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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák
azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi
szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés
alapján létrejött egyedi megrendelésekben meghatározott áruk
átadására, illetve leszállítására, a Vevő pedig azok átvételére és
ellenértékének megfizetésére köteles. Az egyedi szerződés,
illetve a keretszerződés kizárólag a jelen ÁSZF-fel együtt
érvényes. Jelen ÁSZF az egyedi szerződés, illetve a
keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF
külön hivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is irányadó a
felek között létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre,
nyilatkozatokra is, kivéve, ha a felek írásban ettől eltérnek. A
jelen ÁSZF rendelkezéseit a felek egyedileg megtárgyalták, és
az ezektől való esetleges eltéréseket az egyedi szerződésben, a
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésekben rögzítették. Amennyiben az ÁSZF és
az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés vagy a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés más
feltétele egymástól eltér, az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződésben vagy a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben írtak válnak a szerződés részévé.
I. A szerződés tárgya, tartalma
I.1. A felek az egyedi szerződést, a keretszerződést, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelést az abban
meghatározott, az Eladó által szolgáltatott áruk Vevő általi
beszerzésére kötik.
I.2. Az Eladó az egyedi szerződés, a keretszerződés, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés aláírásával
kijelenti, hogy az egyedi szerződés, a keretszerződés, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés aláírása
előtt a feladatot, valamint a feladat teljesítésével összefüggő
körülményeket megismerte, azt a feladat elvállalásához
szükséges mértékben megvizsgálta, és az egyedi szerződést, a
keretszerződést, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi
megrendelést ennek ismeretében írta alá.
II. Vételár
II.1. Az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján
létrejött egyedi megrendelésekben megjelölt feladatok
teljesítéséért az Eladót az árajánlata alapján kiszámított és a
Vevő által igazolt vételár illeti meg. Az ellenérték magába
foglalja a csomagolás és a Vevő telephelyére történő szállítás
költségeit és a magyar nyelvű dokumentáció árát is.
III. Teljesítési határidők, a teljesítés helye
III.1. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az egyedi
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi
megrendelésben megjelölt határidők mindegyike kötbérterhes
határidő. Az Eladó köteles a Vevő által megállapított határidőket
betartani, ellenkező esetben a Vevő jogosult az egyedi
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi
megrendelésben, ennek hiányában a jelen ÁSZF-ben körülírt
jogkövetkezményeket alkalmazni az Eladóval szemben.
III.2. Az Eladó a teljesítés tényleges időpontjáról, a teljesítést
megelőzően előzetes értesítést küld a Vevő megbízottjának.
III.3. Felek az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés
alapján létrejött egyedi megrendelésben rendelkeznek arról,

hogy az Eladó jogosult-e előszállításra. Határidő előtti szállítás
esetén az Eladó a határidő elteltéig jogosult a hiányzó részt
szolgáltatni vagy bármely mennyiségi hiányt pótolni, illetve a
szerződésnek meg nem felelő árut kicserélni, feltéve, hogy e
jogosultság gyakorlása nem okoz a Vevőnek ésszerűtlen
kényelmetlenséget,
illetve
költséget,
amelyekkel
összefüggésben a Vevő kártérítést követelhet.
III.4. Amennyiben Vevő az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben mást
nem határoz meg, úgy a teljesítés helye a Vevő székhelye.
IV. A teljesítés módja
IV.1. Az Eladó az adásvétel tárgyát képező árukat – szükség
szerint – az előírásnak megfelelően tárolt, illetve a szokásos
módon csomagolt állapotban (kartondoboz, hungarocell
védelem, stb.), az árukra vonatkozó minden okmánnyal,
dokumentációval, valamint egyéb tájékoztató anyaggal együtt
köteles átadni a Megrendelő által a szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
megjelölt helyre szállítással. A szállítás minden esetben a
szállítólevéllel történik. A szállítólevél minimális tartalmi
követelménye az átadott áruk megnevezése, részletezése,
mennyiségük, azonosító számuk és az átadásuk időpontjának
feltüntetése, valamint a Vevő megbízottjának átvételt igazoló
aláírása. Ezen tartalmi kellékek nélküli a szállítólevél számlázás
alapját nem képezheti, az ilyen a szállítólevél kísért számlát a
Vevő érdemi vizsgálat nélkül jogosult visszautasítani.
