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A BERICAP ZÁRÓDÁSTECHNIKAI BT ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI 

 
 
1.cikk 
Az alkalmazás köre 
1.1 Bericap Bt (továbbiakban Megrendelő) a beszerzési megrendeléseit a jelen Általános 
Beszerzési Feltételekre tekintettel, annak figyelembe vételével alkalmazza és az Általános 
Beszerzési Feltételek tartalma külön kikötés nélkül is részévé válik a beszerzési 
megrendeléseknek.  
Szállító a terméket, szolgáltatást a jelen Általános Beszerzési Feltételekben és a konkrét 
beszerzési megrendelésekben meghatározott feltételek szerint és minőségben, 
mennyiségben, szállítási módon, a megadott címre és teljesítési határidőre köteles szállítani 
a Megrendelő részére. 
Amennyiben a Megrendelő és a Szállító (továbbiakban együttesen: Felek) a beszerzési 
megrendelések leadása során az Általános Beszerzési Feltételekben foglaltaktól közös 
akarattal el kívánnak térni, azt a beszerzési megrendeléseknek kifejezetten rögzíteniük kell. 
1.2 Általános Beszerzési Feltételek elfogadása a Megrendelő oldalán sem szerződéskötési, 
sem a Szállító kizárólagos foglalkoztatására vonatkozó kötelezettséget nem keletkeztet. 
 
 
2. cikk 
Beszerzési Megrendelések / Visszaigazolás 
2.1 Kizárólag a Megrendelő által  írásban (faxon, e-mailen, postai levélben, elektronikus 
úton) leadott megrendelések kötelező erejűek. 
A megrendelésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:  
• megrendelés száma  
• szállítandó termék/szolgáltatás megnevezése,azonosítója, mennyisége 
• szállítási feltételek az INCOTERMS 2010 szerint 
• szállítási határidő 
• szállítási cím 
• vételár 
• Szállító adatai 
• Szállító kapcsolattartójának adatai 
• Megrendelő adatai 
• Megrendelő kapcsolattartójának adatai 
2.2 Szállító köteles a megrendelést annak kézhezvételétől számított két (2) munkanapon 
belül visszaigazolni. A visszaigazoláson fel kell tüntetni a megrendelés  számát, illetve a 
termék/szolgáltatás várható érkezési idejét a megrendelésben megjelölt szállítási címre. 
Amennyiben Szállító elmulasztja a megrendelést visszaigazolni a fent megadott időtartamon 
belül, úgy a Felek a megrendelést az abban szereplő tartalommal és szállítási határidővel 
visszaigazoltnak tekintik. 
2.3 A megrendelés visszaigazolását megelőzően a helyesbítés és a kiegészítés érdekében 
Szállítónak fel kell hívnia Megrendelő figyelmét a nyilvánvaló hibákra (gépelési hibák, 
számítási hibák, stb.), valamint a megrendelés és a megrendelési dokumentáció esetleges 
hiányosságaira; máskülönben a megállapodást meg nem kötöttnek kell tekinteni.  
2.4 Megrendelő fenntart minden tulajdonjogot és szerzői jogot a megrendelési 
dokumentációval (rajzok, grafikák, tervek, számítások, termék leírások és egyéb 
dokumentumok) kapcsolatban. Az ajánlati dokumentumokat kizárólag a szerződéses 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban lehet felhasználni és a Megrendelő kifejezett 
előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik felekkel nem közölhetőek. A megrendelés 
teljesítését követően a dokumentumokat felszólítás nélkül vissza kell juttatni a 
Megrendelőhöz. 
2.5 Amennyiben Szállító alvállalkozót kíván igénybe venni, azt kizárólag Megrendelő 
előzetes írásbeli jóváhagyásával jogosult megtenni. Megrendelő hozzájárulása nem 
mentesíti Szállítót a Megrendelővel szembeni kötelezettségeinek teljesítése és az ezzel 
kapcsolatos felelőssége alól. 
 
