Általán
nos Szerzződési Fe
eltételek (ÁSZF)
Az SHC Intternational Kft. által nyújtott szolgáltatás M egrendelője azz ajánlat elfogadásával elismeeri az Általános Szerződési
Feltételekeet (ÁSZF), ezértt a Megrendeléssre az ÁSZF ren delkezései vonaatkoznak.

1. A szzolgáltatá
ás megren
ndelése
1.1. A Megrendelő a Megrendelés megadásával a jelen rendelkkezéseket átolvasás és értelmeezés után mintt akaratával
m
mindenben egyyezőt fogadja el. A kitöltött éss aláírt megren
ndelő űrlap vag
gy e‐mailes meggrendelés meggküldésével,
illletve annak Szolgáltató általi elfogadásával a felek között ‐ az abban fogla
altaknak megfellelően – írásbeli szerződés
jö
ön létre. A beéérkezett megren
ndelések elfogaadásához minde
en esetben a Fordításszolgáltaató írásbeli vissszaigazolása
sszükséges, megeerősítve ezzel, hogy
h
a megrenddelt szolgáltatást a megadott feltételek
f
szerinnt teljesíti.
é a Fordításszolgáltató megáll apodnak, hogy a Fordításszolg
gáltató elvégzi a megrendelőbe
en
1.2. A Megrendelő és
rrészletezett szolgáltatást.
1.3. FFelek egyezően kijelentik, hogyy a szerződéses kapcsolatukban az e‐maileket úgy tekintik, m
mintha azok cégszerűen vagy
m
meghatalmazáson alapuló aláírrási joggal rend elkező, Felek álltal aláírt papírformájú írásos ddokumentumokk lennének,
íggy ellenkező bizzonyításig mind a feladó szeméélyét, mind ped
dig a levél tartalmát hitelesnekk fogadják el. Azz ÁSZF szerint
m
megfelelően létrehozott e‐mailek tekintetébeen Felek sem bírróságok, sem más
m hatóságok eelőtt nem hivatkkozhatnak
aarra, hogy azok nem felelnek meg
m a cég nevébben tett írásos dokumentumok
d
k követelményeeinek, kivéve, haa
aalkalmazására bizonyíthatóan
b
csalárd
c
vagy egyyéb jogellenes módon
m
került sor. Abban az essetben, ha a külldő Fél e‐
m
mailjével kapcso
olatban vita merül fel a küldő sszemélye, vagy a levél tartalmá
ával kapcsolatbaan, a küldő Fele
et terheli
aannak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóóként megjelöltt személy, vagy nem a megérke
kezett tartalomm
mal küldte el.
FFelek kijelentik, hogy az alkalmazandó e‐mail llevelezési rendsszert az érvénye
es Megrendelő időpontjában
b
biztonságosnak és alkalmasnakk tekintik, és egyyben vállalják, ha
h a működés során a rendsze r biztonságát tu
udomásuk
sszerint veszély fenyegeti,
f
e tényről, ismeretrő l haladéktalanu
ul tájékoztatják a másik felet. Feelek a késedelm
mes
tájékoztatásból eredő károkértt felelősséggel ttartoznak.
1.4. A megrendelés a Megrendelő megrendelésén
m
nek Szolgáltató általi
á
visszaigazo
olásától számítvva érvényes. Érvényes
vvisszaigazolásnaak minősül Szolggáltató erre vonnatkozóan elkülldött e‐mailje iss, függetlenül atttól, hogy azt Megrendelő
M
vvisszaigazolta‐e.. Érvényes a me
egrendelés abbaan az esetben is, ha előre fizettés esetében a M
Megrendelés ajjánlat
sszerinti díját vaggy annak egy részét Megrendeelő Szolgáltató díjbekérője
d
alap
pján megfizeti. AAmennyiben a Megrendelő
M
éérvényes megreendeléstől áll el,, arra az elállás feltételei vonattkoznak.

