
ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 

I. A szerzıdés tárgya, tartalma 
I.1. A Megrendelı megrendeli, a Szállító pedig elvállalja, hogy az egyedi szerzıdésben meghatározott munkákat az ott 
írt feltételek szerint elvégzi.  
I.2. A Szállító az egyedi szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy az egyedi szerzıdés aláírása elıtt a feladatot 
megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta, és az egyedi szerzıdést ennek 
ismeretében írta alá. A feladat végrehajtását zavaró közlekedési, technikai és természeti körülményeket a tıle 
elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerzıdést ezek teljes körő ismeretében köti meg.  
I.3.  Amennyiben a Szállító Konzorcium, úgy a Konzorcium tagjai az egyedi szerzıdés aláírásával az egyedi szerzıdés 
teljes tartalmának teljesítéséért és az egyes részteljesítésekért egyetemleges kötelezettséget vállalnak.  

II. Vállalási ár 

II.1. Az egyedi szerzıdésben megjelölt munkák elvégzéséért a Szállítót a Szállítói árajánlat alapján kiszámított és 
Megrendelı által igazolt Szállítói díj illeti meg. Az ellenérték magába foglalja a csomagolás és a Megrendelı 
telephelyére történı szállítás költségeit és a magyar nyelvő dokumentáció árát is. 
II.2. Amennyiben Szállító átalányáron végzi el a konkrét feladatot, úgy felek megállapodnak abban, hogy a nettó 
átalányár a befejezési határidıre prognosztizált egyösszegő átalányár, ami tartalmazza az egyedi szerzıdés szerinti 
munka teljes körő, I. osztályú minıségben, hiba– és hiánymentesen a jelzett határidıre történı elvégzéséhez 
szükséges minden költséget.  
II.3. Amennyiben Szállító tételes elszámolás alapján végzi el a konkrét feladatot, úgy felek megállapodnak abban, 
hogy a vállalási ár tartalmazza az egyedi szerzıdés szerinti és a költségvetésben (kölcsönösen elfogadott egységár és 
mennyiség szerint) szereplı munka teljes körő, I. osztályú minıségben, hiba– és hiánymentesen a jelzett határidıre 
történı elvégzéséhez szükséges minden költséget.  

III. Teljesítési határidık, a teljesítés helye 
III.1. A Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy az egyedi szerzıdésben megjelölt határidık mindegyike 
kötbérterhes határidı. 
III.2. A Szállító a teljesítés tényleges idıpontjáról, a teljesítést megelızıen elızetes értesítést küld Megrendelı 
megbízottjának. 
III.3. Amennyiben Megrendelı az egyedi szerzıdésben mást nem határoz meg a teljesítés helye a Megrendelı 
székhelye. 

IV. A teljesítés módja 

Az egyedi szerzıdés tárgyát képezı eszközöket a szokásos módon csomagolt állapotban (kartondoboz, hungarocell 
védelem, stb.), az azokra vonatkozó dokumentációval, valamint egyéb tájékoztató anyaggal együtt kell átadni. A 
szállítás minden esetben szállítólevéllel történik. A szállítólevél minimális tartalmi követelménye az átadott eszközök 
megnevezése, darabszámuk, azonosító számuk és az átadásuk idıpontja, valamint Megrendelı megbízottjának 
átvételt igazoló aláírása. Ezen tartalmi kellékek nélküli szállítólevél számlázás alapját nem képezheti, az ilyen 
szállítólevéllel kísért számlát Megrendelı érdemi vizsgálat nélkül jogosult visszautasítani. 

