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Általános Vételi Feltételek 
(ÁVF) 

 

Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) az elfogadott Megrendeléssel együtt alkotja az elfogadott 
Megrendelésben meghatározott Áru szállítására vonatkozó szállítási Szerződést. Ha a Megrendelésben foglalt 
bármely szerződéses feltétel és az ÁVF rendelkezései eltérnek, akkor az elfogadott Megrendelésben foglaltak az 
irányadók. A Szerződés részét képező egyéb dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben az ÁVF 
rendelkezései az irányadók. 

Az Általános Vételi Feltételek kibocsátója a Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: H-
9561 Nagysimonyi, Arany János utca 23., rövidített elnevezése: Homlok Zrt.) 
 
Az ÁVF kibocsátásának és egyben hatályba lépésének napja: 2021.05. 17.  
 

1. Fogalmak 

1.1 „Áru”:  a Megrendelésben meghatározott dolog (anyag, áru, eszköz, stb.) amelyet a 
 Szerződésben foglaltak szerint a Szállító köteles a Megrendelőnek átadni. 

1.2 „Felek”: Szállító és Megrendelő együttesen. 

1.3 „Megrendelő”: a Homlok Zrt., amely az Áru beszerzése érdekében Megrendelést ad a Szállítónak. 

1.4 „Megrendelés”: a Megrendelő ajánlata az Áru beszerzésére, amelynek Szállító általi változatlan 
tartalmú elfogadásával, vagy a Szállító által javasolt és a Megrendelő által elfogadott módosításokkal 
 történő visszaigazolása a Felek között szerződéses jogokat és kötelezettségeket keletkeztet. 

1.5  „Szerződés”: a mindkét fél által elfogadott Megrendelés és a jelen Általános Vételi Feltételek együttesen. 

1.6  „Vételár”: az Árunak a Megrendelésben meghatározott pénznemben megadott, a Megrendelésben 
rögzített ellenértéke. A Vételár magában foglalja a Megrendelésben rögzített és részletezett költségeket. 
Amennyiben a Megrendelés másként nem rendelkezik, a Vételár magában foglalja a csomagolás, a 
teljesítési helyig történő szállítás, a biztosítás, illetve az összes járulékos és lebonyolítási költséget, 
ideértve az esetleges import engedély költségeit is. Az adók (pl. ÁFA) és egyéb adók módjára 
érvényesíthető díjak külön kerülnek feltűntetésre, melyek a Vételárban benne foglaltatnak. 

1.7 „Szállító”: az a fél, aki a Szerződés alapján köteles az Árut Megrendelőnek szállítani. 

1.8 „Szállítólevél”: az Áru átadás-átvételét igazoló dokumentum, amit a Szállító köteles az Áruval együtt 
elküldeni, vagy az Áruval együtt átadni a Megrendelő által meghatározott tartalommal és 
példányszámban. 

1.9 „Építtető”: Azon beruházás fővállalkozási szerződés szerinti megrendelője (pl. Kbt. szerinti 
ajánlatkérő), amely beruházás megvalósításához az Áru felhasználásra  kerül.  

1.10. „Üzemeltető”: Azon beruházás eredményének üzemeltetője, amelyhez a Áru felhasználásra kerül. 

1.11.  „Projekt”: Az a beruházás, amelynek megvalósítása érdekében az Áru felhasználásra kerül. 

2. A Vételár meghatározásának szabályai 

2.1 Szállító a jelen ÁVF hatálya alá tartozó Megrendelések esetén azonos árképzési elveket, szabályokat, 
módszertant köteles alkalmazni az Áru Vételárának megállapítása során. 

2.2 A Megrendelő kérésére a Szállító a pontos műszaki tartalommal naturálisan levezetett ár alkalmazást 
köteles írásban bemutatni annak érdekében, hogy a Megrendelő a 2.1 pontban megfogalmazott 
követelmény teljesítését ellenőrizni tudja. Az ár alkalmazásnak az alábbi adatokat kell értelemszerűen 
tartalmaznia: 
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➢ eladási egységár, érték; nettó + ÁFA összegben, 

➢ külön felszámított szállítási-rakodási és egyéb költség, ha van tételesen, nettó + ÁFA összegben. 