V. Vételár kiegyenlítése
V.1.1. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben úgy
állapodnak meg, hogy a Vevő előlegfizetést vállal, úgy felek az
alábbiak szerint járnak el:
V.1.1.1. Az Eladó egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott
előlegbekérőt küld a Vevő részére. Az előlegbekérő alapján a
Vevő az előleget a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon
belül fizeti meg átutalással az Eladó részére. Az Eladó a
megfizetett előlegről a jóváírást követő 7 (hét) napon belül
számlát állít ki, amelyet ezen határidőn belül köteles a Vevőnek
megküldeni.
V.1.1.2. Az Eladó az előlegszámlán minden esetben
szerepeltetni köteles az előleg átutalásakor a Vevő által az
átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, az
egyedi szerződés, illetve keretszerződés számát és az
előlegbekérő azonosítóját.
V.1.1.3. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az
előlegszámla megküldésének késedelme esetén a Vevő annak
áfatartalmára mint alapra vonatkozóan a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti
késedelmi kamat összegének megfelelő kötbért számíthat fel,
illetve az előlegszámla beérkezéséig jogosan tarthat vissza
esedékessé váló kifizetéseket, valamint egyéb kárát is
érvényesítheti.
V.1.1.4. Az Eladó a (vég)számlában köteles elszámolni a
Vevő által korábban már megfizetett előleget.
V.1.1.5. A vételár kiegyenlítésére egyebekben a jelen
V. fejezet rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.
V.1.2. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben úgy
állapodnak meg, hogy Vevő részteljesítést elfogad, úgy a
részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele a XII. pont
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szerinti átadás-átvétel. Eladó a részteljesítésekre vonatkozó
számlát a jelen V. fejezet további rendelkezései
figyelembevételével köteles kiállítani.
V.2. Az Eladó a számlát köteles a mindenkori adózási, illetve
számviteli jogszabályoknak, továbbá a Vevő által meghatározott
egyéb tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, 4
példányban kiállítani. A számlának tartalmaznia kell a teljesítés
időpontját, a fizetés módját és határidejét, az egyedi szerződés,
illetve a keretszerződés SAP DMS és/vagy SAP SRM
azonosítóját, ellenkező esetben a Vevő azonosíthatatlannak
tekinti, és az Eladónak visszaküldi azt. Ebben az esetben az
Eladó köteles egy új számlát kiállítani. Eladó a számlákon
köteles a levelezési címét is feltüntetni.
V.3. A számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a
megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.
A hibásan kiállított számlából eredő károkért az Eladó teljes
felelősséggel tartozik.
V.4. A Vevő a számlák beérkezésétől számított 15 (tizenöt)
napon belül köteles azokat felülvizsgálni, és visszautasítás
esetén az Eladót erről írásban értesíteni.
V.5. Amennyiben az Eladó konzorcium, úgy a számla
kiállítására a konzorcium vezetője jogosult. A Vevő konzorcium
vezetője felé történő pénzügyi teljesítése a szerződés szerinti
pénzügyi teljesítésnek minősül.
V.6. A Vevő késedelmes fizetése esetében az Eladó jogosult
a Ptk-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamatot
felszámítani az elfogadott számla összege után a késedelmes
napokra számítva.
V.7. A Vevő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá
nem hagyott számlák összege után.
VI. Az Eladó jogai és kötelezettségei
VI.1. Az Eladó köteles a szerződéses kötelezettségeinek
megfelelően:
 az árut vagy árukat szolgáltatni, és
 az áru vagy áruk tulajdonjogát átruházni.
VI.2. Az Eladó a Vevő utasítása szerint köteles eljárni. Eladó
köteles betartani a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi
előírásokat a Vevő környezetvédelmi politikájába illeszkedő
módon. Az Eladó a teljesítés során Vevő vagy harmadik
személy tulajdonát csak a teljesítéshez szükséges mértékben, a
tulajdonos előzetes értesítésével, vele történt megegyezés után
vehet igénybe. Eladó teljes felelősséggel tartozik a teljesítéssel
okozati összefüggésben történő, harmadik személy balesete,
vagyoni- és egyéb kára vonatkozásában.
