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I. cikk: Általános rendelkezések

1. A szállító áruszállításaival és/vagy szolgáltatásaival (a 
továbbiakban: szállítások) kapcsolatban a szállító és a 
megrendelő között létrejövő jogviszonyra kizárólag a jelen ÁSZF 
(Általános Szállítási Feltétlek) érvényes. A megrendelő 
általános üzleti feltételei csak abban az esetben érvényesek, 
amennyiben a szállító írásban kifejezetten elfogadta azokat. Az 
egyedi szállítások terjedelmét illetően a kölcsönös írásos 
nyilatkozatok, illetve megrendelések (ideértve az e-mailen 
leadott és vissszaigazolt megrendeléseket is) is mérvadóak 
jelen ÁSZF alkalmazása mellett, azzal, hogy amennyiben az 
egyedi szállítási megállapodás bármely feltétele eltér az ÁSZF-
től, úgy az egyedi megállapodás az irányadó kizárólag az eltérő 
pontban. 

2. Megrendelő az ÁSZF-et aláírásával is megerősítheti, de az 
aláírás nélkül is kötelező jogviszonyukra, ha annak hatálya alatt 
Megrendelő Szállítótól árut, szolgáltatást rendel.  A Megrendelő 
által a szállító részére megküldött megrendeléssel egyidejűleg a 
jelen ÁSZF Megrendelő által elfogadottá válik, 
A Szállító rögzíti, hogy az alábbi ÁSZF-ben foglalt valamennyi 
rendelkezés lényeges kérdésnek minősül. A Szállító az ÁSZF 
hatályos szövegét a weblapján (www.euchner.hu) mindenki 
számára teljes terjedelmében maradéktalanul hozzáférhetővé 
tette. Szállító az ÁSZF esetleges módosításait a hatályba lépést 
megelőzően 15 nappal a fent hivatkozott weblapján 
hozzáférhetővé tételével nyilvánosságra hozza. Amennyiben 
Megrendelő a módosítás hatálybalépéséig a változások ellen 
írásban nem tiltakozik, az elfogadottnak tekintendő, 
jogviszonyukban alkalmazást nyer 

3. Az árajánlatok, rajzok és egyéb dokumentumok (a 
továbbiakban: dokumentumok) vonatkozásában a szállító 
korlátozások nélkül fenntartja a szellemi tulajdon- és a szerzői 
jogokat. A dokumentumok csak a szállító előzetes 
hozzájárulásával tehetők harmadik felek számára 
hozzáférhetővé, valamint azokat kérésre haladéktalanul vissza 
kell szolgáltatni, ha nem a szállítónak ítélik oda a megbízást. Az 
1. és a 2. mondat értelemszerűen vonatkozik a megrendelő 
dokumentumaira; azok azonban hozzáférhetővé tehetők olyan 
harmadik felek számára, akiket a szállító jogszerűen 
szállításokkal bízott meg. 

4. A megrendelőnek a standard szoftver és a firmware 
megállapodás szerinti készülékeken, változatlan formában, 
megállapodás szerinti szolgáltatási jellemzőkkel való 
alkalmazása tekintetében nem kizárólagos használati joga van. 
A megrendelő kifejezett hozzájárulás nélkül készíthet biztonsági 
másolatot a standard szoftverről. 

5. Részszállítások kifejezetten megengedettek a szállító döntése 
szerint. a megrendelő előzetes értesítése mellett. 

II. cikk: Árak, fizetési feltételek és beszámítás

1. Az árak a szállító magyarországi székhelyén átvéve értendők, a 
csomagolást és a mindenkor érvényes, jogszabályban előírt 
általános forgalmi adót, vagy bármilyen egyéb díjat és költséget 
nem foglalják magukban. Egyéb feltételeket az egyedi ajánlat 
tartalmazhat. 

2.   Amennyiben a szállító vállalta az összeszerelést vagy a 
telepítést, és a felek nem állapodtak meg ettől eltérően, a 
megrendelő a köztük a szerelésre létrejött megállapodás szerinti 
díjazás mellett viseli az olyan összes járulékos költséget, mint az 
utazási és szállítási költségek, valamint a kiküldetési és 
esetleges egyéb díjak. 

3.  A fizetést levonások nélkül, a szállító által a fizetés 
teljesítésének helyeként megjelölt intézményben, a megadott 
bankszámlára kell teljesíteni. 

4. A megrendelő csak nem vitatott és jogerősen megállapított 
követeléseket számíthat be a szállítóval fennálló esetleges 
követelésébe. 