3. Megrendelés elfogadása 

3.1 Megrendelő a megismert ajánlat (2.2 pont) ismeretében Megrendelést ad az Áru szállítására. Szállító a 
Megrendelést (az Általános Vételi Feltételekkel együtt) a Megrendelő által a Megrendelésben 
meghatározott időtartamon belül megküldött cégszerűen aláírt visszaigazolással írásban fogadja el.  

3.2 Felek a Megrendelést és az Általános Vételi Feltételeket abban az esetben is elfogadottnak tekintik, ha 
Szállító a Megrendelést az előzőekben rögzített időtartamon belül nem igazolja vissza, de a 
Megrendelésben meghatározott Árut a Megrendelésben foglalt feltételekkel szolgáltatja. Erre a 
körülményre a Megrendelésben a Megrendelő kifejezetten felhívja a Szállító figyelmét. 

4. Teljesítés 

4.1 Szállító a Megrendelésben meghatározott mennyiségű, minőségű és fajtájú Árut a Vételár ellenében 
köteles - az elvárható szakértelemmel és gondossággal - Megrendelőnek a Megrendelésben 
meghatározott időben, helyen és feltételekkel, azokat kötelezőnek elismerve (ideértve az azokhoz fűzött 
bármilyen kiegészítést, módosítást, minden specifikációt és más, a Megrendelésben hivatkozott 
dokumentációt) szolgáltatni. Szállító az áruátvétellel egyidejűleg köteles átadni az Áru minőségét 
tanúsító műbizonylatot, jegyzőkönyveket, gyártóművi bizonylatokat és az Áru rendeltetésszerű 
használatához, karbantartásához, javításához szükséges tájékoztatást (pl. használati utasítást). 

 
4.2 Szállítónak az Árut a jogszabályban vagy a Megrendelésben előírt, illetve egyéb megfelelő 

csomagolásban kell leszállítani, ami biztosítja az Áru sértetlenségét a ki- és berakodás és szállítás teljes 
időtartama alatt. Minden csomagon és okmányon fel kell tüntetni a Megrendelő megrendelési számát és 
a pontos szállítási címet. Minden csomagot részletes csomagolási lista kíséretében köteles a Szállító 
továbbítani. 

 
4.3 A teljesítési határidő jelenti az elfogadott Megrendelésben meghatározott határnapot, ameddig Szállító 

köteles az Árut a teljesítés helyén Megrendelőnek átvételre felajánlani. Szállító előszállításra csak akkor 
jogosult, ha a Megrendelés ezt tartalmazza. 

 Az Áru feladásáról Szállító a Megrendelőt az Árura, illetve a feladásra vonatkozó részletes adatok 
közlésével elektronikus úton köteles értesíteni. 

 
4.4 A teljesítés elfogadását megelőzően Megrendelő jogosult az Áru mennyiségét és minőségét tételesen 

megvizsgálni.  
 
4.5 Az Áru feletti tulajdon- , illetve rendelkezési jog, valamint a kárveszély Megrendelőre az Áru átadás-

átvételét követően száll át a teljesítés helyén. A teljesítési helyig Szállító által történő szállítás során az 
Áru elvesztéséből, megsemmisüléséből, megrongálódásából,sérüléséből származó kockázatot Szállító 
viseli.  

 

5. Számlázás 
 

5.1 Szállító csak a Szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű, a ténylegesen mennyiségi 
és minőségi hiba nélkül teljesített, Megrendelő által szabályosan leigazolt szállításra vonatkozóan 
jogosult számlát benyújtani. Szállító a számlát a vonatkozó jogszabályi előírások és a Szerződésben 
előírtak szerint köteles tartalmilag, formailag, számszakilag helyesen kiállítani és 8 napon belül 
megküldeni a Megrendelő részére. 

 A számla igazolására a számlához minden esetben mellékelni kell a Megrendelő által leigazolt 
Szállítólevelet. 
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A számla és mellékletét képező szállítólevél benyújtásának helye: (számlaküldési cím) 
Homlok Zrt. 

9702 Szombathely Pf 04. 
A Megrendelő kizárólag a fenti címre címzett számlákat fogadja be. 

 A benyújtott számlán minden esetben fel kell tüntetni a Megrendelő megrendelési számát, e nélkül a 
Megrendelő a számlát formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni. 

