkésőbb a 
megrendelést, vagy a szerződéskötést követő 3 napon belül, de helyszíni vizsgálat, vagy a mérés 
megkezdése előtt legalább 3 nappal a Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

2./ A Megbízó előzetes bejelentés alapján lehetővé teszi, hogy a Megbízott a vizsgált létesítményben 
helyszíni szemlét, adatfelvételt végezzen. 

3./ A Megbízó előzetes bejelentés alapján biztosítja a helyszíni méréshez, mérés nélküli vizsgálathoz 
szükséges, minősíttetni kívánt üzemállapotokat, technológiai jellemzőket. A légszennyezés kibocsátás 
mérés tervezett időpontját a Megrendelőnek legalább 2 héttel azt megelőzően az illetékes 
környezetvédelmi felügyelőségnek be kell jelenteni. 

4./ A Megbízott a Megbízótól kapott adatszolgáltatás valódiságát, a normál üzemviteli körülmények, 
jellemzők megfelelőségét a tényleges állapothoz képest nem vizsgálja. Normál üzemvitel technológiai 
jellemzők biztosítása a vizsgálat során a Megbízó kötelessége. A hibás, téves, hamis vagy késedelmes 
adatszolgáltatásból eredő károkért és egyéb következményeiért a felelősség a Megbízót terheli. 

5./ A Megbízó feladata műszeres mérés esetén a méréshez, mintavételhez szükséges szabványos, 
munkabiztonsági szempontból megfelelő mérő-, vagy mintavételi hely kialakítása és annak biztonságos 
megközelítésének biztosítása, a Megbízott szóbeli vagy írásbeli instrukciói alapján. Ha munkabiztonsági 
szempontból nem megfelelő kialakítású a mintavétel helye, vagy annak megközelítése, a Megbízott a 
mintavételt megtagadhatja, azonban ekkor a 7. pontban részletezett költségeket jogosult leszámlázni. A 
Megbízó tudomásul veszi, hogy a nem szabványos módon kialakított mérőhelyen a mintavétel esetleg 
elvégezhető, de annak pontossága romlik az adott módszer szabványában leírtakhoz képest. Az ebből 
származó minden hátrányos következmény a Megbízót terheli. 

6./ A Megbízó biztosítja műszeres mérés esetén a méréshez, mintavételhez szükséges 230 V/16 A–os 
elektromos áram szabályos és biztonságos csatlakozási lehetőségét a mérési helytől legfeljebb 30 m-en 
belül. 

7./ Előzetes helyszíni szemlét, és/ vagy a konkrét munkavégzést megelőzően a Megbízó hiteles 
tájékoztatást köteles adni a Megbízottat képviselő személy (ek) részére, a helyszín, munkahely teljes 
körű veszélyeiről és az alkalmazott egyéni védőfelszerelésekről, azok használati módjairól, a magatartás 
szabályairól. A szerződésben vállat kötelezettségek teljesítését végző személyek részére, a Megbízott 
által biztosított egyéni védőfelszerelésen túl, a Megbízó szükség szerinti teljes körű személyi védelmet 
biztosító egyéni védőfelszerelést és műszaki technikai védelmet köteles biztosítani. A helyszín, 
munkahely teljes körű veszélyeinek megnevezését, a Megbízott által biztosított egyéni 
védőfelszereléseket, a Megbízó részéről kötelező használatra átadott egyéni védőfelszereléseket, a 
műszaki, technikai védelmet, a munkát végző személy-(ek) részére biztosítani kell. Amennyiben a 
Megbízónak felróható módon hiányoznak a biztonságos munkavégzés vagy egyéb a mérést közvetlenül 
érintő feltételek, a munkatársaink a munkát elvégezni nem tudják. Ebben az esetben a kiszállási 
költségeket a Megrendelő részére leszámlázzuk. Ennek összege a megbízási díj 10%-a, de legkevesebb 
50.000 Ft + áfa és további 120 Ft/km+ áfa kiszállási költség. 

8./ A Megbízó mulasztásaként is felróható, a Megbízottat képviselő személyt(eket) ért baleset, vagy egyéb 
káresemény, mindenfajta következményei, a Megbízót terheli. 
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9./ A Megbízó köteles a Megbízott dolgozóit a helyszíni bejárást, vagy vizsgálatot megelőzően munka-, 
baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni, ezt a dolgozók aláírásával jegyzőkönyvben rögzíteni. 
Ennek elmulasztása esetén a Megbízott munkatársait ért baleset vagy egyéb káresemény 
következményeit kizárólag a Megbízó viseli. 