III. cikk: Tulajdonjog fenntartása

1. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, ha 
- a Vevő az Eladó ajánlatát minden részletében elfogadó 
rendelést ad ki, vagy ajánlat hiányában  
- az Eladó a Vevő megrendelését minden részletében elfogadó 
rendelés visszaigazolást ad ki, vagy  
- az adásvételi szerződést mindkét szerződő fél cégszerűen 
aláírja, vagy 
- teljesülnek azok a feltételek, amelyek egyedi megállapodásban 
(akár visszaigazolt e-mailes formában is) rögzítésre kerültek az 
érvénybelépés feltételeként (pl. előlegfizetés). 

A szállítás tárgya (a tulajdonjog fenntartás alatt álló áru) minden, 
a szállítót a megrendelővel szemben az üzleti kapcsolatból 
eredően fennálló igény teljesítéséig a szállító tulajdonában 
marad. Biztosítéki kiökötések, vagy fennálló biztosíték megléte 
esetén, amennyiben a szállítót megillető biztosítékok értéke 20%-
nál nagyobb mértékben meghaladja a biztosított követeléseket, 
úgy a szállító a megrendelő kérésére a biztosítéki jogok megfelelő 
részét felszabadítja; a felszabadítással érintett biztosítékok 
kiválasztásának joga a szállítót illeti.

2. A tulajdonjog fenntartása alatt a megrendelő nem élhet 
elzálogosítással vagy biztosítékok átruházásával, továbbá a 
továbbértékesítés csak a szokásos üzletmenet keretében és csak 
azzal a feltétellel megengedett, hogy a megrendelő legalább az 
szállítói áruszállítás ellenértékét elérő fizetségben részesül 
vevőjétől, vagy feltételül szabja, hogy a tulajdonjog csak akkor 
száll át a vevőjére, amikor az maradéktalanul teljesítette fizetési 
kötelezettségeit. 

3.  Amennyiben a megrendelő a tulajdonjog fenntartással szállított 
árut továbbértékesíti, akkor a vevőjével szemben a 
továbbértékesítésből eredő, jövőbeni követeléseit már most, az 
azokhoz kapcsolódó összes származékos joggal együtt – 
beleértve az esetleges egyenlegköveteléseket – biztosítékul a 
szállítóra engedményezi anélkül, hogy ehhez további külön 
nyilatkozatra lenne szükség. Ezt megrendelő szavatolja jelen 
ÁSZF elfogadásával. Amennyiben a megrendelő a tulajdonjog 
fenntartással szállított árut más tételekkel együtt anélkül tovább 
értékesíti, hogy a tulajdonjog fenntartással szállított árura egyedi 
árat állapítottak volna meg, akkor a megrendelő a teljes követelés 
összegének a tulajdonjog fenntartással szállított áru szállító által 
kiszámlázott értékének megfelelő részét a szállítóra 
engedményezi.  

4. a)  A megrendelő a tulajdonjog fenntartással szállított árut más 
árukkal együtt feldolgozhatja, illetve azokkal összekeverheti 
vagy azokba beépítheti. A megrendelő az ilyen árut a szállító 
javára dolgozza fel. A megrendelő az ennek során létrejött új 
dolgot a szállító számára a jó kereskedőtől elvárható 
gondossággal megőrzi. Az új dolog tulajdonjog fenntartással 
szállított árunak minősül. 

b) A szállító és a megrendelő már most megállapodnak abban, 
hogy amennyiben a szállító által szállított, tulajdonjog 
fenntartással érintett árut más, nem a szállító tulajdonát képező 
dolgokkal/tárgyakkal összekeverik vagy azokba beépítik, akkor 
a megrendelő köteles a szállító számára az új dolgokon az 
összekevert vagy beépített tulajdonjog fenntartással érintett 
áru többi áruhoz képest az összekeverés vagy beépítés 
időpontjában fennálló arányának megfelelő arányú 
tulajdonközösséget biztosítani. Az új dolog ilyen tekintetben 
tulajdonjog fenntartása alatt álló árunak minősül. 

c) A 3. pont követelések engedményezésére vonatkozó rendelkezései 
az új termékekre is érvényesek. Az engedményezési kötelezettség 
azonban csak a szállító által a feldolgozott, beépített vagy 



összekevert tulajdonjog fenntartással szállított áru kiszámlázott 

értékének megfelelő összegre és az eredeti szállításból eredő 

járulékos költségekre vonatkozik. 

d) Amennyiben a megrendelő a tulajdonjog fenntartással szállított 

árut ingatlanba vagy ingó dologba építi be, akkor a beépítésért 

őt megillető díjazásból származó követelését további erre 

vonatkozó külön nyilatkozat szükségessége nélkül az összes 

származékos joggal együtt a beépített tulajdonjog 

fenntartással szállított árunak a többi beépített áruhoz képest 

a beépítés időpontjában fennálló arányának megfelelő 

mértékben a szállítóra engedményezi. 