2. A szo
olgáltatáss
2.1. A Fordításszolgááltató elsődlege
es szolgáltatásaii a következők: fordítás, editing
g, lektorálás és l okalizálás.
2.2. A Megrendelőneek a megrendelésében közölniie kell a fordításs célját, a megfelelő szolgáltatáás nyújtása érdekében.
2.3. A
Amennyiben a Megrendelő
M
a fordítást a meggrendelésben megadottól
m
elté
érő célra hasznáálja fel, vagy a Megrendelő
ááltal a Fordítássszolgáltató részzére adott bárm
mely informáciió, adat hibás vagy valótlan, az ebből eredő
ő károk vagy
kkövetkezmények a Megrendelő
őt terhelik.
2.4. A Fordításszolgááltató nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, dde közkinccsé még
m nem vált
ssajátos termino
ológiák fordítáásáért, kivéve, ha a Megre
endelő a megrendeléssel eggyütt e termin
nológiákat a
FFordításszolgáltató rendelkezéssére bocsátottaa.
2.5. A Fordításszolgááltató a megren
ndelés teljesítésse közben felmerülő szakmai kérdéseket
k
a le hető legrövideb
bb időn belül
kközli a Megrend
delővel, abban az esetben, hha az adott kérrdésre a Megre
endelő feltehettően választ tu
ud adni – így
p
például cégspeccifikus rövidítések feloldása, a Megrendelő te
evékenységi körrében használt szakkifejezés je
elentése, stb.
A
Amennyiben a forrásszöveggben szereplő bármely kiffejezés értelmezése nehézsségekbe ütközzik, arról a
FFordításszolgáltató minden ese
etben tájékoztattja a Megrende
előt.
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2.6. A Fordításszolgáltató vállalja, hogy minden szolgáltatatástt a tőle elvárh
ható legnagyobbb körültekinté
éssel teljesít,
kkülönös tekintetttel a teljesítésb
be bevont fordíítók és lektorok kiválasztására.

3. A forrdítás min
nősége
3.1. LLektorált fordítás minősége
A lektorált fordíítás mind helyyesírási, nyelvi, nyelvtani és stilisztikai szem
mpontból helyyes, tartalmilagg megfelel a
okat végezni,
forrrásnyelvi szövvegnek. Termésszetesen a lekktorált minőséggű fordításon is lehet továb bi változtatáso
azo
onban ennek céélja már nem hiibák javítása, haanem a szöveg egyéni szempontok alapján tö rténő módosítáása.
3.2. N
Nem lektorált fo
ordítás minősége
e
A nem lektorált fordításnak
f
elég jó minőségűnnek kell lennie ahhoz, hogy belső
b
felhaszná lásra alkalmas legyen, vagy
lekktorálásra tovább lehessen ad
dni – a fordítássban nem lehe
etnek súlyos tartalmi és nyelvvi hibák, félreé
értelmezések,
kih
hagyások. Lekto
orálás esetén a lektornak moondatszintű változtatásokat vé
égeznie nem sszükséges, a szöveg kisebb,
elssősorban szószintű módosításo
okkal tökéletesítthető.
An
nem lektorált fo
ordítások is köte
elezően átesne k az alapvető ellenőrzésen.
3.3. N
Nem elfogadhattó minőség lekto
orált fordítás eseetén
A lektorált fordítás minősége (ld
d. 2.6.1) nem eelfogadható, haa értelemzavaró nyelvi, nyelvttani vagy stiliszztikai hibákat
tarrtalmaz. Nem megfelelő
m
a ford
dítás minősége abban az esetb
ben sem, ha a Fordításszolgálta
F
ató nem hasznáálta helyesen
a Megrendelő által
á
rendelkezzésére bocsátoott terminológgiát, segédanya
agokat és nem
m tartotta be
e a fordítási
mutatóban foglaltakat.
útm
3.4. N
Nem elfogadhattó minőség nem
m lektorált fordíttás esetén
Elm
marasztalható egy nem lekto
orált fordítás, ha súlyos nyelvi, tartalmi hibákat, félreérttelmezéseket, kihagyásokat
tarrtalmaz.