10./ A Megbízó köteles a Megbízott bejárást vagy helyszíni vizsgálatot végző munkatársait a vizsgálati 
helyen kötelezően előírt egyéni munkavédelmi, biztonságtechnikai védőeszközökkel ellátni, ill. 
használatukra kioktatni és azok használatát megkövetelni. 

11./ A Megbízott a vizsgálatot a hatályos magyar szabványok vagy azok hiányában a kialakult hazai 
szakmai gyakorlatnak megfelelően végzi el, (az előírásoknak megfelelő feljogosítással, kalibrált 
mérőeszközökkel és engedélyezett módszerekkel, megfelelő képzettségű személyzettel) és felelősséget 
vállal, hogy az eredmények pontossága megfelel a vizsgálati módszer által előírtaknak. A helyszíni 
minták analitikai elemzését együttműködő akkreditált társlaboratóriumokban végeztetjük el, saját 
megbízásból, amelyek az alábbiak: 
- Környezettechnológia Kft. Vizsgálólaboratóriuma (NAH-1-1171/2018) Cím: 1151 Budapest, Szántóföld 
utca 4/a; 7630 Pécs, Zsolnai Vilmos utca 45. 
- Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetanalitikai Üzletág Környezetanalitikai Laboratórium 
(NAH-1-1398/2019) Cím: 1045 Budapest, Anonymus utca 6. 
- BÁLINT ANALITIKA Kft. Laboratórium (NAH-1-1666/2019) Cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 144. 
- Pest Vármegyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi Mérőközpont (NAH-1-1000/2019) Cím: 1211 Budapest, Nagyduna sor 1-25. 
A megbízó a minták analitikájára fentiekben felsorolt analitikai laboratóriumok közül igénye esetén 
választhat, az akkreditált területen belül, de ezt a megrendelésében előre közölnie kell. 

12./ Kártérítési kötelezettség: a Megbízott vagy munkatársai tevékenységéből vagy elmaradt 
intézkedéséből eredő bizonyítható és számszerűsíthető, a Megbízót érintő közvetlen kár, bírság esetén a 
felek haladéktalanul mindent elkövetnek ennek enyhítésére. A Megbízott közvetlen és bizonyított 
felelőssége esetében részt vállal a közvetlen kár enyhítésében, ennek mértéke legfeljebb a tényleges, 
bizonyított és kifizetett bírság vagy közvetlen kár összegének legfeljebb feléig terjed, de az nem lehet 
több mint a szerződési díj összege. Felek kölcsönös kötelezettsége a kár, bírság megelőzése és annak 
enyhítése. Ha egy káresemény nem kizárólagosan a Megbízott hibájából következik be, akkor a 
kártérítés összege a hiba arányában fizetendő. Nem felel a Megbízott semmilyen mértékben, ha az 
közvetett káresemény, illetve, ha az a Megbízó hibás vagy hiányos adatszolgáltatásából, vagy annak 
elmaradó intézkedéséből ered. Kárban való felelősség bizonyítása a Megbízó feladata. 

13./ A Megbízott teljesítését követően (a vállalt dokumentáció átadása) a Megbízó 3 napon belül írásban 
nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról. Ennek hiányában a felek elfogadottnak tekintik a teljesítést. 

14./ A Megbízott teljesítésének határideje eltolódik, ha a Megbízó a szerződésben foglalt feltételeket késve, 
vagy nem határidőre teljesíti. A teljesítés határideje eltolódik, ha az ahhoz szükséges helyszíni mérést, 
mintavételt a Megbízotton kívülálló külső okok nem teszik lehetővé (pl. időjárási viszonyok). Ha a 
helyszíni mérés, vizsgálat az előzetesen egyeztetett időpontban a Megbízott hibáján kívüli okból 
meghiúsul, és ezt a Megbízó a mérés időpontját megelőző 24 órával korábban nem mondta le, a 
Megbízott jogosult a 7. pontban részletezett költségeket leszámlázni. 