V. Vállalási ár kiegyenlítése 
V.1.1. Amennyiben felek az egyedi szerzıdésben úgy állapodnak meg, hogy elıleg(ek) fizetését vállalja, úgy felek az 
alábbiak szerint járnak el:  
V.1.1.1. Szállító egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott elılegbekérı(ke)t küld Megrendelı részére. Az 
elılegbekérı(k) alapján Megrendelı az elıleg(ek)et a kézhezvételtıl számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg 
átutalással Szállító részére. A Szállító a megfizetett elılegrıl a jóváírást követı 7 (hét) napon belül számlát állít ki, 
amelyet ezen határidın belül köteles Megrendelınek megküldeni.  
V.1.1.2. Szállítónak az elılegszámlá(ko)n minden esetben szerepeltetnie kell az elıleg(ek) átutalásakor a Megrendelı 
által az átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, az egyedi szerzıdés számát és az elılegbekérı 
azonosítóját.  
V.1.1.3. Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy az elılegszámla(k) megküldésének késedelme esetén a 
Megrendelı az ÁFA tartalmára, mint alapra vonatkozóan a a Ptk. szerinti késedelmi kamat összegének megfelelı 
kötbért számolhat fel, illetve az elılegszámla(k) beérkezéséig jogosan tart vissza esedékessé váló kifizetésekre.  
V.1.1.4. Szállító a (vég) számlában köteles elszámolni a korábban Megrendelı által megfizetett elıleg(ek)et. 
V.1.1.5. A vállalási ár kiegyenlítésére egyebekben a jelen V. fejezet rendelkezései értelemszerően alkalmazandók. 
V.1.2. Amennyiben felek az egyedi szerzıdésben úgy állapodnak meg, hogy Megrendelı részteljesítést elfogad, úgy 
a részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele a XII. pont szerinti átadás-átvétel.  Szállító a részteljesítésekre 
vonatkozó számlát a jelen V. fejezet további rendelkezései figyelembevételével köteles kiállítani. 



V.2. Megrendelı a Szállítónak a 4 példányban benyújtott számlája kiegyenlítését az egyedi szerzıdésben megjelölt 
számlájára teljesíti az átvételtıl számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalással. A számlának tartalmaznia kell a 
teljesítés idıpontját, a fizetés módját és határidejét és a Megrendelı beszerzési megrendelési számát. Szállító köteles 
a számlá(k)hoz csatolni a Megrendelı által aláírt szállítólevelet.  

V.3. A szállító a számlá(ka)t köteles a Megrendelı által kért részletezéssel kiállítani. 

V.4. A számlá(k)nak tartalmaznia kell a Megrendelı beszerzési megrendelési számát, ellenkezı esetben a 
Megrendelı azonosíthatatlannak tekinti, és a Szállítónak visszaküldi az(oka)t. Ebben az esetben a Szállító köteles egy 
új számlát kiállítani. A Megrendelı a számlák beérkezésétıl számított 15 (tizenöt) napon belül köteles azokat 
felülvizsgálni, és visszautasítás esetén a Szállítót errıl írásban értesíteni. Szállító a számlákon köteles a levelezési 
címét feltüntetni. 
V.5. Szállító köteles a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései szerint kiállítani számláját. A számla nem 
megfelelı kiállításából származó valamennyi kárért Szállító felel.  
V.6. Amennyiben Szállító Konzorcium, úgy a Számla kiállítására a Konzorcium vezetıje jogosult. A Megrendelı 
Konzorcium vezetıje felé történı pénzügyi teljesítése a szerzıdés szerinti pénzügyi teljesítésnek minısül.  
V.7. A megajánlott fizetési határidı elıtti fizetési teljesítés esetén a Szállító engedményt ad a szerzıdés szerinti 
teljesítés ellenértékébıl. Ennek mértéke az elıteljesítés minden tizedik naptári napja után 0,3%. Megrendelı az 
engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményrıl a Szállító számlát módosító okiratot külön nem készít. A 
Szállító által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidıt és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles 
feltőntetni. 
V.8. A Megrendelı átutalási késedelme esetén a Ptk. alapján járó késedelmi kamat illeti meg a Szállítót. 

