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1.

Általános rendelkezések

1.1. Jelen anyagbeszerzési feltételek (továbbiakban: AF) a Colas Alterra Zrt., mint vevő
(továbbiakban: Vevő) által építőipari kivitelezési tevékenység, illetve építési-szerelési munkák
elvégzéséhez szükséges, fajta és mennyiség szerint meghatározott anyagok, termékek,
berendezések, eszközök és egyéb áruk (továbbiakban: Anyag) határidős adásvétele tárgyában
az Anyag eladójával (továbbiakban: Eladó) kötendő szerződés (továbbiakban: Szerződés)
részletes feltételeit tartalmazza.
1.2. Az AF alkalmazása esetén a Szerződés – külön egyedi adásvételi szerződés megkötése nélkül –
az Eladó ajánlatában, a Vevő megrendelésében, valamint annak az Eladó általi
visszaigazolásában (továbbiakban: Megrendelés) foglaltaknak megfelelően, az AF feltételei
alapján jön létre. Az AF a Megrendelés elválaszthatatlan részét képezi és az AF és a
megrendelés együttesen alkotja a Szerződést.
1.3. Amennyiben a Szerződésnek az AF és a Megrendelés mellett egyéb dokumentumok is a részét
képezik, akkor a Szerződést alkotó dokumentumok erősorrendjét a Megrendelés tartalmazza és
a Szerződést alkotó dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló
dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.
2.

Vételár, fizetési feltételek

2.1. Az Anyag kölcsönösen kialkudott és elfogadott vételárát és vételár meghatározásának,
elszámolásának módját (átalányáras vagy tételes), megfizetésének ütemezését a Megrendelés
tartalmazza. A Vevő az Eladó számára előleget nem fizet. Az Eladó a vételárra a ténylegesen
leszállított Anyag értékével arányosan jogosult. Az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdés j) pontjában
megjelölt és a 6/B. számú mellékletben felsorolt fordított adózás alá tartozó acélipari termékekre
vonatkozó ügyleteknél az Eladó a vámtarifa számot 4 számjegyig, a 731420 vámtarifa szám alá
tartozó termékek esetén 6 számjegyig köteles megadni a Vevőnek.
2.2. Tételes elszámolás esetén a vételár a Vevő egyedi megrendeléseiben szereplő mennyiségek és
a Megrendelésben rögzített nettó egységárak alapján kerül meghatározásra. A Szerződő Felek
eltérő megállapodásának hiányában tételes elszámolás esetén a Megrendelésben esetlegesen
feltüntetett várható mennyiségek és szerződéses keretösszeg tájékoztató jellegűnek minősülnek.
2.3. Amennyiben a Megrendelés értelmében a vételár megfizetésére időszaki elszámolás alapján
kerül sor, akkor a számlázás kétheti rendszerességgel történik az Áfa tv. 58. §-ban foglaltaknak
megfelelően.
2.4. A nettó vételár és a nettó egységár tartalmazza a Szerződés teljesítéséhez szükséges minden
közvetlen és közvetett költséget, nyereséget, ár- és árfolyamváltozásokat, inflációt, adókat,
vámokat és egyéb közterheket, még akkor is, ha ezek a Szerződésben nincsenek feltüntetve,