VII. A Vevő jogai és kötelezettségei
VII.1. A Vevő köteles a szerződéses kötelezettségeinek
megfelelően:
 a szerződésszerűen teljesített árut vagy árukat átvenni, és
 a vételárat megfizetni.
VII.2. A Vevő az Eladó által vállalt kötelezettségnek megfelelő
teljesítését – akár saját maga, akár megbízottja útján –
folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez a tevékenység
azonban az Eladót az egyedi szerződés, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés
teljesítésében nem gátolhatja.

VIII. Minőség, minőségbiztosítás
VIII.1. Az Eladó a műszaki előírásban, illetve a vonatkozó
magyar szabványok előírásai, valamint az EU ajánlások szerinti,
az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal.
VIII.2. A vevői jóváhagyás az Eladó teljes körű felelősségét
nem csökkenti.
VIII.3. Eladó az egyedi szerződés, illetve keretszerződés
aláírásával, továbbá a keretszerződés alapján létrejött egyedi
megrendelés visszaigazolásával kifejezetten akként nyilatkozik,
hogy csak ivóvizes környezetbe alkalmas anyagokat szállít.
Eladó az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés aláírásával
kijelenti, hogy az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződésben vállaltak teljesítéséhez szükséges
valamennyi érvényes és hatályos hatósági (pl. ÁNTSZ, OKI)
engedéllyel rendelkezik, és az egyedi szerződés, illetve a
keretszerződés hatálya alatt azokkal folyamatosan rendelkezni
fog.
VIII.4. Az Eladó által leszállított áruknak, a teljesítés során
felhasznált anyagoknak és az alkalmazott technológiának meg
kell felelniük a hatályos előírásoknak (szabványoknak, műszaki
irányelveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a
vonatkozó jogszabályoknak), továbbá a Vevő által
meghatározott specifikációknak/paramétereknek.
Eladó – szükség szerint – köteles a különböző anyagok,
szerelvények,
berendezések
származási
helyét,
minőségtanúsítását hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni.
Eladó köteles a dokumentált gyártóműi bizonylatokat, átadásátvétellel egyidejűleg Vevőnek átadni, továbbá a minőséggel
kapcsolatos Megfelelőségi Nyilatkozatot tenni.
VIII.5. Az Eladó az árukat harmadik személy mindennemű
jogától vagy igényétől mentesen köteles szolgáltatni,
kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szolgáltatott áruk a
rendeltetésszerű használatra és Vevő céljaira minden
tekintetben alkalmasak.
VIII.6. A Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a
minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól,
beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben
hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a
Vevői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának
csökkentésére törekszik.
IX. Felelősség
IX.1. Az Eladó önálló felelősséggel tartozik a saját
tevékenységi körébe eső cselekményekért és mulasztásokért.
IX.2. Az Eladó kártérítési felelőssége teljes, és a felmerült
károk, a következményi károk, továbbá az elmaradt vagyoni
előny megtérítésére egyaránt kiterjed.
IX.3. Az Eladó köteles a Vevő helyett helyt állni, és Vevőt
mentesíteni minden olyan veszteséggel, követeléssel és
szankcióval szemben, amely Eladó által a teljesítés során, vagy
az Eladó által szállított áru által harmadik személynek okozott
személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre
visszavezethető vagyoni károk következtében, vagy az Eladó
általi nem szerződésszerű teljesítésével kapcsolatosan
keletkeznek. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján az
Eladó többek között köteles bármely esetleges bírságot,
kártérítést és költséget a Vevő helyett a jogosult vagy a hatóság
részére az esedékességekor megfizetni, vagy ha ezt már a
Vevő megfizette, az Eladónak a Vevővel szemben keletkezik
azonnali megtérítési kötelezettsége. Az Eladó köteles továbbá
2/6. oldal

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – Anyag- és tárgyi eszköz-megrendelés

minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az
igénnyel fellépő személy vagy szervezet kizárólag az Eladóval
szemben érvényesítse igényét. A jelen pontban foglalt
kötelezettségek elmaradása az Eladó részéről súlyos
kötelezettségszegésnek minősül, és a Vevő részéről a bármely
az Eladó részére esedékes pénzfizetés visszatartását alapozza
meg.