4. Aján
nlatadás, a szolgálta
atás díja
4.1. A Fordításszolgááltató árajánlataa írásban, az árrajánlat dátumától számított 1 hónapig érvéényes.
4.2. A Fordításszolgááltató sürgősséggi felárat számííthat fel, amenn
nyiben a Megre
endelő által sza bott határidő (napon belüli,
eegyik napról a másikra
m
teljesíttendő szolgáltattás; éjszakai, pihenő‐ vagy munkaszüneti naapon történő munkavégzés)
m
m
miatt ez szüksééges és indoko
olt. A Fordítás szolgáltató a Megrendelőt
M
a felár mértékééről az árajánlatban, tehát
eelőzetesen tájékkoztatja.
4.3. PPontos végösszeeget is tartalmaazó árajánlat csaak a forrásnyelvvi szöveg ismere
etében adható.
4.4. A
Az ajánlat kizárólag az annak alapjául szoolgáló megbízássi feltételekre és a már átvvett anyagokraa vonatkozik.
A
Amennyiben a Megrendelő
M
a fo
orrásanyagot azz ajánlatadás uttán módosítja, a Fordításszolgááltató jogosult módosítani a
vvállalási feltételeeket, különös te
ekintettel a váll alási árra és a határidőre.
h

2

4.5. A Fordításszolggáltatónak nem
m áll módjábann kötelező erejű ajánlatot ad
dni változó tarrtalmú és/vagyy terjedelmű
forrásanyagok esetén.
e
4.6. A
Az elszámolás rendszerint
r
a fo
orrásnyelvi szavvak száma alap
pján történik. Bizonyos
B
írásbe li szolgáltatások esetén (pl.
ccélnyelvi lektoráálás, kreatív ford
dítás, terminolóógiaépítés stb.) óradíj alapú elsszámolás is alkaalmazható.
4.7. TTeljes lektoráláss esetén az elszzámolás alapja a forrásnyelvi dokumentum
d
terjedelme. A teeljes lektorálás díja az adott
n
nyelvpárra vonaatkozó fordítási díj 50%‐a.
4.8. M
Mások által késszített fordításo
ok lektorálásáérrt, amennyiben
n a fordítás nem
m tekinthető leektorálható min
nőségűnek, a
FFordításszolgáltató jogosult a Megrendelőveel történt előzzetes egyezteté
ést követően a vonatkozó fo
ordítási díjat
felszámítani.

5. Telje
esítés
5.1. FFordítás esetén
n a teljesítési határidő betarttásának feltéte
ele, hogy a me
egrendeléssel öösszhangban beérkezzen
b
a
FFordításszolgáltatóhoz a fordításhoz szükségges összes dokumentum. Am
mennyiben ez a feltétel nem
m teljesül, a
teljesítési határiidő legalább a Megrendelő
M
késsedelmével megghosszabbodik.
5.2. TTöbbszöri megrrendelés esetén
n a Megrendel ő érvényes me
egrendelésénekk további feltéttele, hogy a megrendelései
aalapján kiszámllázott díjakat maradéktalanu l megfizesse, a Fordításszolg
gáltatóval szem
mben semmilyen jogcímen
tartozása ne álljjon fenn. Amen
nnyiben a Ford ításszolgáltató a megrendeléss teljesítését ezzen feltétel fenn nem állása
eellenére megkezzdi, akkor a Megrendelő megreendelése érvén
nyesnek minősül.
5.3. A fordítás elekttronikus úton történő
t
továbbbítása esetén a Fordításszolgáltató minden ttőle telhetőt elkövet annak
éérdekében, hoggy az e‐mail hattáridőre, a csattolt fordítás sérülése nélkül eljusson a Megrrendelőhöz, de felelősséget
ccsak a fordítást sértetlen állapo
otban tartalmazzó e‐mail határidőben történő elküldésére válllal.
5.4. A
Amennyiben a Megrendelő a teljesítés hatá ridejének egy adott
a
napot jelölt meg, azonbban ezen belül óra és perc
p
pontosságú idő
őt nem határozott meg, úgyy az írásbeli szzolgáltatás teljesítésének hattárideje a meggrendelésben
m
megjelölt nap éjjjel 12:00 órája..