 
3. cikk 
Szállítási határidő 
3.1 A megrendelésben megadott szállítási időpontok vagy időszakok kötelező erejűek. Ha a 
megrendelésben szállítási időszak szerepel, az időszak a megrendelés átvételével kezdődik. 
Amennyiben a megrendelésben nem szerepel szállítási határidő, úgy az a megrendelés 
átvételétől számított négy (4) hét. A szállítás teljesítésének ideje az termékeknek a 
megrendelésben szereplő címen történő megérkezésének, a szolgáltatás elvégzésének  és 
átvételének a napja.  
3.2 Ha a Szállító arra utaló jelet észlel, hogy a szállítási határidő  – bármely okból – nem 
tartható, arról haladéktalanul tájékoztatnia kell a Megrendelőt. 
3.3 A szállításoknak munkanapokon, szokásos hivatali időben kell megtörténniük, azaz 
reggel 8 óra és délután 16 óra között. 
3.4 Amennyiben Szállító nem vagy nem időben teljesíti szerződéses kötelezettségét bármely 
olyan okból, amely Szállítónak felróható, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult az 
alábbiak szerint:  
A késedelem minden megkezdett napjára fizetendő kötbér mértéke a megrendelésben 
szereplő termék/szolgáltatás nettó vételárának 0,2%-a, de legfeljebb a 10%-a. 
3.5 Amennyiben Szállító késedelmesen teljesít, úgy Megrendelővel egyetértésben köteles 
póthatáridőt vállalni. A póthatáridő elmulasztása a megrendelés nem teljesítését 
(meghiúsulását) eredményezi, de ez nem mentesíti Szállítót a késedelmi kötbér 
megfizetésének kötelezettsége alól.  
3.6 Egy késedelmes szállítás elfogadása nem minősül a Megrendelő törvény által 
meghatározott jogairól való lemondásnak.  
 

 4. cikk 
A megrendelés teljesítése 
4.1 Szállító köteles a Megrendelő megrendelésszámát és az egyéb megrendelési adatait 
(dátum, mennyiség, szállítási feltételek, stb.) a megrendelés visszaigazolásán, a szállítási 
dokumentumokon, a szállítólevélen és a számlán feltüntetni. A Szállító továbbá köteles 
tartani magát a megrendelésben szereplő számlázási és szállítási címhez. Megrendelő nem 
vállalja a felelősséget a megrendelés lebonyolításában bekövetkező semminemű 
késedelemért, amennyiben Szállító elmulasztja a fent említett kötelezettségeinek egyikét.  
4.2 A szállítólevél aláírása vagy a leszállított termékek tényleges elfogadása nem foglal 
magában arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a szállítmány a specifikációknak megfelelt-e.  
4.3 Abban az esetben, ha vis maior miatt Megrendelő nincs olyan helyzetben, hogy átvegye 
a szállítmányt (ideértve a munkabeszüntetést, a szállítás vagy az üzletmenet nem 
Megrendelő hibájából történő fennakadását is), Megrendelő mentesül a szállítmány 
átvételére irányuló kötelezettsége alól. Ilyen esetben a Szállító vételár-  vagy kártérítési 
igénnyel nem élhet. 
 
  
5. cikk 
Teljesítési hely / Szállítási Dokumentumok 
5.1 Valamennyi szállítmány és szolgáltatás teljesítési helye a rendeltetési hely (a 
Megrendelő által a megrendelésen megadott szállítási cím), illetve, amennyiben szállítási 
cím nincs kifejezetten megadva, a Bericap Záródástechnikai Bt, Székesfehérvár, Aszalvölgyi 
út 13. telephelye.  
5.2 Amennyiben a megrendelés eltérően nem rendelkezik, Szállító a terméket/szolgáltatást  
az INCOTERMS 2010 feltételei szerinti DDP Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 13. paritásnak 
megfelelő feltételek szerint szállítja le a Megrendelőnek. 
5.3 A szállítmányt a következő dokumentumoknak kell kísérniük:  
• szállítólevél , amely a következő adatokat tartalmazza:  
Szállító neve és címe, megrendelés száma, termék/szolgáltatás megnevezése,  mennyisége, 
feladási ország, teljes szállítási cím, szállítmány bruttó és nettó tömege, szállítójármű 
azonosító száma, 
• külföldről érkező szállítás esetében CMR, 
• termék minőségét tanúsító műbizonylat, amely az alábbi adatokat tartalmazhatja:  
termék megnevezése, Szállító neve és címe, gyártás dátuma, fizikai-kémiai paraméterek 
mért értékei, szabványos vizsgálati módszer, érvényes tanúsítás száma, biztonsági adatlap; 
egyéb a Megrendelő vagy jogszabály által előírt dokumentum. 
 