5.  A megrendelő a behajtási meghatalmazás (azaz a szállító általi 

felhatalmazás arra, hogy a továbbértékesített áru ellenértékét 

beszedje, mely e szerződésből értelemszerűen következik) 

visszavonásáig jogosult a továbbértékesítésből eredő 

engedményezett követeléseit behajtani. A szállító alapos okból - 

különösen a megrendelő fizetési késedelme vagy nemfizetése, 

ellene csődeljárás elindítása, váltóóvás vagy a megrendelő túlzott 

eladósodására vagy fenyegető fizetésképtelenségére utaló jelek, 

vagy felszámolási eljárás kezdeményezése esetén - jogosult a 

megrendelő behajtási felhatalmazását visszavonni. Ezenkívül a 

szállító előzetes figyelmeztetést követően, megfelelő határidő 

betartása mellett értesítheti a kötelezettet a biztosítékok 

engedményezéséről, értékesítheti az engedményezett 

követeléseket, valamint a megrendelőtől követelheti a vevő 

biztosítékok engedményezéséről szóló értesítését. 

6. Elzálogosítás, lefoglalás vagy harmadik fél egyéb rendelkezése 

vagy behatása esetén a megrendelő haladéktalanul köteles 

értesíteni a szállítót. Jogos érdek (a tulajdonjog fenntartása ténye 

ennek minősül bizonyítás nélkül is) igazolása esetén a 

megrendelő haladéktalanul köteles a szállítónak megadni azt a 

tájékoztatást, valamint átadni azokat az iratokat, melyekre a 

vevővel szembeni igények érvényesítése céljából szüksége van. 

Jogos érdeknek minősül különösen, de nem kizárólagosan a 

megrendelő tartozása szállító felé. 

7. A megrendelő kötelezettségszegése, különösen fizetési késedelme 

esetén a szállító a megrendelő számára tűzött megfelelő teljesítési 

határidő eredménytelen leteltét követően az áruk visszavétele mellett 

a szerződéstől való elállásra is jogosult; mindez a határidő 

kitűzésének mellőzhetőségére vonatkozó törvényi rendelkezéseket 

nem érinti. A megrendelőt ilyen esetben kiadási kötelezettség terheli. 

Az áruk szállító által történő visszavétele, illetve a tulajdonjog 

fenntartásának érvényesítése vagy a tulajdonjog fenntartással 

szállított áru elzálogosítása nem jelenti a szerződéstől való elállást, 

kivéve, ha a szállító erre vonatkozóan kifejezett nyilatkozatot tett. 

IV. cikk: Szállítási határidők; késedelem

1. A szállítási határidők betartása előfeltétele, hogy a megrendelő 

által rendelkezésre bocsátandó valamennyi irat, szükséges 

engedély és jóváhagyás, különösen a tervek kellő időben történő 

kézhezvétele szállító részéről megtörténjen, valamint a 

megállapodott fizetési feltételek és az egyéb kötelezettségek 

megrendelő által történő betartása megvalósuljon. Amennyiben 

ezek az előfeltételek nem a megfelelő időben, vagy módon 

teljesülnek, úgy a határidők megfelelően meghosszabbodnak; 

kivéve, ha a késedelem a szállítónak felróható. 

2.  Amennyiben a határidők be nem tartása 

a) vis maiorra, pl. mozgósításra, háborúra, terrorcselekményre, 

felkelésre vagy hasonló eseményre (pl. sztrájk, kizárás), járványügyi 

korlátozásra 

b) harmadik félnek a szállító számítógépes rendszere ellen 

elkövetett vírus- vagy egyéb támadására, amennyiben ez a 

szokásos körültekintéssel alkalmazott védelmi intézkedések 

ellenére történt, 

c) magyar, német, USA-beli vagy egyéb alkalmazandó nemzeti, 

EU-s vagy nemzetközi külkereskedelmi jogi előírásokból eredő 

akadályokra vagy a szállítónak fel nem róható egyéb 

körülményekre, vagy 

d) alapanyagoknak a szállítóhoz nem megfelelő időben vagy nem 
megfelelő módon vagy minőségben történő beérkezésére 

vezethető vissza, úgy a szállítási határidők ennek megfelelően 
meghosszabbodnak. 

3.   Amennyiben a szállító késedelembe esik (azaz a Szállító által 

visszaigazolt időpontra szóló szállításhoz képest késik), akkor a 

megrendelő – amennyiben igazolja, hogy emiatt közvetlen anyagi 

kára keletkezett –, a késedelem minden teljes eltelt hetére a 

szállításoknak a késedelem miatt rendeltetésszerűen nem 

használható része nettó árának 0,5%-ának, összesen azonban 

legfeljebb 5%-ának megfelelő kártérítést követelhet. 