VI. A Szállító jogai és kötelezettségei 
VI.1. A Szállító a Megrendelı utasítása szerint köteles eljárni.  
VI.2. Szállító köteles betartani a munka-, tőz-, baleset- és környezetvédelmi elıírásokat a Megrendelı 
környezetvédelmi politikájába illeszkedı módon.  
VI.3. Szállító a teljesítés során Megrendelı vagy harmadik személy tulajdonát csak a teljesítéshez szükséges 
mértékben, a tulajdonos elızetes értesítésével, vele történt megegyezés után vehet igénybe. Szállító teljes 
felelısséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben történı, harmadik személy balesete, vagyoni- és egyéb 
kára vonatkozásában. 

VII. Megrendelı jogai és kötelezettségei 
VII.1. Megrendelı a Szállító által vállalt kötelezettségnek megfelelı teljesítését – akár saját maga, akár az egyedi 
szerzıdésben meghatározott megbízottja,– folyamatosan és bármikor ellenırizheti, ez a tevékenység azonban a 
Szállítót a feladat teljesítésében nem gátolhatja.  
VII.2. Megrendelı köteles: 
- a szerzıdésszerően teljesített munkát átvenni 
- a teljesített munka ellenértékét kifizetni 
- a Szállítóval mindenkor együttmőködni úgy, hogy Szállító a kötelezettségeit teljesíteni tudja 

VIII. Minıség, minıségbiztosítás 
VIII.1. A Szállító a mőszaki elıírásokban, illetve a vonatkozó magyar szabványok elıírásai, valamint az EU ajánlások 
szerinti, az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal. 
VIII.2. A megrendelıi jóváhagyás a Szállító teljes körő felelısségét nem csökkenti. 
VIII.3. Szállító az egyedi szerzıdés aláírásával kifejezetten akként nyilatkozik, hogy csak ivóvízbe alkalmas anyagokat 
szállít. Szállító az egyedi szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy az egyedi szerzıdésben vállaltak tekintetében érvényes 
és hatályos ÁNTSZ, OKI engedéllyel rendelkezik, és az egyedi szerzıdés hatálya alatt azokkal folyamatosan 
rendelkezni fog.  
VIII.4. Szállító által a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az 
elıírásoknak (hatályos szabványoknak, mőszaki irányelveknek, hatósági- és gyártómői elıírásoknak, valamint a 
vonatkozó jogszabályoknak). 
Szállító köteles a különbözı anyagok, szerelvények, berendezések származási helyét, minıségtanúsítását hitelt 
érdemlı dokumentumokkal igazolni.  
Szállító köteles a dokumentált gyártómői bizonylatokat, átadás-átvétellel egyidejőleg Megrendelınek átadni, továbbá a 
minıséggel kapcsolatos Megfelelıségi Nyilatkozatot tenni.  
VIII.5. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a minıségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól, 
beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendı szerzıdésekben hasonló értelmő feltételeket szab, és intézkedéseivel 
általában a megrendelıi bizalom erısítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik. 



IX. Felelısségbiztosítás 
IX.1. A Szállító felelısséggel tartozik az egyedi szerzıdésben vállalt munkáért a munka megkezdésétıl a teljesítés 
napjáig. 
IX.2. A Szállító köteles a Megrendelı helyett helyt állni, és Megrendelıt mentesíteni minden olyan veszteséggel és 
követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre 
visszavezethetı vagyoni károk következtében jelentkeznek. 
IX.3. Az elızıekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Szállító köteles (legalább a mőszaki átadás – 
átvételi eljárás sikeres lezárását követı 30 (harminc) napig hatályos) felelısségbiztosítással rendelkezni az alábbiak 
szerint:  
A biztosításnak ki kell terjednie: 
- a szerzıdésen kívül okozott károkra, 
- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 
- kereszt-felelısségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, 
- üzemi baleset felelısségbiztosításra 
- amennyiben a Szállító nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben elıírt feltételeknek, az a szerzıdés 
megszegésének minısül és a szerzıdésszegés következményeit vonja maga után. 
A felelısségbiztosítás fedezeti összege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértékével, az önrészesedés 
összege pedig a Szállító kárviselési képességével. 

