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Á L T A L Á N O S SZ E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K
1./ Fogalmak
1.1./ Átalánydíj: a Szerződésben foglaltak teljesítéséért Vállalkozónak járó díj, amelyet
felek az ellenszolgáltatás irányárának, az átadás-átvételkori tételes elszámolásuk
alapjának tekintenek. Az átalánydíj meghaladhatja, illetve kevesebb is lehet az
Vállalkozónak ténylegesen járó díj összegétől.
1.2./ Beruházó: a Megrendelővel szerződéses jogviszonyban álló, a feleken kívüli
harmadik személy, akinek érdekében a Megrendelő eljár.
1.3./ Előpróba: a gyártási és szerelési tevékenység befejezése után az adott technológiai
szokásoknak megfelelően elvégzett működési-, terhelési próba (hidegpróba). Eredményes
az előpróba, ha az alapján megállapítható, hogy a gyártmány a rendeltetése betöltéséhez
szükséges és elengedhetetlen tulajdonságokkal bír, illetve, hogy a próbaüzem
megkezdésének akadály nincs.
1.4./ Tevékenység napló: a gyártási és szerelési tevékenység megkezdésétől az átadásátvételi eljárás befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható, a
Szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység valamennyi jellemzőjét – különösen a
gyártási és szerelési munkák adatait, a munka menetét, munkaterület, annak átadásátvétele, megfelelőségi igazolásokat, a részteljesítést, az előpróba-, próbaüzem
eredményét, a készre jelentést, átadás-átvételt, továbbá az elszámoláshoz szükséges
jelentős tényeket – időrendben tartalmazó dokumentum.
1.5./ Fél általi közlés/megrendelés/tájékoztatás: eltérő kikötés hiányában írásban, telefax
útján, vagy e-mailen történő adatszolgáltatás.
1.6./ Gyártásvezető: a Vállalkozó képviseletében a munkavégzés helyén eljáró felelős
műszaki vezető.
1.7./ Gyártmány: a gyártási és szerelési munka tervdokumentáció szerinti elvégzésének
eredményeként, az alkatrészekből és részegységekből álló, az irányadó előírásoknak,
illetve a legújabb és legalkalmasabb technológiai elvárásoknak megfelelően gyártott és
összeszerelt fémipari-technológiai komplex véggyártmány.
1.8./ Jegyzőkönyv: mely tartalmazza annak felvételére okot adó rövid tényleírást, a
tapasztaltak észlelésének körülményeit, időpontját, valamint a jelenlévő személyek nevét
és aláírását.
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1.9./ Létesítési terület: amennyiben a munkavégzés helye a Megrendelő telephelye, a
létesítési terület a munkaterületen belül található, tényleges munkavégzésre szolgáló hely,
melyet Megrendelő a munkavégzés megkezdése előtt jelöl ki Vállalkozónak.
1.10./ Munkaterület: amennyiben a munkavégzés helye a Megrendelő telephelye, a
Keretszerződésben megjelölt munkavégzés helye szerinti telephely, ahol Vállalkozón
kívül egyidejűleg más vállalkozók is tevékenykedhetnek.
1.11./ Műszaki ellenőr: a Megrendelőnek a munkavégzés helyén tartózkodó mindenkori
képviselője.
1.12./ Osztható szolgáltatás: ha a gyártmány önállóan használható részekre bontható,
kivéve, ha a megosztás a Megrendelő lényeges érdekét sértené.
1.13./ Pótmunka: az a tervdokumentációban nem szereplő munka, melyet a Megrendelő
díjazás ellenében, a gyártási és szerelési munka megkezdését követően, utólag, írásban
rendel meg Vállalkozótól.
1.14./ Próbaüzem: az eredményes előpróbát követő átadás-átvétel részét képező, a felek
által meghatározott időtartamú – a technológiai szokásoknak megfelelően – folyamatos
működtetés mellett végzett minőségellenőrzés.
1.15./ Szerződés: a felek az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)
szerinti jogviszonyuk részleteit a Keretszerződésben/Megrendelésben szabályozzák,
melyeket a felek együttesen Szerződésnek neveznek és azokat kizárólag együtt tekintik
érvényesnek.