 
6. cikk 
Árak / Fizetési Feltételek 
6.1 Eltérő megállapodás hiányában a megrendelésben szereplő árakat az Incoterms 2010 
szerinti "DDP Bericap Záródástechnikai Bt, Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 13." szállítási 
paritás szerint kell érteni. Az árak kötelező erejűek.  
A Szállító a számlákon köteles forintban is feltüntetni az ÁFA-ról szóló 2007. évi CXXVII. sz. 
törvény 80.§-a alapján meghatározott fizetendő adó összegét.  
6.2 A további költségeket (például megfelelő csomagolási, szállítási költségek, ideértve az 
esetleges szállítási és felelősségbiztosítást is), adókat, vámot és más díjakat, az ÁFA 
kivételével, a Szállítónak kell viselnie. 
Megrendelő kérésére a Szállítónak a saját költségére vissza kell vennie a 
csomagolóanyagokat.  
6.3 A Szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítése esetén 
Szállító megrendelésenként jogosult számlát benyújtani. Szállító a teljesítés napját követően 
haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt (15) munkanapon belül a Megrendelő nevére kiállított 
számlát a fuvarokmány vagy egyéb teljesítést igazoló dokumentum példányának 
csatolásával két példányban Megrendelő címére köteles megküldeni. 
6.4 A havi számlát a szállítás teljesítését követő hónapban (hétfőtől péntekig) kell kiállítani.  
6.5 Szállító a számlákon köteles feltüntetni a csomagolóanyag környezetvédelmi termékdíját 
a jogszabályban meghatározott záradékszöveg alkalmazásával. 
A környezetvédelmi termékdíj és az ÁFA feltűntetése nélkül a Megrendelő a számlát 
formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni. 
6.6 Eltérő megállapodás hiányában a fizetési feltétel a termék/szolgáltatás átvételét (a 
teljesítést) követő 30 naptári nap , levonás nélkül, banki átutalással, melyhez az eredeti 
vagy egyeztetett esetben elektronikus számla kézhezvétele szükséges. 
6.7 A kifizetések nem jelentenek nyilatkozatot a termék/szolgáltatás minőségi elfogadásával  
kapcsolatosan és nem korlátozzák Megrendelő jogait.  
6.8 Megrendelő nem tartozik semmilyen esedékességi kamattal. Szállító késedelmi kamat 
iránti igényére ez nincs hatással. 
6.9 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő kizárólag a törvény által meghatározott 
késedelmi kamatot fizeti.     
 
 
7. cikk 
Átadás – átvétel 
A Megrendelő által megrendelt termék/szolgáltatás Szállító vagy általa megbízott 
szállítmányozó általi kiszállítása a Megrendelő által kért és Szállító által visszaigazolt időben, 
a Megrendelő megrendelésében megadott szállítási címre kell történjen. 
A Megrendelő a leszállított áru mennyiségét és minőségét, továbbá az áruhoz kapcsolódó 
összes bizonylatot ellenőrzi.  
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7.1 Mennyiségi átvétel 
A/  A mennyiségi átvétel a beérkező árunak   a fizikai, nyilvánvalóvá váló hibáira 
korlátozódik, ideértve a szállítási dokumentáció ellenőrzését is (például szállítási kár, téves 
vagy hiányos szállítás).  
A áruhoz kapcsolódó kísérő okmányok hiánya esetén a Megrendelő a Szállítót a lehető 
legrövidebb időn - de legkésőbb 2 munkanapon - belül értesíti. Ilyen esetekben a Szállító 
köteles a szükséges dokumentumokat pótolni.  
B/ A mennyiségi átvétel, valamint az elszámolás / számlázás a Szállító által megküldött, 
Megrendelő által aláírt szállítólevélben szereplő mennyiség szerint történik. 
Mennyiségi eltérés esetén Megrendelő mennyiségi reklamációt nyújt be Szállító felé, az áru 
átvételét követő 2 munkanapon belül.   
Nem a Szerződésben foglaltak szerinti szállítás esetén Megrendelő megtagadhatja az 
átvételt (és az árut a Szállító költségén a feladási címre visszaküldheti). 
C/ Amennyiben Megrendelő mennyiségi reklamációja igazolást nyer, a Szállító köteles - 
amennyiben a Megrendelő másképp nem rendelkezik - a le nem szállított 
termékmennyiséget / szolgáltatást 5 munkanapon belül pótolni és a hiány miatt esetlegesen 
Megrendelőnek okozott kárt megtéríteni.  
 