vagy részletezve. A nettó vételár és a nettó egységár a Szerződés teljesítésének időpontjáig –
különösen az alapanyag, üzemanyag és egyéb ár- és árfolyamváltozás, a közterhek és
jogszabályok módosulása, az infláció miatt – nem módosítható. Az általános forgalmi adó a
hatályos jogszabályok szerint kerül megfizetésre.
2.5. A Vevő a vételárat az Eladó által kiállított számla ellenében banki átutalással, a számla
kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidőn belül köteles megfizetni az Eladónak a
Megrendelésben feltüntetett bankszámlaszámára. Az Eladó számlája azon a napon minősül
pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Vevő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla
összegével megterheli.
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2.6. Az Eladó a számlán köteles feltüntetni a Vevőnek a szerződéses adatok között megjelölt
munkaszámát, valamint rendelésszámát. Amennyiben a Szerződés teljesítése során az Anyag
átadás-átvételére több részletben egyedi megrendelések alapján kerül sor, akkor a számlán fel
kell tüntetni az egyedi megrendelések rendelésszámait is. A számlának továbbá meg kell felelnie
a vonatkozó jogszabályokban foglalt tartalmi és formai követelményeknek, valamint ahhoz
csatolni kell a Szerződő Felek által a Szerződésben foglaltaknak megfelelően aláírt szállítólevél
másolatát.
2.7. Az Eladó a számláit munkaszámonként külön köteles kiállítani, vagyis egy számlában csak egy
munkaszámhoz tartozó megrendelések ellenértéke szerepelhet.
2.8. A Vevő fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot köteles az Eladó
számára megfizetni. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő hétfői és csütörtöki napokon teljesít
kifizetést és amennyiben a fizetési határidő utolsó napja nem hétfő vagy csütörtök, abban az
esetben a Vevő teljesítése nem minősül késedelmes fizetésnek, ha a határidőt követő első hétfőn
vagy csütörtökön eleget tesz fizetési kötelezettségének.
2.9. A számlákat a Vevőnek a Megrendelésben feltüntetett levelezési címére kell megküldeni. A
kapcsolódó szállítólevél másolata, illetve a Vevő munkaszámának és rendelésszámának
feltüntetése nélkül benyújtott, illetve a vonatkozó jogszabályoknak egyébként formailag vagy
tartalmilag nem megfelelő számlát a Vevő nem fogadja be és azt az Eladó számára a
kézhezvételtől számított 15 napon belül visszaküldi. Az Eladó a visszaküldött számlát köteles
helyesen kiállítani és benyújtani. A számla visszaküldése esetén a számla fizetési határideje a
számla visszaküldésétől a számla ismételt benyújtásáig eltelt idővel automatikusan
meghosszabbodik.
2.10. Az Eladó a Szerződés alapján a Vevővel szemben fennálló követeléseit csak a Vevő előzetes
írásbeli hozzájárulásával engedményezheti, vagy ruházhatja át harmadik személyre.
3.