1.16./ Tervdokumentáció: részletes gyártási és szerelési leírás, amely a kivitelezési
munka oszthatósága esetén tartalmazza a részteljesítéssel átadható gyártási és szerelési
egységek megjelölését is, beleértve a tervdokumentáció mellékleteit is (munkavédelmi-,
tűzvédelmi- és más szakhatósági előírások).
1.17./ Többletmunka: a tervdokumentációban szereplő, de a költségvetésből hiányzó
munka (ideértve a műszakilag szükséges munkákat is), amely nélkül a gyártmány
rendeltetésszerűen nem használható.
1.18./ Vállalkozói díj, ár: a gyártmány/termék Keretszerződésben/Megrendelésben
rögzített ellenértéke, amely tartalmazza a Vállalkozó valamennyi költségét, díját.
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2./ A felek jogai és kötelezettségei
2.1./ Szerződő felek kötelesek a munka eredményes, gazdaságos és gyors elvégzése,
megszervezése érdekében egymással mindenben együttműködni, az ehhez szükséges
feltételeket megteremteni, a munkavégzés minden lényeges körülményéről a lehető
legrövidebb időn belül egymást tájékoztatni.
2.2./ Vállalkozó 2.1./ pontban foglalt kötelezettségei kiterjednek, a Megrendelő által
foglalkoztatott más Vállalkozóval való kapcsolatra is.
2.3./ Vállalkozó a gyártási és szerelési munkát a legújabb és legalkalmasabb technológiai
elvárásoknak és előírásoknak megfelelően köteles elvégezni.
2.4./ Amennyiben a munka- és létesítési terület a Megrendelő telephelye, Vállalkozó a
munkavégzés során kizárólag a szükséges szakképesítéssel és gyakorlottal rendelkező
személyt, alkalmazottat foglalkoztathat, akit a munkaterületre történő belépés előtt
tájékoztat az irányadó munka-, tűz- és balesetvédelmi előírásokról.
Megrendelő a munkavégzés körülményeit – beleértve Vállalkozó iratait, alkalmazottait,
az általuk használt alapanyagokat, gépeket, gépjárműveket, szerszámokat, eszközöket –
bármikor ellenőrizheti és ezt Vállalkozó köteles lehetővé tenni.
Vállalkozó a munkaterületre való belépés előtt, a teljesítés időpontjáig köteles megkötni
az érdekkörében esetlegesen bekövetkező személyi- és vagyoni károk fedezetéül
szolgáló, valamint általa használt gépjárművekre kiterjedő felelősségbiztosításokat.
2.5./ Amennyiben felek a jelen pontban foglalt kötelezettségeiknek nem vagy hiányosan
tesznek eleget – eltérő kikötés hiányában – viselik az ebből eredő károkat, illetve
Vállalkozó a szerződésszegés ÁSZF 7./ pontjában meghatározottak szerint felel.
3./ Teljesítés helye
3.1./ Felek a munkavégzés helyéül szolgáló munka- és létesítési területet a
Keretszerződésben vagy a megrendelőben jelölik meg. Amennyiben a munka- és
létesítési terület nem kerül megjelölésre, úgy az a Vállalkozó telephelye.
A 3. pontban foglaltak a Megrendelő által biztosított munka- és létesítési területre
érvényesek.
3.2./ Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés megkezdésének
időpontjáig a munka- és létesítési területet munkavégzésre alkalmas állapotban
Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
3.3./ A munkavégzés megkezdését követően Vállalkozó köteles a munkaterületet
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munkavégzésre alkalmas, rendezett és tiszta állapotban tartani, melyet Megrendelő
ellenőrizhet. Megrendelő a munkavégzésre alkalmatlan, rendezetlen, balesetveszélyes
körülmények Vállalkozó általi megszüntetéséig megtilthatja a munkavégzést.
3.4./ Szerződő felek munkavégzésre alkalmas állapotúnak tekintik a létesítési területet,
ha annak fizikai állapota lehetővé teszi Vállalkozó munkavégzését.