4.    A megrendelőnek mind a szállítás késedelme miatt, mind a teljesítés 

elmulasztása miatt keletkező, a IV/3. pontban említett korlátokat 

meghaladó kártérítési igénye mindenféle szállítási késedelem 

esetén, a szállító számára megjelölt szállítási póthatáridő lejártát 

követően is ki van zárva. Ez nem érvényes szándékosság, súlyos 

gondatlanság vagy az élet, a testi épség vagy az egészség 

károsodása miatt viselt felelősség esetén. A szerződéstől a 

megrendelő a törvényi előírások keretében csak akkor állhat el, 

amennyiben a szállítási késedelem a szállítónak róható fel és azt 

30 napos póthatáridőre sem teljesíti. Az előző rendelkezések nem 

jelentik a bizonyítási teher megrendelő hátrányára történő 

megváltozását. 

5.  A szállító kérésére a megrendelő köteles 1 munkanapon belül 

nyilatkozni arról, hogy a szállítás késedelme miatt eláll a 

szerződéstől, vagy igényli a szállítást. 

6. Amennyiben az elküldésre vagy a kiszállításra a Megrendelő 

kérésére a szállítási készség jelzését követően több mint 30 

napos késedelemmel kerül sor, úgy a megrendelő számára 

minden megkezdett hónapra a szállítandó áruk árának 1%-a, 

legfeljebb azonban összesen 10% tárolási díjként felszámítható. 

Ezt a felek minimum tárolási díjnak fogadják el. Szállítónak 

azonban jogában áll magasabb tárolási költség felszámítása, 

annak bizonyítása esetén. 

V. cikk: Kárveszély átszállása

1.   A kárveszély előre bérmentesített szállítás esetén is a következők 

szerint száll át a megrendelőre: 

a) összeszerelés vagy telepítés nélküli szállítás esetén az áruk 

szállításra történő átadásakor vagy elszállításakor a 

megrendelő kérésére és költségére a szállítmányt a szállító a 

szokásos szállítási kockázatok ellen biztosítja; 

b) összeszerelést vagy telepítést is magában foglaló szállítás 

esetén a megrendelő saját üzemében való átvétel napján, 

vagy, amennyiben a felek próbaüzemet kötöttek ki, a sikeres 

próbaüzem után. 

2.   Amennyiben az áruk feladása, kiszállítása, az összeszerelés vagy 

a telepítés megkezdése, végrehajtása, a megrendelő saját 

üzemében történő átvétel vagy a próbaüzem a megrendelőnek 

felróható okból szenved késedelmet, vagy a megrendelő egyéb 

okból átvételi késedelembe esik, úgy a kárveszély átszáll a 

megrendelőre és szállító minden felelősséget kizár. 

VI. cikk: Összeszerelés és telepítés

Eltérő megállapodás hiányában az összeszerelésre és a 

telepítésre az alábbi rendelkezések érvényesek: 

1.  A megrendelő saját költségére és megfelelő időben biztosítja a 

következőket: 



a) az összes föld-, építési és egyéb, nem a szorosabb 
értelemben vett szakmai kivitelezéshez tartozó kiegészítő 
munkálatok elvégzését, beleértve az azokhoz szükséges 
szak-, és segédmunkásokat, építési anyagokat és 
szerszámokat; 

b) az olyan, az összeszereléshez és üzembehelyezéshez szükséges 
eszközöket és anyagokat, mint az állványok, emelőszerkezetek és 
egyéb berendezések, üzemanyagok és kenőanyagok; 

c) villamos energiát és vizet a felhasználás helyén, beleértve a 
csatlakozásokat, a fűtést és a világítást; 

d) a telepítés helyén a a gépek alkatrészei, a műszerek, 
alapanyagokat, szerszámok tárolásához szükséges, 
megfelelő méretű, a célra alkalmas, száraz és zárható 
helyiségeket, valamint a telepítést végző személyzet számára 
megfelelő műhelyeket és pihenő helyiségeket, ideértve a 
vizesblokkokat, melyek a speciális körülményeknek 
megfelelnek; továbbá a megrendelő köteles a szállító 
tulajdonának és a telepítést végző személyzet védelme 
érdekében azokat az intézkedéseket megtenni, amelyeket 
saját tulajdona védelmének érdekében is megtenne; 

e) a telepítés helyén fennálló különös körülményeknek 
megfelelő védőruházatot és védőfelszerelést, oktatásokat és az 
előírásoknak való megfelelést 

2.  A telepítési munkák megkezdése előtt a megrendelő köteles 
felszólítás nélkül rendelkezésre bocsátani a rejtetten vezetett 
villamos-, gáz-, és vízvezetékek vagy egyéb hasonló 
berendezésekről rendelkezésre álló információt, valamint a 
szükséges statikai adatokat. 