X. Teljesítési biztosíték  
X.1. Szállító – amennyiben a Megrendelı az egyedi szerzıdésben teljesítési biztosíték nyújtását kéri – Megrendelı 
javára szóló teljesítési bankgaranciát nyújt át Megrendelınek.  
X.2. A teljesítési bankgarancia megfelelı, ha 
- a bruttó vállalási ár 10 %–át elérı összegre szól,  
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
- futamideje (érvényessége) az egyedi szerzıdés aláírásától a szerzıdésben vállalt munka sikeres teljesítését (sikeres 
átadás–átvételi eljárás) követı 15. (tizenötödik) banki napig, de legalább a jótállási bankgarancia Megrendelı részére 
történı átadásának napjáig szól.  
X.3. Fentieken túlmenıen a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a 
Megrendelı elsı írásbeli felszólítására, a Szállító vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a 
Megrendelınek. 
I.4. A Szállító köteles a garanciát – a teljesítési késedelem esetén – a Megrendelı külön felhívása nélkül a késedelem 
idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül. 
X.5. Megrendelı jogosult a bankgarancia beváltására, ha 
- a szerzıdés hatálya alatt az egyedi szerzıdésben meghatározott kivitelezési munka határidıben történı 
megvalósítása a Szállító érdekkörében felmerülı bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelı a 
szerzıdéstıl eláll, vagy 
- ha a szerzıdés szerinti teljesítési határidı lejárta elıtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Szállító a munkát csak olyan 
számottevı késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelınek már nem áll érdekében. 
X.6. Amennyiben felek az egyedi szerzıdésben akként állapodnak meg, Szállító a biztosítékadási kötelezettségének 
egyéb, a Megrendelı által is elfogadott módon eleget tehet. 

XI. Jótállási biztosíték 
XI.1. Amennyiben az egyedi szerzıdésben a felek akként rendelkeznek, úgy Szállító a Megrendelı javára szóló 
jótállási bankgaranciát legkésıbb a szerzıdés Megrendelı által történı, szerzıdés szerinti munka átadás-átvételi 
eljárás megkezdéséig nyújtja át a Megrendelınek. 
XI.2. A jótállási bankgarancia megfelelı, ha 
- az a bruttó vállalási ár 5 %–át elérı összegre szól,  
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
- futamideje az egyedi szerzıdésben meghatározott.  
XI.3. Fentieken túlmenıen a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a 
Megrendelı elsı írásbeli felszólítására, a Szállító vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a 
Megrendelınek. 
XI.4. A Szállító köteles a garanciát – a jótállási késedelem esetén a Megrendelı külön felhívása nélkül a késedelem 
idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.  
XI.5. A jótállási bankgarancia beváltásának feltétele, hogy 
- a Megrendelı írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a Szállító a szerzıdés szerint hibásan teljesített, s ezzel 



egyidejőleg a Bank felé benyújt egy, a Szállítóhoz intézett értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a Megrendelı 
hibásnak ítéli, 
- az értesítést követı 15 (tizenöt) napon belül Megrendelı nyilatkozatot küld a Banknak arról, hogy a Szállító a hiba 
megfelelı kijavítására nem tett intézkedést.  

XII. Átadás-átvételi eljárás (A mennyiségi és minıségi átvétel) 
Mind a minıségi, mind a mennyiségi átvétel helye az egyedi szerzıdésben, ennek hiányában a jelen ÁSZF-ben 
megjelölt telephely. A mennyiségi átvétel a szállítással egyidıben történik, melynek megtörténtét a szállítólevél 
aláírása tanúsítja. Megrendelı a minıségi átvételt a szállítást követı munkanapon köteles megkezdeni és legkésıbb 
15 (tizenöt) munkanapon belül befejezni. Amennyiben az áru minıségileg nem felel meg a szerzıdésben, valamint a 
vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt elıírásoknak, úgy azt Megrendelı hibásnak tekinti, és azt 
Szállítónak – Szállító költségére – visszaküldi, aki köteles a hibás árut haladéktalanul kicserélni. 
Megrendelıre a leszállított árukkal kapcsolatos kárveszély a mennyiségi átvételt követıen száll át. 