3.5./ Vállalkozó haladéktalanul köteles közölni Megrendelővel a munka- vagy léteítési
terület munkavégzésre alkalmatlan állapotát vagy a munkavégzés megkezdésének,
folytatásának bármely akadályát. Vállalkozó a munkavégzést akadályozó körülmény
megszüntetésére Megrendelő kifejezett engedélye nélkül nem jogosult, ellenkező
magatartás esetén Vállalkozó köteles viselni az ebből eredő valamennyi többletköltséget,
illetve Megrendelőnek okozott kárt.
3.6./ Vállalkozó köteles napi nyilvántartást vezetni a munkaterületre belépő és
érdekkörében eljáró személyekről.
3.7./ Vállalkozó a munkavégzéshez használt és általa szolgáltatott alapanyagokat,
valamint szerszámokat, berendezéseket, gépeket (a továbbiakban: eszközök) szállítólevél
kíséretében, továbbá az eszközöket lezárt és lepecsételt ládában jogosult bevinni a
munkaterületre, illetve jogosult onnan elszállítani. Vállalkozó a szállítólevelet bemutatja
Megrendelőnek, valamint a lepecsételt ládákat Megrendelő jelenlétében nyitja ki és zárja
le. Vállalkozó felel az általa bevitt és használt anyagok, eszközök biztonságos tárolásáért.
3.8./ Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségeinek nem vagy
hiányosan tesz eleget – eltérő kikötés hiányában – a szerződésszegés ÁSZF 7./ pontjában
meghatározott következményeikért felel.
4./ Szolgáltatás tárgya
4.1./ Vállalkozó köteles a Keretszerződésben/Megrendelésben részletezett gyártmányt a
Szerződésnek mindenben megfelelve előállítani és Megrendelőnek átadni.
4.2./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés tárgyát képező munkát – a
felek eltérő megállapodásának hiányában – maga végzi el és tudomásul veszi, hogy
Megrendelő előzetes írásbeli engedélye nélkül további Vállalkozót a kivitelezéshez nem
vehet igénybe.
4.3./ Vállalkozó a gyártási és szerelési munkát a tervdokumentáció alapján végzi,
amelyet – a felek eltérő megállapodásának hiányában – Beruházó vagy Megrendelő
szolgáltat. Tervdokumentáció hiányában a Vállalkozó az elfogadott árajánlatában
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foglaltak vagy a Megrendelő utasításai alapján jár el.
4.4./ A gyártási és szerelési munka kivitelezéséhez szükséges alapanyagokat, hatósági
engedélyeket – eltérő megállapodás hiányában – Megrendelő szolgáltatja. Vállalkozó a
munkavégzés során birtokába került és Megrendelő tulajdonát képező alapanyagokra,
eszközökre zálogjogot nem alapíthat.
4.5./ Vállalkozó a gyártmány előállításához használt és általa szolgáltatott alapanyagokat,
illetve eszközöket és az azok megfelelőségét igazoló dokumentumokat, bizonylatokat a
felhasználás, beépítés előtt köteles bemutatni Megrendelőnek, aki jóváhagyja azokat.
4.6./ Vállalkozó köteles biztosítani a gyártási és szerelési munkához szükséges
eszközöket, melyek megfelelőségéért helytállni tartozik. Megrendelő kérésére Vállalkozó
köteles bemutatni az általa használt eszközök megfelelőségi igazolását, továbbá gépjármű
esetén a felelősségbiztosítást. Az előírásoknak nem megfelelő vagy igazolással nem
rendelkező eszköz használatát Megrendelő megtilthatja.
4.7./ Megrendelő Vállalkozó munkavégzését időközönként ellenőrizheti, de arra az
átadás-átvétel időpontjáig nem köteles.
4.8./ Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségeinek nem vagy
hiányosan tesz eleget – eltérő kikötés hiányában – a szerződésszegés ÁSZF 7./ pontjában
meghatározott következményekért felel.
5./ A teljesítés ideje, az átadás-átvételi eljárás
5.1./ Vállalkozó a Keretszerződésben/Megrendelésben rögzített időpontig köteles a
gyártási és szerelési munka eredményeként létrehozott, a Szerződésben megjelölt
valamennyi tulajdonságnak megfelelő gyártmányt Megrendelőnek átadni.