X. Teljesítési biztosíték
X.1. Az Eladó – amennyiben a Vevő az egyedi szerződésben,
illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
teljesítési biztosíték nyújtását kéri – a Vevő javára szóló
teljesítési bankgaranciát nyújt át Vevőnek.
X.2. A teljesítési bankgarancia megfelelő, ha
 a nettó vállalási ár 5%-át elérő összegre szól,
 korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
 futamideje (érvényessége) az egyedi szerződés, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés
hatályba lépésének napjától a vállalt feladat sikeres
teljesítését (sikeres átadás–átvételi eljárás) követő 15.
(tizenötödik) banki napig, de legalább a jótállási
bankgarancia Vevő részére történő átadásának napjáig
szól.
X.3. Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek
tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a Vevő
első írásbeli felszólítására, az Eladó vagy bármely más személy
esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, az
alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége
alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Vevőnek.
X.4. Az Eladó köteles a garanciát – a teljesítési késedelem
esetén – a Vevő külön felhívása nélkül a késedelem idejével, de
minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön
költség felszámítása nélkül.
X.5. Vevő jogosult a bankgarancia beváltására, ha
 az Eladó az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés
alapján létrejött egyedi megrendelés teljesítését a saját
érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be,
 a szerződés hatálya alatt az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
meghatározott feladat határidőben történő megvalósítása az
Eladó érdekkörében felmerülő bármely okból nem
teljesülhet, és emiatt a Vevő elállási jogával él, vagy
 ha az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés alapján
létrejött egyedi megrendelés szerinti teljesítési határidő
lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy az Eladó a feladatot
csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesítés emiatt Vevőnek már nem áll érdekében.
X.6. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, a
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben akként állapodnak meg, az Eladó a
biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Vevő által is
elfogadott módon eleget tehet. Amennyiben az egyedi
szerződés, illetve keretszerződés megkötését közbeszerzési
eljárás lefolytatása előzte meg, úgy Eladó a biztosítékadási
kötelezettségének a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (Kbt.) 126.§ (6) bekezdése szerint tehet eleget.

XI. Jótállási biztosíték
XI.1. Amennyiben az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben a felek
akként rendelkeznek, úgy Eladó a Vevő javára szóló jótállási
bankgaranciát nyújt át a Vevőnek.
XI.2. A jótállási bankgarancia megfelelő, ha
 a nettó vállalási ár 5 %–át elérő összegre szól,
 korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
 futamideje (érvényessége) a sikeres átadás-átvételi eljárás
lezárását követő első munkanaptól számítottan az egyedi
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben meghatározott naptári hónap
azonos naptári napját követő első munkanapig terjedő, de
legalább a sikeres átadás–átvétel lezárását követő első
munkanaptól számított 2 (kettő) éves időtartamra szól.
XI.3. Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek
tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a Vevő
első írásbeli felszólítására, az Eladó vagy bármely más személy
esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, az
alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége
alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Vevőnek.
XI.4. Az Eladó köteles a garanciát – a jótállási késedelem
esetén a Vevő 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 Vevő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy az Eladó
a szerződés szerint hibásan teljesített, s ezzel egyidejűleg a
Bank felé benyújt egy, az Eladóhoz intézett értesítés
másolatot arról, hogy a teljesítést a Vevő hibásnak ítéli,
 az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül Vevő
nyilatkozatot küld a Banknak arról, hogy az Eladó a hiba
megfelelő kijavítására nem tett intézkedést.
XI.6. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, a
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben akként állapodnak meg, az Eladó a
biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Vevő által is
elfogadott módon eleget tehet. Amennyiben az egyedi
szerződés, illetve keretszerződés megkötését közbeszerzési
eljárás lefolytatása előzte meg, úgy Eladó a biztosítékadási
kötelezettségének a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint tehet
eleget, figyelemmel a Kbt. 126.§ (7) bekezdésében foglaltakra
is.
XII. Átadás-átvételi eljárás (mennyiségi és minőségi átvétel)
XII.1. Mind a minőségi, mind a mennyiségi átvétel helye az
egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben, ennek hiányában a jelen ÁSZF-ben
megjelölt telephely. A mennyiségi átvétel a szállítással
egyidőben történik, melynek megtörténtét a szállítólevél aláírása
tanúsítja. Vevő a minőségi átvételt a szállítást követő
munkanapon köteles megkezdeni és – amennyiben felek az
egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben másként nem határoznak – legkésőbb
15 (tizenöt) munkanapon belül befejezni. Amennyiben az áru
minőségileg nem felel meg a szerződésben meghatározott
előírásoknak, úgy azt a Vevő hibásnak tekinti, és azt az
Eladónak – az Eladó költségére – visszaküldi, aki köteles a
hibás árut haladéktalanul kicserélni.