3.  Az összeszerelés vagy telepítés megkezdése előtt a munkálatok 
megkezdéséhez szükséges alapanyagokat és eszközöket az 
összeszerelés, illetve telepítés helyszínén hozzáférhetővé kell 
tenni, és minden előkészítő munkálatnak olyan szintet kell 
elérnie, hogy az összeszerelés, illetve üzembe helyezés a 
megállapodás szerint megkezdődhessen, és zavartalanul 
folyhasson. Az összeszerelés, illetve telepítés helyszíne és a 
helyszínhez vezető utak egyenletesek és akadálytalanok 
legyenek.  

Ha a teljesítés helyére történő behajtáshoz engedélyre van 
szükség, akkor azt a Megrendelő köteles előzetesen díjmentesen 
biztosítani. 

4. Amennyiben az összeszerelés, a telepítés vagy az 
üzembehelyezés a szállítónak fel nem róható körülmények miatt 
késedelmet szenved, a megrendelő köteles viselni az állásidőre 
eső ésszerű költségeket, illetve a szállító vagy az összeszerelő 
személyzet további utazási költségeit. 

5.  A megrendelő hetente köteles haladéktalanul igazolni a szállító 
részére a telepítő személyzet munkaidejét, valamint az 
összeszerelés, telepítés vagy üzembehelyezés befejezésének 
idejét. 

6.  Amennyiben a szállító a telepítés vagy összeszerelés befejezése 
után kéri a szállítás átvételét, akkor a megrendelő köteles azt két 
héten belül megtenni. Az átvétellel egyenértékű cselekménynek 
számít, ha a megrendelő elmulasztja a két hetes határidőt, vagy 
ha a leszállított berendezést – adott esetben a megállapodás 
szerinti tesztidőszak befejezése után – használatba veszi. 

VII. cikk: Átvétel

A megrendelő jelentéktelen hibák miatt nem tagadhatja meg a 
szállítások átvételét. 

Visszavásárlás

1. Állandó raktári készleten lévő nem speciális termékeket a 

szállító visszavásárolja, ha a csomagolás bontatlan, 
sérülésmentes és tiszta, valamint a számla 180 napnál nem 
régebbi, továbbá a termék forgási sebességétől függő legalább 
15 % nagyságú stornó díjat, amelyet a Szállító állapít meg (ebben 
Felek kifejezetten megállapodnak és Megrendelő lemond e 
megállapodás megtámadási jogáról), a megrendelő a szállító 
részére a vételár visszafizetése során történő beszámítás útján 
megfizeti. Szállító a leszállított terméket nem köteles visszavenni. 

2. Amennyiben a megrendelő az általa aláírt (ideértve az e-mailen 
tett és Szállító által visszaigazolt) és a Szállítóhoz már 
beérkezett megrendelését a teljesítés megkezdése előtt 
lemondja, úgy a Szállító a megrendelés értékének 15%-át 
bánatpénzként számolja fel. 

VIII. cikk: Kellékszavatosság

1. A kellékhiányokért a szállító az alábbiak szerint szerint, kivéve, 
ha jelen ÁSZF másként rendelkezik. 

A szállító kötelezi magát arra, hogy minden olyan hibát kijavít 
(elsődleges kellékszavatossági igény teljesítési mód minden 
esetben), amely a gyártó által végzett tervezési, gyártási vagy 
anyaghibából ered és ezt a megrendelő bizonyítani tudja. Ez a 
kötelezettség nem érvényes arra a meghibásodási esetre, 
amikor: 
- a szállító előírásainak vagy azok hiányában a szakmai 
általános szabályoknak nem megfelelő karbantartás történt, 
vagy 
- az árut nem megfelelő módon tárolták, vagy 
- a telepítési szerelési és/vagy csatlakozási utasításokat nem 
tartották be. 

Bármiféle szavatossági kötelezettség ugyanakkor kizárt: a 
fogyóeszközök esetében, ill., ha a csere vagy javítás a termék 
természetes kopásából, vagy a termék felügyeletének 
hiányosságaiból, ill. a nem rendeltetésszerű használatból 
és/vagy a szállító előírásainak be nem tartásából bekövetkező 
baleset következtében vált szükségessé: 

  A szállító köteles minden kellékhiányos (így kellékszavatossággal 
érintett) alkatrészt vagy szolgáltatást saját belátása szerinti 
választási sorrendben térítésmentesen kijavítani vagy újonnan 
leszállítani, illetve újból teljesíteni a hiányos szolgáltatást, feltéve, 
hogy a kellékhiány oka már a kárveszély átszállásakor fennállt. 