5.2./ Vállalkozó részteljesítése ellenkező kikötés hiányában kizárt. Vállalkozónak
részteljesítésre csak abban az esetben van lehetősége, ha a szolgáltatás tárgya osztható és
Megrendelő a részteljesítés átvételéhez előzetes írásbeli hozzájárulását adta vagy a
részteljesítés Megrendelő kérésére történik.
5.3./ Megrendelő a részteljesítéssel átvett gyártmányt Vállalkozó végteljesítéséig
indokolás nélkül visszaadhatja, és azt Vállalkozó köteles visszavenni.
5.4./ Vállalkozó köteles a teljesítés – beleértve a részteljesítést is – időpontjáig elvégezni
a gyártmány előpróbáját.
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5.5./ Az előpróba elvégzésének helye megegyezik a munkavégzés helyével. Megrendelő
az előpróba során jelen lehet, de nem köteles ellenőrizni Vállalkozó minőségellenőrzési
tevékenységét.
5.6./ Az eredményes előpróbát követően Vállalkozó haladéktalanul készre jelent
Megrendelőnek.
5.7./ Amennyiben Vállalkozó a Keretszerződésben/Megrendelésben meghatározott
teljesítési időponttól korábban készre jelent, Megrendelő az átadás-átvételben való
közreműködést a teljesítés eredetileg kikötött időpontjáig megtagadhatja.
5.8./ Megrendelő megtagadhatja a gyártmány átvételét, ha az előpróba eredményeként
megállapítható, hogy a gyártmány nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak.
5.9./ Megrendelő az átvétel bármely okból történő megtagadását és az ÁSZF 6./ pontja
szerinti szavatossági igényét írásban köteles jelezni az Vállalkozó felé.
5.10./ Eredményes előpróba esetén Megrendelő a gyártmányt Vállalkozó jelenlétében
átveszi és a próbaüzemet ésszerű határidőn belül megkezdi. Részteljesítés esetén a
próbaüzem kezdeti és lejárati időpontja a gyártmány teljes egészében történő átadásátvételének időpontjához igazodik.
5.11./ Vállalkozó Megrendelő igénye szerint köteles a próbaüzem egész időtartamára a
gyártmányt irányító szakszemélyzetet biztosítani. A próbaüzemhez szükséges energiát,
alap-, nyers-, és segédanyagokat, valamint különleges műszereket – a próbaüzem
Vállalkozó általi irányítása esetén is – a Megrendelő biztosítja, amennyiben a próbaüzem
a Megrendelő telephelyén történik, de a felmerült költségeket a Vállalkozó köteles
viselni. Máshol tartott próbaüzem valamennyi költségét a Vállalkozó viseli.
5.12./ Ha a gyártmány jellegéből adódóan a próbaüzem elvégzése nem indokolt,
szerződő felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során elvégzik a
szükséges mennyiségi, minőségi ellenőrzést. A teljesítés időpontjának felek az átvétel
Megrendelő általi igazolását tekintik. A műszaki átadás-átvételre egyebekben a
próbaüzem szabályait kell alkalmazni. Teljesítéskor Vállalkozó köteles a termékhez,
gyártmányhoz tartozó valamennyi dokumentumot, használati útmutatót is átadni
Megrendelőnek, ennek hiányában teljesítése nem szerződésszerű.
5.13./ Vállalkozó legkésőbb a próbaüzem megkezdéséig átadja Megrendelőnek a
gyártmány rendeltetésszerű használatához és állaga megőrzéséhez szükséges útmutatót,
használati utasítást, illetve megadja az e körbe tartozó valamennyi tájékoztatást. Továbbá
Vállalkozó a próbaüzem tartama alatt betanítja a gyártmány szakszerű használatára, a
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Megrendelő által kijelölt – későbbiekben üzemeltetést végző – személyt. Vállalkozó a
jelen pontban foglalt kötelezettségeit Megrendelő ilyen irányú igénye esetén közvetlenül
Beruházó felé teljesíti.
5.14./ A próbaüzem során a Megrendelő a telephelyén tartózkodó Vállalkozó
érdekkörében eljáró alkalmazottakra az ÁSZF 3. pontjában foglalt rendelkezések
érvényesek.