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XII.2. Vevőre a leszállított árukkal kapcsolatos kárveszély,
továbbá az áruk kizárólagos tulajdonjoga a mennyiségi és
minőségi átvétel lezárásával száll át. Az Eladó azonban felel az
áruk minden olyan fogyatékosságáért, ami a kárveszélynek a
Vevőre való átszállása idején megvolt, még akkor is, ha a
fogyatékosság csak később válik ismertté. Az Eladó felel
továbbá az áru bármely olyan fogyatékosságáért is, ami a jelen
bekezdésben megjelölt időpont után keletkezik, és ami annak a
következménye, hogy az Eladó valamely kötelezettségét
megszegte, ideértve azt a jótállási kötelezettségét is, hogy az
áru meghatározott ideig megfelel szokásos rendeltetésének
vagy valamely különös célnak, illetve megtartja meghatározott
minőségét vagy jellemzőit.
XII.3. Az Eladó minőségileg hibás áruk miatti, a hibás
teljesítés folytán fennálló felelősségét nem zárja ki, illetve nem
korlátozza annak ténye, hogy a Vevő az Eladó által leszállított
árukat megvizsgálja, elfogadja vagy átveszi.
XIII. Jótállás
XIII.1. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
eltérően nem állapodnak meg, az Eladó a szállítás tárgyára a
sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő első
munkanaptól számítottan legalább 2 (kettő) éves időtartamra
jótállást vállal. A jótállás időtartama alatt az Eladó köteles
 az élet- vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak
tudomására jutását követően azonnal,
 a víziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést
akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását
követő 24 (huszonnégy) órán belül,
 a víziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést nem
akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását
követő 3 (három) naptári napon belül,
megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.
Eladó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előírt
időtartamú szavatosságot vállalja.
XIII.2. A felek a jótállás lejáratának napján az elkészült
munkára vonatkozóan utó-felülvizsgálati eljárást folytatnak le,
melynek sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv a jótállási
bankgarancia visszajuttatásának feltétele. Az utó-felülvizsgálati
eljárás kezdőnapját felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
pontosan meghatározzák.
XIV. Szerződésszegés, kötbér
XIV.1.1. Az Eladó szerződésszegést követ el különösen, de
nem kizárólagosan, ha
 késedelmesen teljesít,
 hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a
teljesítéskor a jogszabályokban vagy az egyedi
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben meghatározottaknak, vagy
 a teljesítés ellehetetlenül és/vagy meghiúsul olyan okból,
amelyért az Eladó felelős.
XIV.1.2. Szerződésszegés esetén az Eladó – amennyiben a
felek az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján
létrejött egyedi megrendelésben másként nem állapodnak meg
– az alábbi kötbérek megfizetését vállalja:
 az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján
létrejött egyedi megrendelésben körülírt feladat
teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén naponta a

szerződés teljes nettó végösszegének 2%-a, maximum a
nettó szerződéses összeg 30%-a,
 hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre
a fenti kulcsok szerint számított kötbér,
 a teljesítés Eladó hibájából való ellehetetlenülése és/vagy
meghiúsulása esetén a kötbér a teljes nettó szerződéses
összeg 30%-a.
XIV.1.3. A kötbér a pénzügyi teljesítés összegéből levonható.
Az Eladónak felróhatóan késedelmes vagy hibás teljesítés
esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés
alól. A kötbért a Vevő akkor is követelheti, ha kára nem merült
fel. A Vevő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a
szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
XIV.1.4. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés
jogfenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem jelent
joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Vevőt
az Eladó szerződésszegése következményeként megilletik.