7.2 Minőségi átvétel 
A/  A rendeltetési helyre történő leszállítást követően vagy a felhasználás előtt Megrendelő 
ellenőrzi a termék minőségét és az észlelt minőségi hiányosságokat megfelelően részletezve 
írásban jelzi Szállító felé.  
Rejtett hibák esetén a hiba észlelését követően Megrendelő azonnal megküldi minőségi 
kifogását Szállító felé (ebben az esetben csak az időben történő értesítésért felelős a 
Megrendelő). 
Abban az esetben, ha Szállító minőségbiztosítási célból a feladott áru megvizsgálására 
kötelezte magát, Megrendelő csak a hibák bejelentéséért felelős, a beérkező áru 
vizsgálatáért nem.  
B/ Szállító a Megrendelő minőségi követelésének kézhezvételét 24 órán belül írásban 
visszaigazolja és megkezdi saját vizsgálatát.  
Amennyiben Felek nem jutnak megállapodásra a minőségi reklamációt illetően, úgy Felek 
független külső szakértőt / laboratóriumot vonnak be a vizsgálatba. A független szakértő 
állásfoglalását Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el.  
A vizsgálat költségeit az a fél viseli, amely fél állítását a független szakértő nem támasztotta 
alá. 
C/ Amennyiben Megrendelő minőségi reklamációja igazolást nyer, Szállító köteles - 
amennyiben a Megrendelő másképp nem rendelkezik - a hibás teljesítést 10 munkanapon 
belül kicserélni és a kapcsolódó, Megrendelőnek okozott kárt megtéríteni. 
 
 
8. cikk 
Csomagolással szembeni elvárások 
Szállító  által szállított termékek csomagolása: 
• biztosítsa  a termékvédelmet  (károsodás-, mennyiségi veszteség elleni védelem, 
biztonság), 
• védje az árut a környezeti hatásoktól, a környezetet az árutól, a mechanikai, klimatikus, 
kémiai és biológiai igénybevételektől, a szennyezéssel és a környezet egyéb 
veszélyeztetésével szemben,  
• biztosítsa  a termék minőségének  megőrzését , 
• tegye lehetővé a kezelhetőséget, 
• szolgáltasson  logisztikai termékinformációkat, azaz  a termék megjelölésére, 
azonosíthatóságára, a kiválasztás megkönnyítésére, a kezelési tudnivalókra, a termék 
felhasználási és felhasználhatósági tudnivalóira vonatkozóan.  
 
 
9. cikk 
A jogcím megőrzése 
A Szállító lemond arról, hogy a leszállított áru tulajdonjogát fenntartsa, az áru az átadással a 
Megrendelő tulajdonába kerül.  
 
 
10. cikk 
Jótállás 
Szállító az általa teljesített szolgáltatásért , a leszállított termékért jótállást vállal. 
Amennyiben a törvény nem ír elő hosszabb időtartamot, a jótállás hossza 1 év.  
A jótállás kezdő napja a termék/ szolgáltatás Megrendelő általi átvételének napja. 
 
 
11. cikk 
Hibák bejelentése / Jogszavatosság  
11.1Anyaghibák vagy jogszavatosság megsértése esetén a vonatkozó magyar jogszabályi  
rendelkezések alkalmazandóak, figyelembe véve az alábbiakat: 
A/ a hibákból eredő követelések elévülési ideje a szállítás napjától számított két (2) év. Ha a 
törvény az áru elfogadását írja elő, vagy arról a Felek megállapodtak, az elévülési idő 
számítása az elfogadás napjától kezdődik.  
B/ hiba esetén Megrendelőnek jogában áll javítást vagy pótszállítást (hibától mentes, új áru 
leszállítását) követelni. Amennyiben a Szállító nem teljesíti ezt a kötelezettségét a 
Megrendelő által meghatározott, alkalmas időn belül, Megrendelőnek jogában áll a hibát 
saját magának megszüntetni és emiatt a felmerülő költségeket a Szállítónak felszámítani. 
11.2 Szállító minden általa elkövetett mulasztásért felelősséggel tartozik. 
11.3 Amennyiben valamely harmadik fél felelősségre vonja Megrendelőt a Megrendelő által 
szállított áru hibájáért és ez a hiba a Szállító árujának tudható be,  Szállító haladéktalanul 
kártalanítja Megrendelőt harmadik felek kártérítési keresetei miatt. 