5.15./ Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során a gyártmányt megvizsgálja és a
vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési
összegeket, valamint az ÁSZF 6./ pontja szerint érvényesíteni kívánt szavatossági
igényét, annak teljesítési határidejéről írásban tájékoztatja Vállalkozót.
5.16./ Átalánydíj kikötése esetén a felek az átadás-átvételkor teljesítés igazolást
készítenek, amelyben felmérik az Vállalkozó által elvégzett tényleges munkákat és azok
tételes ellenértékét, díját. Megrendelő a teljesítésigazolást a teljesítési napló alapján állítja
ki.
5.17./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a gyártmány utó-felülvizsgálatát
kizárólag Beruházó kezdeményezésére végzik el. Vállalkozó az utó-felülvizsgálati
eljárásban a próbaüzemre vonatkozó rendelkezések szerint köteles részt venni.
Utó-felülvizsgálati eljárás ismeretében a Megrendelő jogosult a vállalkozói díj 5%-ának
visszatartására jóteljesítési garanciaként.
5.18./ Amennyiben Vállalkozó az 5. pontban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget
– különösen, ha a próbaüzem eredményeként megállapítható, hogy hibásan teljesített –
eltérő kikötés hiányában a szerződésszegés ÁSZF 7./ pontjában meghatározott
következményeiért felel.
6./ Szavatosság, garancia
6.1./ Vállalkozó szavatol azért, hogy a gyártmányban a teljesítéskor megvannak a
jogszabályokban és a Szerződésben meghatározott tulajdonságok, a gyártmány alkalmas
a meghatározott tevékenység I. osztályú minőségben történő elvégzésére. Felek
megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a gyártmányra a teljesítés napjától számítottan
24 hónapra terjedő időszakra garanciális kötelezettséget vállal.
6.2./ Megrendelő hibás teljesítés esetén kicserélést, kijavítást vagy árleszállítást kérhet.
Amennyiben ennek Vállalkozó a Megrendelő által megadott határidőben nem tud vagy
nem tesz eleget Megrendelő az Vállalkozó költségére kijavíthatja vagy kijavíttathatja a
gyártmányt.
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6.3./ Az ezen pontban foglalt szavatossági igények között szerződő felek sorrendet nem
határoznak meg, Vállalkozó a Megrendelő választása szerint köteles azt teljesíteni.
7./ Vállalkozó szerződésszegése és jogkövetkezményei
7.1./ Vállalkozó szerződésszegést valósít meg, ha a Keretszerződésben vagy az ÁSZF
rendelkezéseiben feltüntetett bármely kötelezettségének nem vagy maradéktalanul nem
tesz eleget vagy akadályoztatásáról nem értesíti ésszerű határidőn belül Megrendelőt.
Felek ilyennek tekintik különösen – de nem kizárólag – a határidők, mennyiségi-,
minőségi követelmények betartásának elmulasztását.
7.2./ Kötbér
7.2.1./ Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha:
 késedelmesen teljesít;
 határidőre sem tesz eleget a teljesítéshez szükséges adatszolgáltatási vagy
egyéb közbenső intézkedési kötelezettségének;
 hibásan teljesít
 a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsult)
 a szerződési kötelezettségeinek teljesítését megtagadta.
7.2.2./ A felek a kötbérfizetési kötelezettség egyéb eseteit is előírhatják.
7.2.3./ A felek a Keretszerződésben a kötbér mértékét meghatározhatják. A kikötött
kötbér a 7.2.5./ pontban foglalt mértéknél kevesebb nem lehet. Ha a felek a kötbér
mértékében nem állapodnak meg, 7.2.5./ pontban foglalt kötbért kell kikötöttnek
tekinteni.
7.2.4./ A kötbér alapja az adott megrendelés nettó összege.