XIV.2.1. Amennyiben a felek az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
másként nem állapodnak meg, az Eladó súlyos
szerződésszegésének minősül különösen, de nem
kizárólagosan, ha
 neki felróható okokból az általa vállalt teljesítési rész- vagy
véghatáridő vonatkozásában több mint 15 (tizenöt) napos
késedelembe kerül,
 nem a szerződés szerinti minőségben, illetve műszaki
tartalom szerint teljesít, és a hibát a Vevő írásbeli
felszólítása ellenére 15 (tizenöt) napon belül nem küszöböli
ki,
 a késedelemi vagy a hibás teljesítési kötbér a maximális
mértéket eléri,
 a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
 bármely
fentebb
nem
nevesített
szerződéses
kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy
 az Eladó fizetésképtelenné válik, vagy ellene felszámolási
vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ellene csődeljárás
indul, de a fizetési haladék időtartama alatt a hitelezőkkel
nem jön létre egyezség.
XIV.2.2. Amennyiben a felek az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
másként nem állapodnak meg, a Vevő súlyos
szerződésszegésének minősül, ha
 az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl,
az Eladó fizetési felszólítását követően újabb 30 (harminc)
napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.
XVI.2.3. Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén
jogosultak egyoldalúan, írásban, azonnali hatállyal az egyedi
szerződés, illetve a keretszerződés felmondására, vagy
amennyiben még nem történt teljesítés, az egyedi szerződéstől,
illetve a keretszerződéstől elállni.
XIV.3.1. Egyik fél sem felelős az egyedi szerződésben, illetve
a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
meghatározott kötelezettségeinek nem szerződésszerű
teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem
teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis
maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható
és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború,
országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény,
stb.), amelyek nem függnek a felek akaratától és közvetlenül
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akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének
teljesítésében.
XIV.3.2. Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maior
bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható
időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az
értesítést elmulasztó fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül
felel.
XIV.3.3. Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a
kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt – a felek
ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában – a felek nem
mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, hanem a
teljesítési határidő a vis maior okozta késedelem időtartamával
arányosan meghosszabbodik.
XV. A szerződés felfüggesztése
XV.1. Eladó Vevő írásbeli utasítására köteles Vevő által
megszabott időkben és módon felfüggeszteni a teljesítést. A
felfüggesztés következtében Eladónak okozott, és az Eladó által
hitelt érdemlő módon igazolt költségeket Vevőnek kell viselnie,
kivéve, ha a felfüggesztés Eladó hibájának következtében válik
szükségessé.
XV.2. Eladónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli
költségek követeléséhez, ha ezen szándékáról, valamint a
felmerülő költségekről a Vevő utasítását követő 15 (tizenöt)
napon belül írásban értesíti Vevőt.
XVI. Szellemi alkotások
XVI.1. Az Eladó a Vevő részére valamennyi, az egyedi
szerződés, illetve a keretszerződés hatálya alatt keletkezett
vagy átadott szellemi alkotáson fennálló, nem személyhez
fűződő, a jogszabályi rendelkezések alapján átruházható jogot –
kizárólagos jogként átengedi. A jelen rendelkezés hatálya alá
tartozónak tekintik Felek különösen, de nem kizárólagosan a
szellemi alkotások vagyoni értékű jogait (az oltalommal védhető
szellemi alkotások esetén ide értve az oltalmi jogosultságot),
illetve – amennyiben az adott szellemi alkotás vonatkozásában
a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható – a szellemi
alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó minden
jogot.
XVI.2. A szellemi alkotások használatára és hasznosítására
vonatkozó jog átruházása esetén az átruházott jogok bármely
felhasználási módra és valamennyi részjogosultságra
kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely egyéb korlátozástól
mentesen kerülnek átruházásra a Vevőre. Az átengedésre
kerülő jogok alapján a Vevő – amennyiben az adott szellemi
alkotásra értelmezhető – jogosulttá válik a szellemi alkotások
átdolgozására, harmadik személyekre történő átruházására
(szerzői jogi művek esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény (Szjt.) 46. §- ának megfelelően, valamint
valamennyi szellemi alkotás tekintetében az Szjt.47. § (2)-(4)
bekezdésében foglalt jogokra – amennyiben ezen jogok az adott
szellemi alkotás tekintetében értelmezhetőek – is kiterjed, e
jogok vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett kikötésként
értelmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a Vevőt
korlátozás és többletkötelezettség nélkül megilletik.