XIII. Jótállás  
XIII.1. Amennyiben felek az egyedi szerzıdésben úgy állapodnak meg, Szállító a szállítás tárgyára a sikeres átadás-
átvételi eljárás lezárását követı elsı munkanaptól számítottan az egyedi szerzıdésben meghatározott naptári hónap 
azonos naptári napját követı elsı munkanapig jótállást vállal. A jótállás idıtartama alatt Szállító köteles  
- élet-, vagy balesetveszélyt jelentı hibák kijavítását annak tudomására jutását követıen azonnal, 
- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követı 24 (huszonnégy) órán belül, 
- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követı 3 (három) naptári napon belül, 
megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.  
Szállító a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban írt idıtartamú szavatosságot vállalja.  
XIII.2. A felek a jótállás lejáratának napján az elkészült munkára vonatkozóan utó–felülvizsgálati eljárást folytatnak le, 
melynek sikeres lezárását igazoló jegyzıkönyv a jótállási bankgarancia visszajuttatásának feltétele. Az utó-
felülvizsgálati eljárás kezdınapját felek az átadás – átvételi jegyzıkönyvben pontosan meghatározzák.  

XIV. Szerzıdésszegés, kötbér 
XIV.1.1. A Szállító szerzıdésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha 
- késedelmesen teljesít, 
- hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és az egyedi 
szerzıdésben meghatározottaknak,  
- a szerzıdés ellehetetlenül és/vagy meghiúsul olyan okból, amelyért a Szállító felelıs. 
XIV.1.2. Szerzıdésszegés esetén a Szállító – amennyiben a felek az egyedi szerzıdésben másként nem állapodnak 
meg – az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 
- az egyedi szerzıdésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén – a munka készültségi fokától 
függetlenül – naponta a szerzıdés teljes nettó végösszegének  2%–a, maximum a nettó szerzıdéses összeg 30%-a  
- hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedı idıre a fenti kulcsok szerint számított kötbér,  
- a szerzıdés Szállító hibájából való ellehetetlenülése és/vagy meghiúsulása esetén a kötbér a teljes nettó 
szerzıdéses összeg 30 %-a. 
A kötbér a számlá(k)ból levonható. 
XVI. 2. Felek súlyos szerzıdésszegés esetén jogosultak egyoldalú, azonnali hatályú felmondásra. 
XIV.2.1. Szállító súlyos szerzıdésszegésének minısül különösen, de nem kizárólagosan, ha:  
- neki felróható okokból az általa vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridı vonatkozásában több mint 3 (három) napos 
késedelembe kerül, 
- Megrendelı írásbeli felszólítása ellenére nem a szerzıdés szerinti minıségben, illetve mőszaki tartalom szerint 
teljesít, 
- a Szállító fizetésképtelenné válik, csıdbe jut, vagy felszámolják. 
XIV.2.2.Megrendelı súlyos szerzıdésszegésének minısül, ha:  
- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési határidın belül sem 
egyenlíti ki.  
E fejezet nem alkalmazható, ha a tudomásszerzés idıpontjában a szerzıdés teljesedésbe ment. 
XIV.3. Mentesülnek a szerzıdı felek a szerzıdésszegés következményei alól, ha 
- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerzıdı fél nem szerzıdésszerő teljesítésére vezethetı vissza, 
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis major” esete miatt nem tudták teljesíteni.  
Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerzıdı fél a másik szerzıdı felet a vis major 
beálltáról, és megszőnésérıl haladéktalanul értesíteni köteles. 
Nem mentesülnek a szerzıdı felek a nem, vagy nem szerzıdésszerő teljesítés következményei alól, ha az ugyan 
rendkívüli, elıre nem látható körülményekre vezethetı vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem vált 



lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt. 