6. Fizetési feltételek 
 

6.1 Homlok Zrt. a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a Szerződésnek maradéktalanul 
megfelelő számla ellenértékét annak beérkezésétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. 

6.2 Amennyiben a számla a Szerződés előírásainak nem felel meg vagy a Szerződésben a fizetés 
előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, a Megrendelő a hiányok pótlására szólít fel. 
Ebben az esetben a Szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján 
kezdődik. 
 

6.3  Megrendelő fizetési átutalásai hetente egyszer elektronikus adatfeldolgozás segítségével történnek, a 
fenti határidőket akkor is megtartottnak kell tekinteni, ha a fizetésre a fenti fizetési határidő lejártát 
követően az átutaló bank következő átutalási időpontjában az utalás végrehajtásaként kerül sor. A 
Szállító úgy nyilatkozik, hogy az ezáltal keletkező maximum 2 (két) banki nap időtartamú határidő 
hosszabbodással egyetért. 
 

6.4  Megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő. 
Megrendelő előleget nem fizet. 
 

6.5 A számla kifizetése nem jelent semmilyen – a Szerződésből vagy jogszabályból adódó – Megrendelői 
jogról történő lemondást. 

 
6.6  Amennyiben azonban a fizetés a számla esedékességét követően az előző pontban meghatározottak 

szerint nem teljesül, a Szállító jogosult késedelmi kamat felszámítására a Ptk. 6:155. § rendelkezései 
szerint. 

6.7 Amennyiben a Szállítónak a Megrendelővel szemben határidőn túli fizetési kötelezettsége keletkezik, a 
Megrendelő jogosult a Szállítóval szemben a Szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési 
kötelezettségébe a Szállító lejárt tartozását beszámítani, és erről a Szállítót egyidejűleg tájékoztatni. 

6.8 Szállító a Megrendelővel szemben fennálló követeléseit nem jogosult engedményezni, faktorálni, vagy 
zálogjoggal terhelni. Amennyiben a Szállító a Megrendelővel szemben bármilyen jogcímen fennálló 
követelését a jelen rendelkezésben foglalt tilalom ellenére engedményezi, faktorálja, vagy zálogjoggal 
terheli, a Szállító részéről szerződésszegésnek minősül, és köteles a Megrendelő ebből eredő összes 
kárát megtéríteni, valamint az engedeményezéssel okozott igazolt költségeket viselni. 

7. A minőség biztosítása, garancia/jótállás és szavatosság 

7.1 Szállító felel a leszállított Áru minőségéért. 
 Szállító igazolja, és garantálja, hogy az általa szállított Termék megfelel az idevonatkozó magyar és 
európai szabványoknak, az Üzemeltető és az Építtető  előírásainak, valamint a műszaki feltételekben 
megadott minőségi követelményeknek. A Termék  minőségét és a forgalmazás jogszerűségét a Szállító 
okiratokkal igazolja.  
 

7.2 Amennyiben az Áru a jótállás, illetve a szavatosság ideje alatt nem felel meg a 4. pontban foglaltaknak, 
és/vagy a Szerződésben rögzített egyéb tulajdonságoknak Szállító köteles Megrendelő írásbeli 
felszólításának kézhezvételét követően azonnal, saját költségén a Megrendelő választása szerint a 
minőségi hibát rendezni: 

(a) teljes egészében kijavítani a hibákat, vagy 
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(b) kicserélni az Árut. 

Ha Szállító Megrendelő felszólítását követő 7 munkanapon belül – vagy amennyiben a Megrendelés 
ilyen határidőt meghatároz, legkésőbb a Megrendelésben meghatározott időn belül - nem javítja vagy 
cseréli ki a hibás vagy nem megfelelő Árut, Megrendelő jogosult - Szállító előzetes értesítése mellett -, 
a kijavítást vagy a cserét Szállító költségére saját maga elvégezni vagy azt harmadik személlyel 
elvégeztetni. 
 

7.3 A szállított Áru minőségi hibája miatt a Szállító felelősséggel tartozik, és a Szerződésben előírt minőségi 
követelményeknek nem megfelelő, hibás (ideértve a nem I. osztályú minőségű Anyagot is) termék 
beépítése esetén az ebből származó tényleges és következményi kárt is köteles a Megrendelő részére 
megtéríteni (pld.: bontás, újraépítés stb.) az ÁVF 8.7 pontjában foglaltakkal összhangban. Szállító teljes 
körű kártérítési felelősséggel tartozik bármely szerződésszegésével összefüggésben keletkezett kárért, 
beleértve a közvetett károkat – így különösen, de nem kizárólag a fedezeti vétel többletköltségeit – is az 
ÁVF 8.7  pontjában meghatározottak szerint.  
 