Teljesítés

3.1. Az Anyag átadás-átvételének időpontját, határidejét, ütemezését és helyét a Megrendelés
tartalmazza. Az Eladó előteljesítésre a Vevő előzetes jóváhagyásával jogosult.
3.2. Az Eladó az Anyagot szállítólevél, ütemezett teljesítés esetén szállítólevelek ellenében adja át a
Vevő részére. A szállítólevelet a Vevő képviseletében kizárólag a Vevőnek a Megrendelésben
megjelölt, illetve az Anyag átvételére megfelelően meghatalmazott képviselője/képviselői
jogosultak aláírni. A szállítólevél továbbá csak akkor minősül a Vevő részéről elfogadottnak, ha
azokon a Vevő képviselőjének aláírása és a Vevő cégbélyegzője is szerepel. Az Eladó az Anyag
átadás-átvételekor köteles a szállítólevél egy eredeti példányát a Vevő képviselőjének átadni.
3.3. Az Anyag hasznai és terhei, valamint az Anyaggal kapcsolatos kárveszély az Anyag átadásátvételéig (birtokba adásáig) az Eladót, azt követően pedig a Vevőt illetik, illetve terhelik.
3.4. Az Anyagnak, illetve az Anyag teljesítmény igazolásának meg kell felelnie a vonatkozó
jogszabályokban, különösen a 305/2011/EU rendeletben, a 1997. évi LXXVIII. törvényben,
valamint a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben foglaltaknak. Az Eladó az Anyag átadásátvételekor köteles a vonatkozó jogszabályokban előírt teljesítménynyilatkozatot és egyéb
dokumentumokat a Vevőnek átadni, Az Eladó az Anyag átadás-átvételekor továbbá köteles a
Megrendelésben külön megjelölt dokumentumokat is a Vevő rendelkezésére bocsátani. Az előírt
dokumentumok hiányában a Vevő az Anyag átvételét megtagadhatja. A Vevő megtagadhatja
továbbá az Anyag átvételét, ha az Anyag fajtája, típusa, mennyisége, minősége nem felel meg a
Szerződésben meghatározott feltételeknek, továbbá, ha az Anyag, vagy annak a csomagolása
sérült. Ezekben az esetekben az Anyag átvételének meghiúsulása, illetve késedelme az
Eladónak felróható okból következik be.
3.5. A Vevő az Anyag átadás-átvételekor köteles az Anyagot mennyiségi és az adott helyzetben
elvárható módon minőségi szempontból is megvizsgálni. A Vevő az Anyag átadás-átvételét
követően nem érvényesíthet szavatossági és jótállási igényeket az Anyag és a csomagolás olyan
hibája esetén, amely az Anyag átadás-átvételekor a Vevő részéről felismerhető lett volna.
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3.6. A Vevő az Anyag átadás-átvételekor fel nem ismerhető minőségi kifogásait a szavatossági, illetve
a jótállási időn belül írásban jelentheti be az Eladó számára. Amennyiben az Eladó a Vevő
szavatossági, illetve jótállási igényét nem fogadja el, akkor a Vevő jogosult az Anyag minőségét
akkreditált laboratóriumban megvizsgáltatni. Amennyiben a vizsgálat eredménye szerint az
Anyag minősége nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak, akkor a vizsgálat költségeit az
Eladó köteles a Vevő számára megfizetni.
4.

Szállítás

4.1. A Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában az Anyagnak a fuvareszközre történő felrakodása
az Eladó kötelezettsége, melynek költségét a vételár tartalmazza. A Megrendelés eltérő
rendelkezése hiányában az Anyagnak a fuvareszközről történő lerakodása a Vevő
kötelezettsége, melynek költségét a Vevő viseli.
4.2. Amennyiben az Anyag átadás-átvételére az Eladó székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén
kerül sor, akkor – a Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában – a felrakodáson kívül az Anyag
fuvarozása és az ezzel kapcsolatos költségek viselése a Vevőt terheli. Ebben az esetben az
Eladó jogosult a felrakodást megtagadni, ha a fuvareszköz a biztonságos szállításra nem
alkalmas.
4.3. Amennyiben az Anyag átadás-átvételére a Vevő által megjelölt (a 4.2. pontban megjelölttől
eltérő) helyen kerül sor, akkor – a Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában – az Anyag
fuvarozása az Eladót terheli, melynek a költségét a vételár tartalmazza. Ebben az esetben az
Eladót terheli felelősség minden hibáért és kárért, amely a fuvarozás közben, vagy azzal
kapcsolatban keletkezett, függetlenül attól, hogy a fuvarozást az Eladó vagy az Eladó teljesítési
segédje végezte. Amennyiben a fuvarozást az Eladó teljesítési segédje végzi, akkor az Eladónak
vagy a teljesítési segédjének megfelelő biztosítással kell rendelkeznie a fuvarozás során vagy az
azzal kapcsolatban bekövetkező károkra (legalább 1 szállítmány értékéig egyszeri káreseményre
és a teljes rendelés értékének 50%-áig terjedő összes kár, anyagi kár tekintetében). Az Eladó
által végzett fuvarozás esetén a Vevő köteles az Anyag késedelem nélküli lerakodását
biztosítani.
5.