2. Az utólagos teljesítéshez való igények a törvényben 
meghatározott elévülés kezdetétől számított 12 hónapon belül 
elévülnek, ez értelemszerűen érvényes a szerződéstől való 
elállásra és az árcsökkentésre is. Ez a határidő nem alkalmazható 
akkor, ha jogszabály ennél hosszabb elévülési időket ír elő, 
továbbá szándékosság, a hiba rosszhiszemű elhallgatása, 
valamint valamely minőségi garancia be nem tartása esetén.  Az 
elévülés nyugvásával és újraindulásával kapcsolatos határidőkre 
vonatkozó törvényi előírások változatlanul fennállnak. 

3. A megrendelő a kellékszavatossággal kapcsolatos bejelentéseit 
haladéktalanul írásban köteles megtenni. 

4.  Kellékszavatosság bejelentése esetén a megrendelő a fizetést a 
tapasztalt kellékhiánnyal arányos mértékben tarthatja vissza. A 
megrendelő csak olyan kellékszavatossági igény érvényesítésekor 
tarthat vissza fizetést, melynek jogszerűségét illetően nem merülhet 
fel kétség. A megrendelőt nem illeti meg a fizetések visszatartásának 
joga, ha kellékszavatossági igénye elévült. Amennyiben a 
kellékhiány-bejelentés jogszerűtlennek bizonyul, úgy a szállító 
jogosult a megrendelőtől a felmerült ráfordításainak megtérítését 
követelni. 

5.  A szállító számára megfelelő határidőn belül lehetőséget kell 
biztosítani az utólagos teljesítésre. 

6. Amennyiben az utólagos teljesítés sikertelennek bizony, a 



megrendelő – a 10. pont szerinti kártérítési igények sérelme 

nélkül – elállhat a szerződéstől vagy csökkentheti a díjazást. 

7. Kellékszavatossági igények nem állnak fenn a megegyezés 

szerinti minőségtől való jelentéktelen eltérések, a 

használhatóság jelentéktelen mértékű csökkenése vagy a 

természetes elhasználódás, illetve olyan károk esetében, 

amelyek a kárveszély átszállását követően a hibás vagy hanyag 

kezelésből, túlzott igénybevételből, alkalmatlan eszköz 

használatából, hiányos vagy szakszerűtlen építési munkákból, 

egyenetlen talajból, vagy amelyek különös külső befolyás 

hatására keletkeznek, melyek a szerződés alapján nem láthatóak 

előre, valamint nem reprodukálható szoftverhibáknál.  

Amennyiben a megrendelő vagy harmadik személy részéről 

szakszerűtlen változtatások vagy üzembe helyezési munkálatok 

történnek, ezek és az ezekből eredő hibák esetén sem áll fenn 

kellékszavatossági igény. 

8.  A megrendelő az utólagos teljesítéssel kapcsolatban felmerült 

költségek vonatkozásában, beleértve többek között az utazási, 

szállítási és anyagköltségeket, munkadíjakat, nem támaszthat 

igényt abban az esetben, ha ezen költségek azért magasabbak 

a tervezettnél, mert a szállítmányt a megrendelő telephelye 

helyett egy másik helyre kell szállítani, kivéve, ha ez az eltérő 

helyre történő szállítás a Szállítmány rendeltetésszerű 

működéséből következik. 

9.  A megrendelő csak abban az esetben jogosult esetleges 

visszkereseti jogának szállítóval szembeni érvényesítésére, ha a 

megrendelő a szerződéses partnereivel nem kötött a törvényi 

szavatossági igényeken túlmutató megállapodásokat a szállító 

terhére.  

10. A megrendelő kellékhiány miatti kártérítési igényei kizártak, ezt 

megrendelő kifejezetten elfogadja. Ez nem érvényes a 

hiányosság rosszhiszemű eltitkolása, valamely minőségi 

garancia be nem tartása, valamint az élet, a testi épség vagy az 

emberi egészség elleni vétség, és a szállító szándékos vagy 

súlyosan gondatlan kötelezettségszegése esetén. Az előző 

rendelkezések nem jelentik a bizonyítási teher megrendelő 

hátrányára történő megváltozását. A megrendelő további vagy a 

jelen VIII. cikkben meghatározottaktól eltérő, kellékhiány, 

kellékszavatosság miatti igényei kizártak. Felek megállapodnak, 

hogy a Ptk. 6:164. § foglaltak alaklazását kizárják. 