6. A me
egbízástó
ól való elálllás és fizeetendő kö
ötbér
6.1. A
Amennyiben a megrendelésttől való megreendelői elállás időpontjában az írásbeli szzolgáltatás teljjesítése már
folyamatban van, a Megrende
elő a megbízássi díj 50%‐át kö
öteles a Fordítá
ásszolgáltatóna k megfizetni akkor is, ha a
rrészmunka átvéételére nem tart igényt és/va gy a részmunkka nem éri el a megrendelt fo
fordítási mennyyiség 50%‐át.
A
Abban az esetben, ha az elálláás időpontjábann a részmunka az eredeti meg
grendelés felét meghaladó mé
értékben már
eelkészült, az ezzzel arányos meggbízási díjat köteeles Megrendelő a Fordításszo
olgáltatónak meegfizetni.

7.

Minő
őségi kifo
ogás
7.1. A Fordításszolgááltatónak a ford
dítást jó minőséégben kell elkésszítenie, oly módon, hogy az a Megrendelő által megjelölt
ccélnak, valamint a szakma íro
ott és íratlan szzabályainak me
egfeleljen. A fo
ordítandó doku mentumban előforduló, de
kközkinccsé mégg nem vált sp
peciális szakszaavak, terminoló
ógiák megfelelő
ő fordításáért a Fordításszolgáltató nem
vvonható felelőssségre.
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7.2. A sajátos szakkkifejezések – kü
ülönösen ágazaati, illetve a Megrendelő
M
cégén belül hasznnált kifejezésekk – helytelen
fordítása nem róható
r
fel fordítási hiányossá gként, kivéve, ha a Megrendelő konzultációós lehetőséget biztosított a
FFordításszolgáltató számára, éss a Fordításszolggáltató nem éltt ezzel a lehetősséggel.
7.3. A Megrendelő tudomásul vesszi, hogy a lekktorált és nem lektorált fordíításokkal szembben támaszthaató elvárások
eeltérőek, ebből adódóan a minőségi kifogás csak abban az esetben lehet indokolt, ha a fordítás minősége az adott
sszolgáltatástól elvárható
e
színvo
onaltól elmaradd.
7.4. H
Ha a Megrend
delő a fordítást sürgősséggeel, ám lektoráálás nélkül ren
ndeli meg, az szükségszerűe
en kizárja a
FFordításszolgáltató szokásos gyyakorlatának m
megfelelő, magaas színvonalú ellenőrzés lehetőőségét. Ebben az esetben a
FFordításszolgáltató nem vállal felelősséget a fordításban elő
őforduló esetleges pontatlansáágokért, jóllehe
et a fordítást
eebben az esetbeen is a lehető le
egnagyobb gonddossággal és figgyelemmel kezeli.
7.5. A
Az írásbeli szolggáltatás minőséggével kapcsolattosan a Megren
ndelő a szolgálta
atás teljesítéséttől számítva haladéktalanul,
d
de legkésőbb azz arról kiállított számla esedékeességének napjáig élhet kifogá
ással. A közlés kkésedelméből eredő kárért a
jo
ogosult felelős.
7.6. Írrásbeli szolgálttatás esetén a Megrendelő kköteles lehetősséget és elegendő időt bizto sítani a Fordításszolgáltató
sszámára a kifo
ogás megvizsgáálására és az esetleges hián
nyosságok kijavvítására. Amennnyiben a Meggrendelő ezt
eelmulasztja vaggy a hiányossággok megszünteetésére harmad
dik személyt ké
ér fel, az a Fo rdításszolgáltattót mentesíti
h
hiánypótlási köttelezettsége aló
ól.
ató a hiánypótl ást ésszerű időben elvégzi, a Megrendelő
7.7. A
Amennyiben a Fordításszolgált
F
M
a FFordításszolgáltaató számláját
teljes összegben
n tartozik megfizetni.
7.8. A
Amennyiben a Fordításszolgált
F
tató a felek áltaal meghatározo
ott határidő alatt nem javítja kki a hiányosságo
okat, akkor a
M
Megrendelő eláállhat a szerződ
déstől vagy a ddíjazás mérséklését kérheti. Je
elentéktelen hi ba esetén az elállás
e
joga a
M
Megrendelőt neem illeti meg. Je
elentéktelen a hhiba, ha a szöve
egben értelemza
avaró fordítási hhiányosság nem
m észlelhető.
7.9. A Fordításszolggáltató semmifféle felelősségeet nem vállal a fordításra átadott szöveegben előfordu
uló hibákból,
kkihagyásokból, kétértelműséggekből eredőő fordítási hibákért, ugyanakkor a fo rrásszövegben felfedezett
h
hibákról/hiányosságokról a le
ehető legrövideebb időn belü
ül, de legkésőbb a fordítás átadásakor táájékoztatja a
M
Megrendelőt.