Szavatosság, jótállás

5.1. Az Eladó szavatol, hogy az Anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas, megfelel a
Szerződésben előírt és az egyéb vonatkozó minőségi követelményeknek, valamint rendelkezik a
forgalomba hozatalhoz és a felhasználáshoz szükséges engedélyekkel. Az Eladó szavatol
továbbá, hogy korlátozás nélkül jogosult az Anyagnak a Vevő részére történő átruházására és
harmadik személyeknek az Anyaggal kapcsolatban nem áll fenn olyan joga vagy követelése,
amely az Anyagnak a Vevő általi birtokbavételét, a Vevő tulajdonszerzését, illetve az Anyagnak a
Vevő általi felhasználását korlátozná, vagy megakadályozná.
5.2. Az Eladót az 5.1. pontban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért teljes körű anyagi és
kárfelelősség terheli, beleértve a következményi károkért való felelősséget is. Az Eladó a fenti
kötelezettségeinek biztosítására az anyagi és a kárfelelősségen túl szavatosságot és jótállást is
vállal.
5.3. Az Eladót az Anyag átadás-átvételétől az Anyagra vonatkozó kötelező alkalmassági idő végéig
szavatossági kötelezettség terheli. Ha az Anyag felhasználásával megvalósított építmény a Vevő
megrendelője (továbbiakban: Építtető) részére kerül átadásra, (továbbiakban: Generálátadás),
akkor az Eladót terhelő szavatossági kötelezettség az Anyag átadás-átvételétől a
Generálátadásig terjedő idővel meghosszabbodik.
A Megrendelés eltérő rendelkezése
hiányában a kötelező alkalmassági idő megegyezik az Anyag felhasználásával megvalósított
építményre vonatkozó, a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet, valamint
a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet mellékleteiben meghatározott
kötelező alkalmassági idővel. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a hivatkozott rendeletek
mellékleteiben meghatározott kötelező alkalmassági időket a szerződéses jogviszonyukban akkor
is kötelezőnek tekintik, ha maguk a rendeletek hatályon kívül helyezésre kerülnek. Az Eladót az
Anyag átadás-átvételétől a jótállási idő végéig jótállási kötelezettség terheli. Ha az Anyag
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felhasználásával megvalósított építmény az Építtető részére kerül átadásra, akkor az Eladó
terhelő jótállási kötelezettség az Anyag átadás-átvételétől a Generálátadásig terjedő idővel
meghosszabbodik. A jótállási idő a Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában 5 év.
5.4. Az Eladót nem terheli szavatossági és jótállási kötelezettség az Anyag hibás beépítéséből és
felhasználásából eredő károk miatt. Ezen kívül az Eladót terhelő szavatossági és jótállási
kötelezettség nem korlátozott.
6.