Szállító abban az esetben és olyan mértékben kártalanítja Megrendelőt, amennyiben és 
amilyenben a hiba a Szállító ellenőrzési és szervezési hatáskörébe tartozik és Szállító maga is 
felelős harmadik felekkel szemben.  
Szállító kártalanítási kötelezettsége keretében megfelelően felel a harmadik felek által 
indított,  Szállító termékére vagy szolgáltatására visszavezethető kártérítési keresetek 
esetén  felmerülő költségek megtérítésért, ideértve a Megrendelő által végzett termék 
visszahívásokat is. A termék visszahívás tartalmáról és köréről Megrendelő tájékoztatja a 
Szállítót és – amilyen mértékben ez lehetséges és ésszerű – Megrendelő megadja Szállító 
számára a lehetőséget álláspontja ismertetéséhez.  
További törvény által meghatározott követeléseket ez nem befolyásol. 
 
 
12. cikk 
Megfelelőség 
12.1 A leszállított termékeknek és szolgáltatásoknak meg kell felelniük a jogi előírásoknak és 
rendelkezéseknek, különösen a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak, valamint a 
megállapodott műszaki előírásoknak, specifikációknak. 
12.2 Szállítónak a legjobb rendelkezésre álló technológia szerint, megfelelő és dokumentált 
minőségbiztosítási rendszert kell bevezetnie és fenntartania.  Nyilvántartást kell vezetnie,  
különösen a minőségvizsgálatokról, továbbá a vezetett nyilvántartást – kérésre – a 
Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania.  
12.3 Szállító az üzletvitele során betartja az általános környezetvédelmi rendelkezéseket. 
 
 
13. cikk 
Védjegyek 
13.1 Szállító szavatol azért, hogy a leszállított áruk az Európai Unióban létező harmadik felek 
iparjogvédelmi jogától mentesek.  
13.2 Amennyiben harmadik felek iparjogvédelmi jogok megsértéséért indítanak kártérítési 
keresetet, Szállító termékére vagy szolgáltatására visszavezethető esetben,  Szállító – első 
felszólításra – kártalanítja Megrendelőt a kártérítési  kereset miatt és megtéríti minden 
azzal kapcsolatban felmerülő költségét. Ez a kártalanítás a Megrendelő partnereire is 
vonatkozik.  
A kártalanítási kötelezettség nem alkalmazandó, ha a Szállító az árut a Megrendelő 
rajzainak, modelljeinek vagy vonatkozó leírásainak megfelelően gyártotta le. Ha a Szállító 
ilyen esetben iparjogvédelmi jogok megsértésétől tart, erről a tényről azonnal tájékoztatja 
Megrendelőt. 
 
 
14. cikk 
Bejelentési kötelezettség Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző rendszerben 
Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítése során a vonatkozó, mindenkor hatályos 
jogszabályoknak, így különösen az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel 
(EKAER) kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tesznek.  
Felek kötelesek a jogszabályban előírt EKAER releváns adatokat egymás rendelkezésére 
bocsátani a fuvarozás megkezdése előtt. 
Felek megállapodnak, hogy az EKAER releváns adatszolgáltatást egymás felé írásban, e-mail 
útján teljesítik. 
 
 
15. cikk 
Szerződésszegés / Jogfenntartás 
15.1 Amennyiben Szállító teljesítése bármely okból nem szerződésszerű, Szállító kötbért 
köteles fizetni, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett szerződési kötelezettség 
pénzbeli ellenértékének, amennyiben ez nem állapítható meg, úgy a megrendelésben 
szereplő termékek/szolgáltatás nettó vételárának 10%-a. 
15.2 Amennyiben Szállító előre látja, hogy teljesítése nem lesz szerződésszerű 
(késedelmesen vagy hibásan teljesít, illetve nem teljesít), de erről nem értesíti a 
Megrendelőt, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a megrendelésben szereplő 
termékek/szolgáltatás nettó (ÁFA nélküli) vételárának 10%-a.  
15.3 Megrendelő jogosult - a kártérítésre vonatkozó szabályok szerint - a kötbért meghaladó 
kárát érvényesíteni. Megrendelő a kötbér összegét külön levélben terheli ki, melyet Szállító 
köteles annak kézhezvételét követő 15 munkanapon belül banki átutalással kiegyenlíteni. A 
Megrendelő jogosult Szállítóval szemben az egyes kötbértípusokat együttesen is 
érvényesíteni. 
15.4 Amennyiben Szállító a megrendelés visszaigazolásában rögzített szállítási határidő 
lejártát követő 10 munkanapon belül sem teljesíti szállítási kötelezettségét, vagy Szállító a 
Megrendelő jogos reklamációjának kézhezvételét követő 10 munkanapon belül nem 
orvosolja a hibás/rossz teljesítést, Megrendelő jogosult a le nem szállított, vagy hibás és ki 
nem javított terméket/szolgáltatást más szállítótól beszerezni, olyan feltételekkel és oly 
módon, ahogy azt az adott helyzetben indokoltnak látja. Szállító ez esetben valamennyi, a 
termék/szolgáltatás más forrásból történő beszerzése kapcsán felmerülő többletköltséget 
köteles Megrendelő részére megtéríteni. 
Megrendelő az így felmerülő többletköltség összegét külön levélben terheli ki, melyet 
Szállító köteles annak kézhezvételét követő 15 munkanapon belül banki átutalással 
kiegyenlíteni.  
15.5A kötbér esedékessé válik: 
a.)késedelem esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy a kötbér mértéke 
eléri a legmagasabb mértéket,  
b.)hibás teljesítés esetén, a kifogás közlésével, illetőleg a késedelemre vonatkozó szabály 
szerint,  
c.)meghiúsulás, illetve a titoktartási kötelezettség megszegése, késedelmes értesítés vagy 
egyéb szerződésszegés esetén, ha és amikor a Megrendelő erről tudomást szerez.  
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15.6Jogfenntartás:   
A Szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a 
szerződésszegésből eredő egyéb igényekről.  
 