8. Adattkezelés, titoktartá
ási köteleezettség
8.1. A Megrendelő által a Fordíttásszolgáltató rendelkezésére
e bocsátott ké
éziratokat, nyoomtatott vagy elektronikus
aadathordozón átadott
á
eredeti dokumentum
mokat a fordítáás átadásakor vissza kell adnni a Megrende
előnek. Ha a
M
Megrendelő nem tart igényt az eredeti doku mentumra, a Fordításszolgálta
ató kérésére kööteles írásban nyilatkozni
n
az
eeredeti dokumeentum kezelésé
éről. Amennyibben a Megrendelő a Fordítássszolgáltató kéréését követő 5 munkanapon
b
belül nem válasszol, a Fordítássszolgáltató az eeredeti dokume
entumokat lega
alább 1 évre auutomatikusan archiválja, ezt
kkövetően a doku
umentumokat megsemmisíti.
m
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8.2. A Fordításszolgááltató és a Megrendelő kötelezzik magukat arrra, hogy az adottt megrendeléss teljesítése során bármilyen
tudomásukra ju
utott – egymás tevékenységévvel, érdekeivel összefüggő – üzleti
ü
vagy hivaatali titkot, adatot és egyéb
in
nformációt bizaalmasan kezelikk, ezen adatoka t és információ
ókat harmadik személy részéree sem az adott megrendelés
teljesítése során
n, sem azt kövvetően nem tesszik hozzáférhe
etővé, nem szo
olgáltatják ki, vvalamint saját céljaikra
c
sem
h
használják fel. A titoktartási kö
ötelezettség a Fordításszolgálttató belső mun
nkatársaira, valaamint a teljesíttésbe bevont
aalvállalkozókra egyaránt
e
vonattkozik. A titoktaartási kötelezetttség értelemszzerűen nem voonatkozik olyan adatokra és
in
nformációkra, (i) amelyek már a bizalmas információ átaadásakor köztu
udomásúak vaggy nyilvánosak voltak, vagy
kkésőbb ‐ de nem
n
bármely személy titokttartási köteleze
ettségének me
egszegése révéén ‐ köztudom
másúvá vagy
n
nyilvánossá válttak; vagy (ii) amelyek jogszabbály erejénél, hatóság
h
vagy bíróság intézkeddésénél fogva nyilvánosak.