XVI.3. Az elkészült, illetve átadott szellemi alkotások per-,
teher- és igénymentességét az Eladó szavatolja. Az Eladó
kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga,
jogosultsága, amely a szellemi alkotás nem személyhez fűződő
jogai megszerzésében a Vevőt korlátozná vagy
megakadályozná. Az Eladónak a Vevő helyett helyt kell állni, és

mentesítenie kell a Vevőt minden olyan igénnyel és peres
eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi
jog, védjegy, védett név vagy egyéb védett jog megsértése miatt
felmerülne. Amennyiben az adott szellemi alkotás tekintetében
értelmezhető, az Eladót kellékszavatossági kötelezettség
terheli.
XVII. Titoktartás
XVII.1. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra,
hogy az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés és a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelések tartalmát
bizalmasan, üzleti titokként kezelik és a másik fél előzetes
írásos engedélye nélkül bíróságon, hatóságon kívül harmadik
személlyel nem közlik, hacsak azt jogszabály, hatóság vagy
bírósági rendelkezés nem írja elő.
XVII.2. Az Eladónak átadott és az általa készített tervek,
dokumentációk, információk, stb. a Vevő kifejezett, előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a
szerződés teljesítésén kívül fel nem használhatók. Továbbá tilos
a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már
folyamatban lévő munkákról adatokat, vagy információkat
harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani,
videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.
XVII.3. A titoktartási kötelezettség a szerződéses jogviszony
megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és az
Eladó által (annak jogszerűségétől függetlenül) a teljesítésbe
bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő harmadik
személyekre is kiterjed.
XVII.4. Az Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vevőt
az egyedi szerződéssel, illetve a keretszerződéssel és a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésekkel
kapcsolatosan jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve
egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra-hozatali
kötelezettség terheli, illetve terhelheti.
XVIII. Összeférhetetlenség
XVIII.1. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő
munkavállalóját akár munkaviszonyban, akár munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon
szerződések teljesítése során, amelyeknél a másik szerződő fél
a Vevő. Az Eladó kijelenti továbbá, hogy az Eladó, valamint a
szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési
segédje vagy egyéb közreműködője a Vevő munkavállalójának
érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan
vezető tisztségviselője, amely a Vevő munkavállalója. E tilalom
megszegése esetén az Eladó teljes körű kártérítési
felelősséggel tartozik. Az Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy
ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek
minősül, és a Vevő jogosult a tárgyi egyedi szerződést,
keretszerződést, illetve az annak alapján kiadott egyedi
megrendelést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.
XVIII.2. Az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások
teljesülésével kapcsolatosan a Vevő jogosult információt kérni,
valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. Az Eladó ezzel
összefüggésben köteles együttműködni, az ellenőrzés
elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden
rendelkezésre álló adathoz, információhoz hozzáférést
biztosítani.
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XIX. Egyéb megállapodások
XIX.1. A szerződés részeként, azzal összetartozóan
kezelendő az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben
és a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
meghatározott valamennyi melléklet.
XIX.2. Felek az egyedi szerződés, illetve keretszerződés
aláírásával megállapodnak abban, hogy amennyiben akár az
egyedi szerződés, illetve keretszerződés, akár jelen ÁSZF
valamely rendelkezését bíróság, hatóság jogerősen
érvénytelennek
nyilvánítja,
az
adott
rendelkezés
érvénytelensége esetén az egész szerződés nem dől meg,
kivéve, ha az érvénytelen rendelkezés hiányában a szerződés

egésze érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e
rendelkezés hiányában felek a szerződést nem kötötték volna
meg. Az egyedi szerződés, keretszerződés, illetve a jelen ÁSZF
érvénytelenné nem nyilvánított rendelkezései továbbra is
hatályban maradnak, az érvénytelen rendelkezés helyett a felek
kötelesek megkísérelni olyan rendelkezés elfogadását, amely
összhangban áll a szerződés rendelkezéseivel, a felek eredeti
szándékával, és amely ugyanazon előnyöket biztosítja a felek
számára, mint az érvénytelen rendelkezés; ennek elmaradása
esetén pedig felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit
alkalmazzák.

Alulírott, Eladó kijelentem, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismertem, azt kifejezetten elfogadom, és annak egy példányát átvettem.
Budapest, ……..………………………..

…………………………………………..
Eladó
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