15./ A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízott késedelmi kamat felszámítására tart igényt, melyet 
a Ptk.–ban foglaltaknak megfelelően érvényesít (a felek megállapodnak, hogy a késedelmi kamat 
mértéke évi 20 %). 
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16./ A Megbízási díj kiegyenlítéséig a Megbízott jogosult a tárgyi vizsgálati jegyzőkönyv (és egyéb 
dokumentáció) felhasználásának megtiltására. A felek megállapodnak, hogy a teljesítés eredményét 
képező dokumentum szellemi termék és erre vonatkoznak a szerzői jogi előírások.  

17./ Jelen szerződés rendelkezéseitől a felek csak közös megegyezéssel térhetnek el. A szerződés 
módosítását lehetőleg írásba kell foglalni. A szerződés módosításával felmerült többletköltségek azt a 
felet terhelik, akinek érdekében a módosításra okot adó körülmény felmerült. 

18./ A szerződést a felek 8 napos felmondási idővel mondhatják fel. A szerződés Megbízó részéről történő 
felmondása esetén, illetőleg, ha a Megbízott a szerződést a Megbízó felróható magatartása, így 
különösen az előírt adatközlés nem, vagy késedelmes teljesítése miatt mondta fel, a Megbízott 
követelheti az elvégzett munkával arányos díj, valamint indokolt költségei megtérítését. 

19./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., ill. a megbízási szerződésekre vonatkozó 
rendelkezések az irányadóak. 

20./ A megbízónak lehetősége van az AIR Metric Hungary Zrt. Vizsgálólaboratórium Környezetvédelmi 
laboratórium által végzett tevékenységgel kapcsolatban észrevételt tenni, és panasszal, reklamációval 
élni. Továbbá a megbízó észrevételt tehet írásban a Vizsgálati jegyzőkönyvekkel kapcsolatban is a 
jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon belül. Nem megfelelően rendezett minőségügyi panasz, 
reklamáció esetén fordulhat a NAH Fellebbviteli Bizottságához. 

21./ A szerződés tárgyát képező szolgáltatás díja megállapodásos ár, szabad árformába tartozik és a 
teljesített szolgáltatás számlázása utólagos költségvetés nélkül történik. 

22./ A jogvitás ügyek esetén – megegyezés hiányában – a szerződő felek magukra nézve kötelezően 
elfogadják az Esztergom Városi Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetőségét. 

23./ Az ajánlat hatályossá válik, ha arra a Megbízó arra írásos megrendelést küld, illetve, ha a felek 
megbízási szerződést kötnek és ezzel az általános szerződési feltételeket a Megbízó elfogadja. A 
megbízás hatályossá válásának időpontja a megrendelés beérkezése a Megbízotthoz, illetve a szerződés 
aláírásának dátuma, egyéb kikötés hiányában. 

24./ Az ajánlat a Megbízóhoz való beérkezésétől számítva legfeljebb 30 napig érvényes, egyéb kikötés 
hiányában. 

25./ „Az AIR Metric Hungary Zrt. Vizsgálólaboratórium Környezetvédelmi laboratóriuma függetlenül és 
pártatlanul működő vizsgálólaboratórium. A laboratóriumunk felkészültsége, pártatlansága, bizalmassága 
és következetes működése erőssé teszi ahhoz, hogy megfeleljünk a Megrendelői elvárásoknak, és a 
laboratórium vizsgálatainak hitelessége kizárjon minden kétséget.” (részlet vizsgálólaboratóriumunkban 
alkalmazott minőségpolitikai nyilatkozatból) 

26./ Az emisszió mérések területén a GDPR adatkezelés megfelelősségére a honlapunkon 
(www.airmetric.hu) megtekinthető „ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az AIR Metric Hungary Zrt. által 
nyújtott szolgáltatásokhoz” dokumentumban találhatóak az érvényesek. 

27./ A Megbízott vis maior esetén, azaz ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható olyan körülmény, 
amely tekintetében nem elvárható, hogy az adott körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa, úgymint 
szélsőséges időjárási (pl.: heves esőzés, felhőszakadás, stb.), forgalmi (közúti) körülmények (pl.: közúti 
baleset, forgalmi korlátozás, stb.) továbbá pandémiához köthető korlátozások alapján jogosult a 
tevékenységet (helyszíni mérésket) felfüggeszteni vagy szüneteltetni, egyúttal a Megbízó részére 
haladéktalanul írásos értesítésben jelezni a vis maior eseményt és körülményeit. 

Tát, 2023. május 10. 
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