Kötbérek

6.1. Amennyiben az Eladó a Szerződésben meghatározott átadási kötelezettségét olyan okból nem
teljesíti, amelyért felelős, akkor az Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles a késedelembe esés
időpontjától a teljesítés időpontjáig terjedő időtartamra. A késedelmi kötbér a késedelembe esés
időpontjában válik esedékessé. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen átadott Anyag nettó
ellenértéke. A késedelmi kötbér mértéke a Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában napi 0,5
%, maximuma pedig a nettó vételár 20 %-a.
6.2. Amennyiben az Eladó által átadott Anyag nem felel meg a Szerződésben meghatározott
minőségi előírásoknak, akkor az Eladó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Vevő számára a
hiba bejelentésétől a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljes körű és jogerős rendezéséig
terjedő időszakra. A hibás teljesítési kötbér a hiba bejelentésekor válik esedékessé. A hibás
teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett Anyag nettó ellenértéke. A hibás teljesítési
kötbér mértéke a Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában napi 0,5 %, maximuma pedig a
nettó vételár 20 %-a.
6.3. Amennyiben az Anyagnak a Szerződésben meghatározott átadás-átvétele olyan okból hiúsul
meg, amelyért az Eladó felelős, akkor az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amely a
meghiúsulás időpontjában válik esedékessé. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással
érintett Anyag nettó ellenértéke. A meghiúsulási kötbér mértéke a Megrendelés eltérő
rendelkezése hiányában: 30 %.
6.4. Az esedékessé vált kötbér lejárt pénzügyi követelésnek minősül, melyet a Vevő az Eladó
számlájából levonhat. A kötbér érvényesítése nem befolyásolja a Vevőnek az Eladóval szembeni
egyéb követeléseit. A Vevő a kötbéren túl érvényesítheti a kötbért meghaladó kárait (beleértve a
következményi károkat is) és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A Vevő több jogcímen
is érvényesíthet kötbért az Eladóval szemben. A különböző jogcímeken érvényesített
kötbéreknek összesített maximuma nincs. A kötbér érvényesítése a szerződéses határidők
betartása, a hibajavítás, valamint – a meghiúsulási kötbér kivételével – a teljesítés alól nem
mentesít.
7. Biztosítékok
7.1. Amennyiben a Szerződő Felek teljesítési biztosíték alkalmazását kötötték ki, akkor a Vevő a
Szerződő Felek ellenkező megállapodásának hiányában a végszámla kifizetéséig a befogadott
részszámlák nettó összegének 10 %-át visszatarthatja. Az Eladó számára a visszatartott
teljesítési biztosíték visszafizetése szerződésszerű teljesítés esetén a végszámla kifizetésével
egyidejűleg válik esedékessé. A teljesítési biztosíték a Vevő előzetes írásbeli engedélyét
követően bankgaranciával kiváltható.
7.2. Amennyiben a Szerződő Felek jótállási biztosíték alkalmazását kötötték ki, akkor az Eladó a
jótállási idő lejártáig a Szerződő Felek eltérő megállapodásának hiányában nettó vételár 10 %nak megfelelő összegű jótállási biztosítékot nyújt a Vevőnek bankgarancia vagy a visszatartás
formájában. A visszatartott jótállási biztosíték visszafizetése szerződésszerű teljesítés esetén a
jótállási idő lejártakor válik esedékessé. A bankgaranciát az Eladó legkésőbb a végszámla
fizetési határidejéig köteles átadni a Vevő számára. Ennek elmulasztása esetén a Vevő a jótállási
biztosíték összegét a végszámlából vagy a teljesítési biztosítékból visszatarthatja, illetve
lehívhatja a bankgarancia formájában nyújtott teljesítési biztosítékot. Ha a jótállási idő, akár
részben, akár egészben meghosszabbodik, vagy újra megkezdődik, akkor az Eladó köteles a
bankgarancia időtartamát a jótállási idő módosult befejező időpontjáig meghosszabbítani.
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7.3. Az Eladó által szolgáltatandó teljesítési és jótállási bankgarancia szövegét és a kiállító bankot a