XV. A szerzıdés felfüggesztése 
Szállító Megrendelı írásbeli utasítására köteles Megrendelı által megszabott idıkben és módon felfüggeszteni az 
elvégzendı feladatnak vagy bármely részének a megvalósítását. Az e kérés teljesítése következtében Szállítónak 
okozott költségeket Megrendelınek kell viselnie, kivéve, ha a felfüggesztés Szállító hibájának következtében válik 
szükségessé. 
Szállítónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli költségek követeléséhez, ha ezen szándékáról Megrendelı 
utasítását követı 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti Megrendelıt. 

XVI. Egyéb megállapodások 
XVI.1. Szerzıdı felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerzıdés tartalmát – beleértve jelen ÁSZF-
et is – bizalmasan, üzleti titokként kezelik és a másik fél írásos engedélye nélkül bíróságon, hatóságon kívül harmadik 
személlyel nem közlik, hacsak azt jogszabály, hatóság vagy bírósági rendelkezés nem írja elı. 
XVI.2. A Szállítónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, információk, stb. a Megrendelı kifejezett, 
írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem az egyedi szerzıdés teljesítésén kívül fel nem 
használhatók. Továbbá tilos a Megrendelı elızetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévı 
munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról elıadásokat tartani, videó-felvételt 
vagy kinyomtatott anyagot közzétenni. 
XVI.3. A Szállító köteles a Megrendelı helyett helyt állni, és Megrendelıt mentesíteni minden olyan igénnyel és peres 
eljárással szemben, amely bármiféle szerzıi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog 
megsértése miatt felmerülne. 
XVI.4. A szerzıdést érintı kérdésekben, szerzıdéses jognyilatkozatok tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag 
cégszerően aláírt levél. 
XVI.5. A szerzıdés részeként, azzal összetartozóan kezelendı az egyedi szerzıdésben meghatározott valamennyi 
melléklet. 
XVI.6. Szerzıdı Felek tudomásul veszik, hogy az egyedi szerzıdésben, illetve a jelen Általános Szerzıdési 
Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló többszörösen módosított 1959. évi IV. 
törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok elıírásai irányadóak.  
XVI.7. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdésbıl eredı vitás kérdéseiket elsıdlegesen békés úton 
kívánják rendezni.  
XVI.8. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerzıdés aláírásához szükséges jog- és cselekvıképességgel, továbbá 
nem állnak csıd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 
ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél tudomására hozza. 
XVI.9. Jelen Általános Szerzıdési Feltételek az egyedi szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi. Amennyiben az 
Általános Szerzıdési Feltételek és az egyedi szerzıdés más feltétele egymástól eltér, az egyedi szerzıdésben írtak 
válnak a szerzıdés részévé. 
XVI.10. Felek az egyedi szerzıdés aláírásával megállapodnak abban, hogy amennyiben akár az egyedi szerzıdés, 
akár jelen Általános Szerzıdési Feltételek valamely rendelkezését bíróság, hatóság jogerısen érvénytelennek 
nyilvánítja, az adott rendelkezés érvénytelensége esetén az egész szerzıdés nem dıl meg, az egyedi szerzıdés, 
illetve a jelen Általános szerzıdési Feltételek érvénytelenné nem nyilvánított rendelkezései továbbra is hatályban 
maradnak, az érvénytelen rendelkezés helyett pedig felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák. 
XVI.11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen ÁSZF-ben hivatkozott jogszabályokban változás áll be, 
úgy felek az ezen megváltozott jogszabályok rendelkezései szerint kötelesek eljárni. 
 
Alulírott Szállító kijelentem, hogy a jelen Általános Szerzıdési Feltételek tartalmát megismertem, azt kifejezetten 
elfogadom, és annak egy példányát átvettem. 
 
Budapest, ……..……………………….. 
 

………………………………………….. 
Szállító 

 