7.4  A Szállító Megrendelő részére köteles biztosítani az Árukra a gyártó (létrehozó) által biztosított 
szavatosságot, amelynek időtartama nem lehet rövidebb a jogszabályban kötelezően előírt időtartamnál.  

 

7.5 Szállító kifejezett szavatosságot vállal Megrendelővel szemben a szerződésszerű teljesítésért, vagyis 
azért, hogy a teljesítéskor az Áru: 

(a) megfelel a Megrendelésben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak (beleértve a termékfelelősségre 
vonatkozó jogszabályt) és hatósági előírásoknak, 

(b) megfelel azon cél(ok)nak, amely(ek)re gyártották és eladták, amelyre Megrendelő az Árut használni 
fogja, ideértve azon speciális célokat is, amelyekről Szállító tudomással bír vagy tudnia kell, 

(c) megfelel az átadott rajzoknak, dokumentációknak, 
(d) hibáktól mentes (beleértve a nyílt és rejtett hibákat is), 

(e) mentes harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy jogától, 

(f) törvényes jogcímmel kerül tulajdonba. 

 

7.6 Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Szerződésből fakadó szavatossági jogait a Projekt során 
megvalósult létesítmény Üzemeltetőjére engedményezheti, aki e jogok tekintetében a Szállítónak küldött 
értesítés időpontjától a Megrendelő helyébe lép. 

 

7.7 Szállító a szavatosságon túl az Áru szerződésszerű teljesítéséért legalább az alábbi időtartamú jótállást 
vállal.  

➢ a teljes projekt Építtető általi átadás-átvétel lezárásától számított 60 hónap.  
➢ Megrendelő részére történt leszállításától (Megrendelő által dátummal, bélyegzővel ellátott 

szállítólevél alapján történő átadás-átvétel napja) számított 60 hónap. 
 

7.8 Felek egyezően rögzítik, illetve a Szállító tudomásul veszi, hogy a jótállástól függetlenül a Szállító alá van 
vetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglalt előírásoknak. Ennek 
értelmében a Szerződés alapján megvalósítandó építményszerkezetekre és azok létrehozásához 
felhasznált egyes termékekre és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő (továbbiakban Kötelező 
Alkalmassági Idő) általában 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva, amely időszakra a Szállítót 
szavatossági kötelezettség terheli. 

7.9 Szállító kártérítési, megtérítési felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben harmadik személy által 
érvényesített azon igénnyel szemben, amely az Árut terhelő szavatossági jog megsértéséből származik, 
vagy azzal kapcsolatos. 
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8. Kötbér, felelősség, szerződésszegés 

8.1 Szállító az esetleges szállítási késedelmeket, a késedelem felismerését követően köteles azonnal 
írásban közölni és megadni a késedelem előrelátható mértékét. A fenti tájékoztatási kötelezettség 
elmulasztásából és a késedelmes szállításból eredő károkért a Szállító felelősséggel tartozik. A 
késedelem bejelentése nem mentesít a szerződésszegés következményei alól. 

8.2 Megrendelő kifejezetten fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Szállító a megállapodott határidőt  nem 
tartja be, és ezt követően az írásbeli felszólításban megjelölt póthatáridőt nem tartja be, úgy Megrendelő 
jogosult  további ez irányú felszólítás nélkül az el nem végzett szállítást harmadik személlyel a Szállító 
költségére elvégeztetni, illetve a Szerződés teljesítése érdekében a Szállító költségén harmadik személyt 
igénybe venni. Megrendelő előzetesen tájékoztatja a Szállítót a várható többletköltségekről. Az ebből 
adódó többletköltségek Szállító bármely a Szerződésből adódó követelésébe beszámíthatók, és ezeket 
Szállító nem jogosult vitatni. Ez nem érinti a Megrendelő késedelmi kötbér érvényesítésére vonatkozó 
jogát vagy az ÁVF 8.7 pontja szerinti jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó jogát, amennyiben 
annak feltételei fennállnak. 