Vevőnek előzetesen írásban jóvá kell hagynia. A teljesítési és a jótállási biztosíték nem, illetve
részben kerül visszatérítésre, ha az Eladó hibás vagy késedelmes teljesítése miatt felmerült
költségek, különösen hibák javítása, károk megelőzése, elhárítása, kötbérek, bírságok fedezése
stb. céljából az Eladó által felhasználásra került. A teljesítési és a jótállási biztosíték
érvényesítése, illetve a teljesítési és a jótállási bankgarancia lehívása esetén az Eladó köteles a
teljesítési és jótállási biztosítékot 3. banki munkanapon belül az eredeti összegre feltölteni, illetve
újra szolgáltatni.
8. EKAER
8.1. A Szerződő Felek a Szerződés szerinti termékértékesítésekkel kapcsolatban az Elektronikus
Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre (EKAER) vonatkozó jogszabályokban (különösen a
2003. évi XCII. törvény 22/E. §; az 5/2015. (II.27.) Korm. rendelet, az 51/2014. (XII. 31.) NGM
rendelet) foglaltaknak megfelelően, egymással szorosan együttműködve kötelesek eljárni.
8.2. Amennyiben a nem kockázatos terméket a Vevő fuvarozza, vagy fuvaroztatja, akkor a Vevőnek a
fuvarozást végző munkavállalója vagy teljesítési segédje a szállítólevélen köteles feltüntetni az
EKAER számot, illetve az „EKAER Ø” jelzést abban az esetben, ha a termékbeszerzés nem
tartozik az EKAER hatálya alá.
8.3. Amennyiben a Vevőt EKAER bejelentési kötelezettség terheli, akkor az Eladó köteles a Vevő
képviselője vagy teljesítési segédje számára az EKAER bejelentéshez kapcsolatos adatokat
haladéktalanul rendelkezésre bocsátani.
8.4. Egyéb esetekben az EKAER bejelentési kötelezettség az Eladót terheli és az Eladó a
szállítólevélen köteles feltüntetni az EKAER számot, illetve az „EKAER Ø” jelzést abban az
esetben, ha a termékbeszerzés nem tartozik az EKAER hatálya alá.
8.5. A Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Eladó köteles a Vevő számára teljes
egészében megtéríteni minden olyan kárt, többletköltséget, bírságot stb., amelyeket a Vevővel
szemben amiatt érvényesítenek, hogy az Eladó az EKAER bejelentési kötelezettségét
elmulasztja, illetve hibásan, hiányosan vagy valótlan adattartalommal teljesíti.
8.6. Az Eladó továbbá – a Vevő választása szerint – köteles mentesíteni a Vevőt minden olyan
kártérítési és költség igény alól, vagy köteles közvetlenül helytállni minden olyan kártérítési és
költség igénnyel szemben, melyet az Eladó szerződésszegése miatt az Anyag fuvarozója, vagy
más harmadik személy esetlegesen a Vevővel szemben érvényesít.
9. A Szerződés hatályossága és megszüntetése
9.1. A Szerződés a Megrendelésnek az Eladó részéről történő visszaigazolásától a Szerződő Felek
kötelezettségeinek – beleértve a jótállási és szavatossági kötelezettséget is – teljes körű
teljesítéséig hatályos. A Szerződés hatályba lépésével – a Szerződést alkotó dokumentumok
kivételével – hatályukat vesztik a Szerződés tárgyával kapcsolatban a Szerződő Felek között
keletkezett előkészítő iratok, egyeztetések, szóbeli vagy írásos megállapodások.
9.2. A másik Szerződő Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Szerződő Fél jogosult a
Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani. A Szerződésben nevesített eseteken kívül
súlyos szerződésszegésnek minősül a Szerződés minden olyan lényeges rendelkezésének
súlyos megsértése, amelynek következtében a másik Szerződő Félnek a Szerződés további
fenntartása nem áll érdekében. A súlyos szerződésszegés tényét másik Szerződő Féllel írásban
közölni kell, és ésszerű határidő tűzésével fel kell szólítani a szerződésszegés megszüntetésére.
A Szerződés azonnali hatállyal történő felmondására a határidő eredménytelen eltelte esetén
kerülhet csak sor.
9.3. A Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában súlyos szerződésszegésnek minősül az Eladó
részéről:
-