 
16. cikk 
Vis maior 
Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a 
Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. 
A szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis 
maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a 
szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet 
eredményre, a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az 
esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra egyébként nem 
jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a 
szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.  
A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő 
Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező 
vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes 
tájékoztatásért felelős Fél felel. 
 
 
17. cikk 
Átruházhatóság 
A Szállító nem jogosult a szerződéses jogviszonyból eredő jogait harmadik felekre átruházni. 
Ez nem vonatkozik a kifizetetlen tartozások esetére. 
 
 
18. cikk 
Titkossági és bizalmassági klauzula 
Szállító köteles minden grafikát, rajzot, számítást és egyéb dokumentumot, az 
együttműködés meglétével, teljesítésével összefüggésben bármilyen módon tudomására 
jutott adatot, tényt bizalmasan kezelni. Ezek az üzleti titoknak minősülő adatok kizárólag 
Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával közölhetők harmadik felekkel. Ez a titoktartási 
kötelezettség a megállapodás teljesítése után is alkalmazandó és csupán az információk 
nyilvánossá válása után veszti hatályát. 
Amennyiben Szállító megsérti titoktartási kötelezettségét, fix összegű kötbért köteles 
fizetni, melynek mértéke 100.000 EUR (százezer Euro) . 
Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Megrendelő részére szerződés alapján pénzügyi-
számviteli, biztosítási, követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó 
valamennyi információkra.  
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: 
•amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az 
információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy 
•amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az 
információt kapó fél számára, vagy 
•amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy 
amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő féllel szemben, akire/amelyre az 
információ vonatkozik, vagy 
•amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy 
hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére. 
 
 
 
19. cikk 
Irányadó jog / Egyéb Záró rendelkezések 
19.1 Irányadó jog:  
Felek együttműködésére Magyarország törvényei alkalmazandók. Az áruk nemzetközi 
adásvételi szerződéseiről szóló egyezmény alkalmazása kizárt. 
Az együttműködésből eredő minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg 
megoldani. Amennyiben ez nem lehetséges, a beszállítói jogviszonyból eredő vagy azzal 
kapcsolatos valamennyi jogvitának elbírálására a Székesfehérváron székhellyel rendelkező 
állami magyar bíróságok jogosultak saját hatásköri szabályaik szerint. 
19.2 Bejelentési kötelezettségek: 
A Szerződés teljesítése során Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden 
olyan lényeges adatról, tényezőről és körülményről, amely saját érdekkörükben felmerül és 
hatással lehet a Szerződésre, különös tekintettel csőd, felszámolás esetére. 
19.3 Jó hírnév védelme:  
A Feleket kölcsönösen megilleti a jóhírnévhez való jog. A Felek kötelesek harmadik féllel 
szemben egymás jó hírét védeni. 
Szállító a szerződéses kötelezettségeinek úgy köteles eleget tenni, hogy azzal a Megrendelő 
jó hírét ne sértse.  
19.4 Az Általános Szállítási Feltételek elfogadása és hatályba lépése a megrendelés 
visszaigazolásával lép életbe és a Felek együttműködése fennállásáig hatályos.   
 
Kelt: 2016.január 20. Székesfehérvár 
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