 
8.3 Felek kötbérterhes késedelemnek tekintik, ha a Szállító, a neki felróható okból nem szállítja a Megrendelő 

által, a Megrendelés szerint igényelt Áru mennyiséget a Megrendelő által megjelölt időpontban.  
A késedelemi kötbér mértéke: a késedelemmel érintett teljesítés nettó szerződéses értékének 1%-
a/naptári nap, de maximum a nettó szerződéses összeg 30%-a. A jelen pontban meghatározott 
késedelem esetén a késedelmi kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettség automatikusan, a Megrendelő 
általi előzetes értesítés nélkül beáll. 

 
8.4 Hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés értékének 20%-a. 
 
8.5 A Szerződés Megrendelő jelen ÁVF 9.1 pont szerinti azonnali hatályú felmondása, illetve a Szerződés 

más, a Szállítónak felróható okból történő megszűnése esetén (továbbiakban együtt: „Meghiúsulás”), a 
Meghiúsulási kötbér a nettó szerződéses összeg 30%-a. 

 
8.6 Amennyiben Megrendelő a késedelmi kötbért a számlázáskor nem érvényesíti, ez részéről semmi esetre 

sem tekinthető annak érvényesítésről történő lemondásnak. 
 
8.7 A bűncselekménnyel okozott vagy az életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegés 

kivételével a Szállító szerződésszegésből származó maximális kártérítési felelősségére – közvetlen és a 
közvetett / következményi károkra vonatkozóan  a Ptk. szabályait kell alkalmazni. 

9. Szerződés megszűntetése, felmondás, elállás 

9.1 Megrendelő jogosult a Szállítóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal a Szerződést minden további 
kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, amennyiben  
a) Szállító a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a 

Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem 
teljesíti a Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; 

b) Szállító a Szerződés bármely egyéb lényeges rendelkezését megszegte és a szerződésszerű 
állapot a Megrendelő felhívása ellenére, az ott megjelölt póthatáridőn belül sem állította helyre; 

c) a Szállító együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként 
olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; 

d) a Szállító ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy 
önmaga végelszámolását kezdeményezte;  

e) a Szállító a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel 
fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; 

f) a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli 
és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat; 

g) a Szállító súlyos szerződésszegést követ el. 
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A Szerződés fenti okokból történő megszűnése esetén a Megrendelő köteles a Szállítónak megfizetni a 
már leszállított és átvett termék(ek) árát.  
 

9.2 Szállító jogosult a Megrendelőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal a Szerződést minden további 
kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha  
a) Megrendelő megszünteti, vagy felfüggeszti üzleti tevékenységét; 
b) Megrendelő képtelenné válik szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére vagy csődeljárás, 

felszámolási eljárás illetve bírósági végrehajtási eljárás van Vevő/Megrendelő ellen folyamatban, 
vagy fizetésképtelenség esete áll fenn, illetve csődgondnokot, vagy bírósági végrehajtót rendeltek 
ki, vagy ezek kijelölése van folyamatban, vagy a hitelezők kielégítése céljából a Megrendelő 
részéről bármilyen intézkedés szükségessé válik; 

c) Megrendelő pénzügyi helyzete miatt  képtelen a Termék vételárát időben kifizetni és képtelen 
felajánlani bármilyen szükséges biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a Termék időben kifizetésre 
kerüljön; 

d) A Szállító jogos érdekeit, jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti,  
e) a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. 
 
Amennyiben jelen pontban foglalt valamelyik feltétel bekövetkezik, a Szállító egyéb jogait nem érintve, 
a Szállító felmondhatja a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal. Amennyiben a 
Terméket Szállító már leszállította, de annak vételárát a Megrendelő még nem fizette meg, a vételár 
azonnal esedékessé válik minden korábbi ellentétes megállapodás ellenére. 
  
A Szerződés bármilyen okból történő megszüntetése nem érinti a megszüntetésig leszállított Árura 
vonatkozó elszámolási kötelezettséget. 

 
9.3 A Szerződés rendes felmondással egyik Fél részéről sem szüntethető meg.  
 
9.4. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor 

megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan 
a Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. 

 
9.5. A Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. 
 Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 

székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés 
és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. 