IX. cikk: Iparjogvédelmi jogok és

szerzői jogok; jogi hiányosságok

1.  A felek eltérő megállapodásának hiányában a szállító a szállítást 

csak a szállítás helye szerinti országban köteles harmadik felek 

iparjogvédelmi jogaitól és szerzői jogaitól (a továbbiakban: 

szellemitulajdon-jogok) mentesen teljesíteni. Amennyiben 

harmadik fél szellemi tulajdonjogoknak a szállító által teljesített, 

szerződésszerűen használt szállítmányok által való megszegése 

miatt megalapozott követeléseket támaszt a megrendelővel 

szemben, akkor a szállító a VIII. cikk 2. pontja szerinti határidőn 

belül az alábbiak szerint felel a megrendelővel szemben: 

a) A szállító saját belátása szerint, saját költségén az érintett 

szállítmány vonatozásában vagy megszerzi a szellemi 

tulajdon használatának jogát, vagy a szállítmányt úgy 

módosítja, a szellemi tulajdonjog megsértése továbbá ne 

álljon fenn, illetve kicseréli az érintett szállítmányt. 

Amennyiben a szállító ésszerűen elvárható feltételek mellett 

erre nem képes, úgy a megrendelő elállhat a szerződéstől, 

illetve arányos árcsökkentést követelhet. 

b) A szállító kártérítési kötelezettségére a XII. cikk rendelkezései 

irányadók. 

c) A szállító előzőekben említett kötelezettségei csak akkor állnak 

fenn, ha a megrendelő haladéktalanul írásban értesíti a 

szállítót a harmadik fél által érvényesített igényekről, nem 

ismeri el a jogsértést, és minden védekezést és egyeztetést a 

szállító hatáskörében hagy. Amennyiben a megrendelő felhagy 

a Szállítmány használatával annak érdekében, hogy a károkat 

csökkentse, illetve egyéb ésszerű okból, akkor köteles felhívni 

a harmadik fél figyelmét arra, hogy a használat 

abbahagyásának tényéből nem lehet az állítólagos jogsértés 

tudomásulvételére következtetni. 

2.  Megrendelő igényérvényesítése ki van zárva, amennyiben 

megrendelő bármely mértékben felelős a szellemi tulajdonjog 

megsértéséért. 

3.  Megrendelő igényérvényesítése akkor is ki van zárva, ha a 

szellemi tulajdonjog megsértése a megrendelő által előírt 

speciális követelmények miatt áll fenn, illetve olyan típusú 

használat miatt, ami nem volt előrelátható a szállító számára, 

illetve, ha a Megrendelő módosította a szállítmányt, vagy olyan 

termékekkel együtt használta, amelyeket nem a szállító szállított. 

4. Szellemi tulajdon-jog megsértése esetén a megrendelő IX. cikk 

1. a) pontban meghatározott igényeire egyebekben a VIII. cikk 4., 

5. és 9. pontjai alkalmazandók értelemszerűen. 

5.  Amennyiben a jogcímben egyéb hibák bekövetkeznek, akkor a 

VIII. cikk rendelkezései alkalmazandók értelemszerűen. 

6. A megrendelő szállítóval és annak teljesítési segédeivel szembeni, 

jogcímbeli hibák miatti további, vagy a jelen IX. cikkben 

meghatározottaktól eltérő igényei kizártak. 

X. cikk: A szerződés teljesítésének feltételei

1. A szerződés teljesítésének feltétele, hogy a teljesítést nem 

akadályozzák magyar, német, USA-beli vagy egyéb 

alkalmazandó nemzeti, EU-s vagy nemzetközi külkereskedelmi 

jogi előírások, valamint embargók vagy egyéb szankciók. 

2. A megrendelő köteles a szállítás tárgyának kiviteléhez, 

szállításához vagy behozatalához szükséges összes információt 

és iratot rendelkezésre bocsátani. 

XI. cikk: A szerződés lehetetlenülése és módosítása

1. Amennyiben a szállítás teljesítése ellehetetlenül, akkor a 

megrendelő jogosult kártérítést követelni, kivéve, ha a 

lehetetlenülés nem róható fel a szállítónak. A megrendelő 

kártérítési igénye ugyanakkor a szállítmány azon részének, amely 

a lehetetlenülés miatt az eredeti használatra alkalmatlan, nettó 

értékének 10%-ában korlátozott. Ez a korlátozás nem 

alkalmazható a Szállító által szándékos, illetve súlyos 

gondatlanságból okozott károkért, illetve életben, testi épségben 

vagy egészségben okozott károkra; ez nem jelenti a bizonyítási 

teher megrendelő hátrányára történő megváltozását. A fenti 

rendelkezések nem érintik a megrendelő szerződéstől való 

elállásának jogát. 

2. Amennyiben a IV. cikk 2. bekezdés a)–c) pontjában említett 

események lényegében módosítják a szállítmány értékét vagy 

tartalmát, vagy jelentős hatással vannak a szállító üzletmenetére, 

akkor a felek a szerződést az ésszerűség és a jóhiszeműség 

szabályai figyelembevételével megfelelően módosítják. Amennyiben 

ez gazdasági, vagy egészségügyi okok miatt nem várható el a 

szállítótól, akkor a szállítónak jogában áll elállni a szerződéstől. 

Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha a szükséges kiviteli 

engedélyt nem adják meg vagy az nem használható, vagy 

amennyiben a szállító az adott árut bármely objektív okból 

(különösen, de nem kizárólagosan: járványügyi zárlat, karantén, 

utazási korlátozások, katasztrófahelyzet) nem tudja, vagy saját, illetve 

dolgozói érdekében nem akarja leszállítani határidőre. Amennyiben a 

Szállító gyakorolni kívánja elállási jogát, akkor köteles erről 

haladéktalanul értesíteni a megrendelőt az eset utóhatásairól történő 

tudomást szerzést követően, abban az esetben is, ha a 

megrendelővel előzőleg a szállítási határidő meghosszabbításában 

állapodtak meg. A Szállító ilyen elállása esetén az esetlegesen 



fizetett előleg megrendelő részére visszajár, de megrendelő nem 
jogosult semmilyen igényt érvényesíteni Szállítóval szemben. 

XII. cikk: Egyéb kártérítési igények

1.  A jelen ÁSZF eltérő rendelkezésének hiányában a megrendelő 
kártérítési igényei, tekintet nélkül azok jogcímére, különösen a 
kötelmi jogviszonyból eredő kötelezettségek megszegése és a 
meg nem engedett cselekmény miatt támasztott kártérítési 
igények, ki vannak zárva. 

2.  Ez nem érvényes a kártérítési felelősség következő módozataira: 

a) ha a kártérítési felelősségre a termékfelelősségi törvény 
rendelkezési vonatkoznak és az ÁSZF ezt nem korlátozza; 

b) szándékosság esetén; 

c) tulajdonosok, törvényes képviselők vagy vezető 
tisztségviselők súlyos gondatlansága esetén; 

d) rosszhiszeműség esetén; 

e) vállalt garancia be nem tartása esetén póthatáridő 
tűzése után sem; 

f) az élet, a testi épség vagy az egészség vétkes megsértése 
esetén;  

Amennyiben azonban nem áll fenn az előzőekben említett esetek 
valamelyike, akkor is a kártérítési igény a szerződésre jellemző, 
előrelátható kárra korlátozódik, melyet megrendelő az egyes 
szállítást megelőzően Szállítóval közölni köteles. Ennek 
elmulasztása esetén a kárfelelősség maximuma a megrendelés 
nettó értékének 10%-a lehet. Bármilyen megrendelő által 
támasztott kárigény kizárólag a közvetlen anyagi károkra 
korlátozódik és nem terjed ki az elmaradt vagyoni előnyre, üzleti 
veszteségre, elmaradt haszonra, vagy bármely nem közvetlen 
kárra.  

3. Az előző rendelkezések nem jelentik a bizonyítási teher 
megrendelő hátrányára történő megváltozását. 

XIII. cikk: Adatkezelési szabályok

1. Felek kijelentik, hogy az ÁSZF és az egyedi szállítási 
megállapodások teljesítése során a tudomásukra jutott 
kapcsolattartói adatokat (továbbiakban „Személyes Adatok”) 
kizárólag az egymással való kapcsolattartás céljából kezeli. 
Mindkét fél biztosítja saját, továbbá leányvállalatai, kapcsolt 
vállalkozásai és alvállalkozói megfelelését a hatályos 
adatvédelmi jogszabályoknak, az általa kezelt személyes adatok  
feldolgozása során. Mindkét fél kizárólag olyan mértékben kezeli 
a Személyes Adatot, amennyiben az a kötelezettség teljesítése 
érdekében feltétlenül szükséges és ezt a mértéket nem 
meghaladóan; és megfelelő technikai, szervezeti és biztonsági 
intézkedéseket épít be és alkalmaz annak érdekében, hogy az 
általa kezelt Személyes Adatok megfelelő védelme biztosítva 
legyen bármely esetlegesen felmerülő jogellenes adatkezeléstől, 
közzétételtől, elvesztéstől vagy visszaéléstől. 

2. Megrendelő szavatolja, hogy jogosult a jelen ÁSZF és azok 
alapján az egyedi szállítások során közölt személyes adatok 
Szállító részére történő átadására.  

XIV. cikk: Bírósági illetékesség, alkalmazandó jog, érvényesség

1. Amennyiben a megrendelő kereskedelmi vállalkozás, akkor 
a kizárólagos bírósági illetékesség helye a szerződéses 
viszonyból közvetlenül vagy közvetve eredő összes jogvita 
esetén a szállító székhelye szerinti bíróság(ok).  

2. A jelen szerződésre és annak értelmezésére a magyar jog 
irányadó, az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk 
nemzetközi adásvételéről szóló egyezményének (CISG) 
kizárásával. 

3. Az ÁSZFegyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén 
a szerződés egyéb részei érvényben maradnak.  