7.2.5./ A kötbér mértéke a következő:
 késedelem esetén – oszthatatlan szolgáltatásnál a teljes szolgáltatás, osztható
szolgáltatásnál pedig a le nem gyártott, illetve az át nem vett gyártmány díja
után – napi 0,5%, legfeljebb azonban 10% (késedelmi kötbér);
 a szerződésszerű teljesítéshez szükséges, jogszabályban vagy a szerződésben
megállapított adatszolgáltatás, illetve közbenső intézkedés késedelme vagy
elmaradása esetén napi 0,2%, legfeljebb azonban 6% (mulasztási kötbér);
 hibás teljesítés esetén – ideértve a szerződésben kikötöttől eltérő és magasabb
díjú gyártmány szolgáltatását, mennyiségi hiányt, minőségi hibát, valamint azt
az esetet is, ha a Vállalkozó a gyártmányt kijavítja, vagy kicseréli – 10%
(minőségi kötbér);
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lehetetlenülés esetén 25% (meghiúsulási kötbér).

7.2.6./ Ha Vállalkozó a szerződésszegés következményeinek elhárítása vagy
enyhítése érdekében Megrendelőt a szerződésszerű teljesítés akadályáról, illetve a
késedelme előre látható idejéről elvárható vagy a Szerződésben rögzített időben nem
tájékoztatja, a kötbér 50%-a akkor is jár, ha Vállalkozó a felelősség alól magát
egyébként kimenti.
7.2.7./ A kötbér esedékessé válik:
 késedelembe esés időpontjától;
 hibás teljesítés (mennyiségi vagy minőségi kifogás) esetén, a kifogás
közlésével;
 egyéb esetben, amikor Megrendelő a szerződésszegésről tudomást szerez.
7.3./ Elállás
7.3.1./ Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése miatti érdekmúlás megjelölésével,
a teljesítés időpontjáig elállhat a Szerződéstől.
7.3.2./ Vállalkozó az elállásból eredő valamennyi kárát maga viseli.
7.4./ Kártérítés
7.4.1./ Vállalkozó köteles Megrendelő valamennyi – más módon ki nem elégíthető –
kárát megtéríteni.
7.5./ Díjvisszatartás
7.5.1./ Megrendelő a teljesítés-igazolás kiadásának bármely, Vállalkozónak felróható
okból történő megtagadása esetén visszatarthatja a vállalkozói díj egy részét vagy
egészét.
7.5.2./ Megrendelő jogosult arra, hogy az Vállalkozót terhelő kötbér összegét, hibás
teljesítés miatti javítás költségeit levonja az Vállalkozó esedékes számlájának
összegéből.
7.5.3./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jóteljesítési vagy jótállási
garanciaként visszatartás van a Vállalkozót megillető díjból, úgy a visszatartott
összegre az óvadék szabályait rendelik alkalmazni.
8./ A gyártmány díja, kifizetési feltételek
8.1./ Vállalkozó
a
teljesítés
időpontjától
Keretszerződésben/Megrendelésben rögzített díjára.

jogosult

a

gyártmány

8.2./ Vállalkozó az elvégzett többletmunkáért többletdíjra nem tarthat igényt, a
megvalósított pótmunkáért az annak írásbeli megrendelésekor előre meghatározott díjat
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számolhatja fel.
8.3./ Vállalkozó a számlát 3 példányban, a teljesítés-igazolással együtt átadja
Megrendelőnek, aki az átvételtől számított 60 napon belül, átutalással fizeti meg a díjat
Vállalkozó
Keretszerződésben/Megrendelésben
feltüntetett
bankszámlaszámára.
Amennyiben a Vállalkozó a számlájához nem csatolja a teljesítését igazoló
dokumentumokat, úgy Megrendelő jogosult a számlát visszaküldeni
8.4./ Abban az esetben, ha a Megrendelő bármely számla ellenértékének megfizetésével
késedelembe esik, késedelmi kamatot fizet, melynek mértéke évi 1,5%.
8.5./ Vállalkozó a fizetési késedelem esetén is köteles folyamatosan teljesíteni
Megrendelővel kötött egyéb szerződéseiből eredő kötelezettségeit.
9./ Vis major
Szerződő felek mentesülnek a Szerződésből eredő kötelezettségeik megszegésével járó
következmények alól, ha igazolják, hogy mulasztásukat elháríthatatlan külső esemény
okozta. Szerződő felek ilyennek tekintik különösen a természeti csapásokat, tűzvészt,
terrorcselekményt, háborús eseményeket, sztrájkot vagy blokádot, tartós áramkimaradást.