9. Kárttérítés
9.1. A Fordításszolgááltató, annak taagjai, alvállalkozzói, illetve mun
nkatársai felelősssége – a törvé nyi kivételektől eltekintve –
ssemmilyen körü
ülmények közö
ött nem haladhhatja meg az alábbiak
a
közül a kisebbik össszeget: (i) az Önök
Ö
által a
m
megrendelés alapján ténylege
esen kifizetett ddíjak összege, vagy (ii) a tényleges kár összzege. A tényleges kár nem
tartalmazza a kö
övetkezőket: (i) az elmaradt haaszon, cégértékk, üzleti lehetősség vagy várhattó megtakarításs (akkor is, ha
a veszteség tén
nylegesen előre
e látható volt), (ii) adatveszté
és vagy ‐sérüléss, (iii) közvetettt (következmén
nyi) kár vagy
vveszteség és (iv)) harmadik szem
mély követelésee alapján felmerülő kár vagy ve
eszteség.
9.2. A szolgáltatásokk teljesítéséből fakadó igény érvényesítésére
e irányuló jogi eljárást a Meggrendelő csak azt
a követően
in
ndíthat a Fordíttásszolgáltatóvaal szemben, hoogy azt ebbéli szzándékáról érte
esítette. A jogi eeljárás megindíítására az azt
kkövető két hónapban kerülhett sor, hogy az értesítést adó fél a másik fél felelősségét vvagy állítólagos felelősségét
kkiváltó tényről értesült
é
vagy arrról megfelelő ggondossággal értesülnie kellettt volna, de legkkésőbb az azt követő három
h
hónapon belül, hogy az állítólaggos szerződésszzegésre, gondatlanságra, csele
ekményre vagy mulasztásra sor került.

10.

F
Fizetés

10.1. A Fordításszolgáltató a teljesített szolgáltat ásról átutaláso
os számlát állítt ki, melynek ffizetési határid
deje – eltérő
m
megállapodás hiányában – a szzámla kiállításáttól számított 30
0 naptári nap. A Fordításszolgááltató a számlát postai úton
vvagy e‐számlakéént juttatja el a Megrendelő részére. Átutalás és bankfiókkban történő kéészpénzbefizetés esetén az
aadott számla sorszámát közlem
ményben fel kelll tüntetni.
10.2. A Megrendelő fizetési
f
késedelme esetén a F ordításszolgáltaató fenntartja a jogot arra, hoogy a Megrendelő által már
m
megrendelt, de még nem telje
esített egyéb foordítási megbízáásokat a pénzüg
gyi teljesítésig ffelfüggessze. A Megrendelő
eelfogadja, hogy írásbeli szolgálltatás esetén a teljesítési hatááridő a fizetési késedelem idejjével meghosszzabbodhat. A
M
Megrendelő fizeetési késedelme
e a Fordításszol gáltató késedellmét kizárja.
10.3. A Megrendelő fizetési késede
elme esetén a Fordításszolgáltató jogosult a mindenkori kkésedelmi kamaatról számlát
kkiállítani, melyet a Megrendelő
ő a megadott fi zetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. A késedelmi kamat mértéke
a mindenkori jeggybanki alapkam
mat kétszerese . A késedelmi kamat a késedelembe esés nappjától esedékes.

11.

V
Vitás kérdések eldö
öntése, bírrói illeték
kesség

11.1. A szerződő feleek mindent meggtesznek azért,, hogy a Fordíttásszolgáltató szolgáltatásaivall kapcsolatos vitás
v
ügyeiket
b
békés úton ren
ndezzék. Ha ezz nem lehetségges, a felek felkérik a Professszionális Fordíításszolgáltatókk Egyesületét
(Proford), hogy jelöljön ki egy 3 fős pártatlan szakértőbizottsságot a vita eldöntésére. Az ezzzel kapcsolatoss költségeket
aaz a fél viseli, amelyik
a
fél álláspontját a bizoottság elmaraszztalja. A döntőb
bizottság döntéését a felek maagukra nézve
kkötelezőnek foggadják el.
11.2. A szerződéses viszonyból
v
ered
dő egyéb, nem
m szakmai jelle
egű jogviták eld
döntésére a Foordításszolgáltató székhelye
sszerinti bíróság illetékes.

A jjelen ÁSZF és báármely megrendelés, és azok éértelmezése tekkintetében a ma
agyar jog az iránnyadó.
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