az Anyag átadás-átvételének olyan okból történő meghiúsulása, amelyért az Eladó felelős,
5

-

az Anyag átadás-átvételének olyan okból bekövetkező 15 napot meghaladó késedelme,
amelyért az Eladó felelős,
a Szerződésben foglaltaknak nem megfelelő fajtájú, mennyiségű és minőségű Anyag
szolgáltatása, amennyiben a Vevő felszólítására az Eladó a szavatossági kötelezettségeinek
a Szerződés teljesítési határidején belül nem tesz eleget.

9.4. A Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában súlyos szerződésszegésnek minősül a Vevő
részéről a vételár megfizetésének 15 napot meghaladó késedelme.
9.5. Bármelyik Szerződő Fél azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha a másik Szerződő Fél
jogerősen csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alá kerül, vagy vele szemben
más hasonló, jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárás van folyamatban.
10. Egyéb rendelkezések
10.1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés
alkalmazását kizárják. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6.25. § (1) bekezdésében
foglaltakon túlmenően a Szerződéssel kapcsolatos követelések teljesítésére irányuló írásbeli
felszólítás az elévülést megszakítja. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a
Szerződéssel összefüggésben okozott károkért a Vevő vezető tisztségviselőinek felelősségét
kizárják és a Vevő vezető tisztségviselői által okozott károkért – beleértve a szerződésszegés
következményeit is – kizárólag a Vevő felel.
10.2. A Szerződő Felek a Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel rögzítik, hogy a Vevő
a Szerződés megkötését megelőzően teljes körűen tájékoztatta az Eladót annak a vállalkozási
szerződésnek az értékéről és teljesítési határidőiről, amelynek teljesítése során az Anyagok
felhasználásra kerülnek, továbbá arról, hogy ennek a vállalkozási szerződésnek megszegése
esetén a Vevővel szemben milyen kötbérek (napi mérték, maximális mérték, vetítési alap) és
egyéb jogkövetkezmények érvényesíthetők. Az Eladó ennek megfelelően tudomásul veszi,
hogy amennyiben az Eladó szerződésszegése következtében a Vevő a vállalkozási szerződést
késedelmesen, vagy hibásan teljesíti, vagy egyéb szerződésszegést követ el, abban az esetben
a Vevővel szemben emiatt érvényesített kötbérek és egyéb jogkövetkezmények az Eladó által
szerződésszegéssel okozott kárnak minősülnek, mely károkat a Vevő minden esetben teljes
körűen érvényesíthet az Eladóval szemben. Az Eladó kijelenti, hogy a fenti károk – mint a
vállalkozói szerződésszegés lehetséges jogkövetkezményei – az Eladó számára a Szerződés
megkötésekor előre láthatóak és a Szerződést kifejezetten e lehetséges jogkövetkezmények
ismeretében köti meg az Eladóval.
10.3. A Szerződő Felek a Szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással
kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során, vagy egyéb módon tudomásukra
jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik
Szerződő Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik Szerződő Fél sem hozza
nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására, kivéve, ha ezt a jogszabály,
hatósági, vagy bírósági rendelkezés írja elő. Az Eladó a birtokába került információkat kizárólag
a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel. A Szerződő
Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Vevő jogosult a
Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni. A
felmondás, illetve az elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó
egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását.
10.4. A Szerződő Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, melynek során a
Szerződő Felek minden olyan akadályról vagy körülményről kötelesek egymást szóban vagy
írásban haladéktalanul értesíteni, amely a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges. A
Szerződő Felek a Szerződés teljesítés során hivatalos értesítéseket vagy más közléseket
írásban, a másik Szerződő Fél által történő átvételt hitelesen igazoló módon kötelesek
megküldeni egymás részére. A Szerződő Felek közötti szóbeli kapcsolattartás, egyeztetések,
megbeszélések stb. kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinthetők és jogi kötelező erővel nem
bírnak.
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10.5. A Szerződés módosítása kizárólag a Szerződő Felek cégszerű álírási joggal rendelkező
képviselői által aláírt, kifejezett módosítási szándékot tartalmazó írásos formában kerülhet sor.
A módosítások a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződő Felek közötti írásos
kapcsolattartás, szóbeli megállapodások, egyeztetések, ráutaló magatartás stb. nem jelentik a
Szerződés módosítását.
10.6. A Szerződő Felek a vitás jogi és szakmai kérdéseket elsősorban békés úton rendezik. A békés
megállapodás sikertelensége esetén a Szerződő Felek bírósághoz fordulhatnak és erre az
esetre a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben kikötik a Budaörsi Városi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
Budapest, 2017. február 14.
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