Szerződő felek a rendkívüli eseményről való tudomásszerzésről haladéktalanul értesítik
egymást.
10./

Titoktartás, jó hírnév védelme

10.1./ Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy egymásnak a Szerződés teljesítése
során esetlegesen átadott, egymásra vonatkozó bizalmas információk titokban
maradásához érdekük fűződik. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy sem
jelen szerződés hatálya alatt, sem azt követően nem teszik illetéktelen személy számára
hozzáférhetővé a Szerződést, illetve az egyes rendelkezések teljesítésével tudomásukra
jutott üzleti titkokat.
10.2./ Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során, illetve
az ezzel kapcsolatban általuk megkötött szerződéses jogviszonyban mindent megtesznek
annak érdekében, hogy egymás üzleti jó hírneve ne sérüljön és cégneve ne szerepeljen jó
erkölcsbe ütköző, sértő vagy bármely, egymásra hátrányos módon vagy összefüggésben.
10.3./ Vállalkozó a Megrendelőtől kapott különböző ajánlatokat, javaslatokat üzleti
titokként kezeli. Vállalkozó ezen információkat kizárólag saját alkalmazottai számára
teszi hozzáférhetővé. Vállalja, hogy munkavállalóival mindenre kiterjedő titoktartási
nyilatkozatot irat alá, amelyet megrendelő rendelkezésére bocsát.

ZOLEND Kft. (Cg.: 09-09-021074) Általános Szerződési Feltételek

11
10.4./ Amennyiben Vállalkozó vagy érdekkörébe tartozó személyek megszegik
titoktartási kötelezettségüket, úgy abban az esetben az esemény bekövetkezését követő 5
napon belül az Vállalkozó köteles Megrendelő részére 10.000.000.- Ft összegű kártérítést
megfizetni. A kártérítés összegét Megrendelő az esedékes Vállalkozói számla összegéből
levonhatja.
10.5./ Vállalkozó kijelenti, hogy nem áll szerződéses kapcsolatban a ZOLEND Kft.
Megrendelőjével és kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés aláírásával létrejött
jogviszony lezárását követő 5 évig nem lép üzleti kapcsolatba, szerződéses viszonyba az
eredeti Megrendelővel, nem alakít ki olyan kapcsolatot, amelynek eredményeként a
ZOLEND Kft. konkurensévé válhatna.
10.6./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó 10.5. pontban vállalt
versenytilalmi kötelezettségét megszegi, úgy abban az esetben az esemény
bekövetkezését követő 30 napon belül 10 000 000 Ft kártérítést köteles megfizetni a
ZOLEND Kft.-nek.
11./ Vegyes rendelkezések
11.1./ Vállalkozó írásban bármikor felmondhatja a Szerződést, a felmondási idő a
közlésétől számított 60 nap. Köteles azonban a felmondással okozott valamennyi kárát,
kiadását, költségét megfizetni a Megrendelőnek.
11.2./ Megrendelő fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF tartalmát egyoldalúan
megváltoztassa, a módosítások a Vállalkozóval írásban történő közléssel lesznek vele
szemben érvényesek.
11.3./ Felek kijelentik, hogy a Szerződésből származó vitás kérdések rendezésekor a
magyar jogszabályok rendelkezéseit veszik alapul, a Magyarország joghatóságát kötik ki.
11.4./ Ha a Szerződésbe foglalt bármely rendelkezés érvénytelen lenne vagy azzá válna,
az a Szerződés egészére nem hat ki. Az érvénytelen rész helyébe a felek újabb
megállapodása vagy a tartalmilag hozzá legközelebb eső jogszabályi rendelkezés lép.
11.5./ A Szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései, valamint a hatályos szakmai, szakági jogszabályok, szabványok előírásai
az irányadóak.
11.6./ Szerződő felek kinyilvánítják, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan
felmerülő vitáikat békés úton, peres út igénybevételének mellőzésével kísérlik meg
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rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a felek a Megrendelő székhelye szerinti
bíróság illetékességét kötik ki.
Jelen Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumot a ZOLEND Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. (4031 Debrecen, Házgyár u. 17., Cg.: 09-09-021074) dolgozta ki, és a
benne foglaltakat érvényesíti szerződéses viszonyaiban.
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