 
9.6. Felek rögzítik, hogy jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik Felek a Szerződésből eredő egyéb 

jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. szavatossági kötelezettségekből eredő jogok és 
kötelezettségek, titoktartási kötelezettség). 

 
10.  Vis maior 
 
 Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek 

működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a Szerződés teljesítését 
akadályozza vagy korlátozza, így különösen: kormányintézkedés, jogszabály, vagy egyéb állami szerv 
intézkedése, háború(akár kinyilatkoztatott, akár nem), katonai és polgári zavargások, ellenségeskedés, 
lázadás, forradalom, természeti csapások (áradás, földrengés, szélvész, járvány, tűzvész), embargó, 
sabotage, tengeri katasztrófa, általános sztrájk, 

 
  Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek 

végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény 
körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő 
meghosszabbodik a vis maior időtartamával. 

  Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli. 



Általános Vételi Feltételek  

 

7/7 

 

 Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a Szerződésből eredő 
kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. Amennyiben a vis 
maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal, 
rendkívüli felmondással megszüntetni. Ez esetben a Felek a Szerződés tekintetében elszámolnak 
egymással 

  

11. Egyéb megállapodások 
 

11.1 Szállító rendelkezik a Szerződés szerződésszerű és jogszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi 
biztosítással, és hatósági engedéllyel és köteles ezt a Megrendelő felhívására megfelelően igazolni. 
 

11.2 Szállító kijelenti és szavatoljá, hogy székhelye szerint illetékes cégbíróságnál bejegyzett jogszerűen 
tevékenykedő gazdasági társaság, ellene nem folyik csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, 
szerződéskötési jogában nem korlátozott és hogy az őt képviselő természetes személy a Szerződés 
megkötésére felhatalmazással rendelkezik. 

 
11.3 Szállító a jegyzett tőkéjének csökkenéséről, cégformájának változásáról, más társaságba történő 

beolvadásáról vagy szétválásról, illetve tulajdonosi körében történt változásról köteles Megrendelőnek 30 
(harminc) napon belül jelezni. 

 
11.4  A Szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége az egész Szerződés érvényességét 

nem érinti. Ebben az esetben Felek az érvénytelen rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel helyettesítik, 
amelyek az eredetileg elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb állnak. 

 
11.5  A Szállító nem jogosult a Szerződésből eredő, a Megrendelővel szemben fennálló követelését harmadik 

személyre átruházni, ezekre zálogjogot nem alapíthat, a Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon 
– annak jogcímétől függetlenül - nem engedheti át. E rendelkezés megszegése a Megrendelőt feljogosítja 
a Szerződés azonnali hatályú felmondására. 

 
11.6 A Szerződés rendelkezései bizalmasak, Felek egyike sem jogosult annak részleteit a másik Fél előzetes 

írásbeli hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozni, kivéve, ha a Feleket erre egy jogerős bírósági, vagy 
hatósági határozat vagy végzés kötelezi. Szállító kijelenti, hogy Megrendelő írásbeli engedélye nélkül 
harmadik személyeknek a Szerződés tárgyával kapcsolatban semmiféle információt, fotót vagy tervet nem 
ad át, illetve ezek nyilvánosságra hozatalában nem működik közre, és ezt alvállalkozóitól is megköveteli. 

 
11.7 Szállító Eladási- és Szállítói Feltételei akkor sem érvényesek, ha azok visszaigazolásokon, 

szállítóleveleken és egyéb írásos dokumentumon szerepelnek és azokat Megrendelő nem vitatta. 
 
11.8 Szállítónak kötelessége a teljesítés során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul jelezni 

Megrendelő felé. A jelen pont szerinti jelzési kötelezettség teljesítése nem mentesíti a Szállítót a teljesítési 
kötelezettsége alól. 

 
11.9  A Ptk. 6:63. § (5) bekezdés első mondata a Szerződésre nem alkalmazandó. 
 
11.10 A Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A Szerződéssel kapcsolatos minden vitás 

kérdést Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések 
eldöntésére Felek megállapodnak– a pertárgyérték függvényében – a Szombathelyi Járásbíróság-, illetve 
az Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességében. A Szállító köteles harmadik személy által a 
Megrendelővel szemben a indított bármely perbe a Megrendelő perbehívása esetén a Megrendelő oldalán 
beavatkozóként a perbe belépni. 

 


