Axxum Csoport – Általános Szerződési Feltételek (Magyarország)
I. Rész: Általános rendelkezések
1. Alkalmazási terület
1.1. Ha az 1.4. pont másként nem rendelkezik, az itt következő Általános Szerződési
Feltételek vonatkoznak mindazon szállítási tételekre és nyújtandó szolgáltatásokra,
melyeket az Axxum Csoport valamely vállalata (továbbiakban: a „Szállító”) szállít vagy
biztosít szerződés alapján, kizárva minden egyéb feltételt. Hacsak a Szállító kifejezetten,
írásban másban meg nem egyezik a Vevővel, a Szállító nem ismer el a Vevő által kikötött
egyéb, ellentétes vagy eltérő értelmű feltételt. Ezek az Általános Szerződési Feltételek csak
akkor válnak a szerződés részévé, ha a Vevő, tájékozódás után, kifejezetten elfogadja
ezeket.
1.2. Az itt rögzített Általános Szerződési Feltételek csak abban az esetben alkalmazhatók, ha
a Vevő a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi Törvény a 8:1 § (1) bekezdés 4.
pontja értelmében önálló üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személy, vagy egy
kifejezetten a közjog alapján létesült szervezet.
1.3. Az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak minden, a jövőben a Vevővel
megkötésre kerülő megállapodásra is.
1.4. A Szállító mindenekelőtt csomagolási szolgáltatásokat nyújt. Ha a rendelés, amint arra
szándék is van, további vízi, közúti szállításból és/vagy tárolási szolgáltatásokból is áll majd,
melyeket Szállító a Vevőnek nyújt, ezt külön kikötésben kifejezett formában meg kell
említeni. Eltérően az itt rögzített Általános Szerződési Feltételektől, a Magyar Általános
Szállítmányozási Feltételek 2017. évi (május 30-i) változata (továbbiakban: „MÁSZ”), amit
Szállító a weblapján közzétett és e-mailben elolvasásra elküldött a szerződés aláírása
előtt, a Vevő számára ugyancsak érvényesen szabályozzák e szolgáltatásokat. A Szállító
ezennel azt a tájékoztatást adja, hogy a MÁSZ 2017. évi változatának 12 §-a törvényesen
korlátozza az elszenvedett veszteséggel szembeni felelősséget (további részletek a MÁSZban).
2. Szerződéskötés, dokumentumok
2.1. A Szállító által átadott árajánlatok nem kötelező jellegűek. Azokban az esetekben,
amikor a Vevő megrendelése a magyar Polgári Törvénykönyv 6:64 §-a alapján ajánlatnak
számít, a Szállítónak jogában áll két héten belül elfogadni a Vevő ajánlatát.
2.2. Minden egyezséget, amiben Szállító és Vevő úgy állapodnak meg, hogy az része legyen
a szerződés teljesítésének, írásban kell rögzíteni a közöttük létesülő szerződésben, melynek
része az itt leírt Általános Szerződési Feltételek. Szóbeli megállapodások nem képezhetik a
szerződés részét.
2.3. A Szállító fenntart magának minden, illusztrációkhoz/ábrákhoz, vázlatokhoz,
számításokhoz és egyéb dokumentumokhoz fűződő tulajdonjogot és szerzői jogot. A fentiek
vonatkoznak a „bizalmas”-ként megjelölt nyomtatott dokumentumokra is. Mielőtt a Vevő
ezeket harmadik fél tudomására hozná, meg kell szereznie a Szállító írásban adott kifejezett
hozzájárulását.
3. Árak és fizetési feltételek
3.1. Szállító árai forintban, „ex works” (gyárban átvéve) alapon értendők. Ezek az árak nem
tartalmazzák a törvény által megszabott általános forgalmi adót (ÁFA); ahol alkalmazásra
kerül, ott ennek megadása a számlán a törvény által előírt összegben, külön történik.
3.2. Abban az esetben, ha a szállítandó tételek és szolgáltatások összköltsége a Szállító által
nem befolyásolható, előre nem látható okok miatt növekszik, például mert új, módosított
szabályozás lép életbe, emelkedik a nyersanyagok ára, a kollektív szerződés alapján nőnek a
bérek, vagy előre nem látott módon bonyolultabbakká válnak a munkafeltételek a
szerződés aláírása után, a Szállító fenntartja magának a jogot az ár arányos mértékű
emelésére. Ha hasonló körülmények között csökken az összköltség a szerződés aláírása
után, a Szállító arányos mértékben csökkenti az árat. A Szállító előre és időben értesíti a
Vevőt az ármódosításról. Ha a megegyezés szerinti ár egy éven belül 5%-nál nagyobb
mértékben nő, a Vevőnek jogában áll felmondani a szerződést. A Vevő az értesítés átvétele
után ésszerű időn belül eldönti, hogy él-e a szerződés felmondásának jogával.
3.3. Ha a rendelés visszaigazolásában nem áll egyéb feltétel, a szállítandó tételek vagy
szolgáltatások kifizetése nettó összegben (levonások nélkül) esedékes, a számla keltét
követő 14 napon belül. A késedelmes fizetés következményeit a vonatkozó törvényi
rendelkezések határozzák meg.
3.4. Készpénzfizetési árengedményt külön, írásbeli megállapodás alapján lehet adni.
3.5. A Vevőnek csak akkor áll jogában a Szállítóval szembeni adósságát ellenkövetelésbe
beszámítani, ha a Szállító ellenkövetelését egy bíróság helybenhagyja, azt a Szállító nem
vitatja és írásban elismeri. Az ellenkövetelésbe való beszámításnak ez a korlátozása nem
vonatkozik Vevőnek azokra a követeléseire, melyeket Vevő támaszt ugyanazon szerződéses
viszonyban megjelenő hibás teljesítés okán, mely szerződés a Szállító követeléseit
szabályozza.
4. Időben való teljesítés
4.1. Ellenkező értelmű írásbeli megállapodás hiányában a Szállító írásbeli visszaigazolása a
mérvadó a teljesítés határideje tekintetében.
4.2. A teljesítési határidőt meghatározó időszak nem kezdődik el addig, amíg minden
szakmai probléma meg nem oldódik.
4.3. Továbbá a Szállító teljesítési kötelezettsége függ attól, hogy a Vevő időben és
megfelelőképpen teljesíti-e a maga kötelezettségeit. A Szállító fenntartja magának azt a
jogot, hogy felelőssége védelme céljából szerződésszegésre (ld. magyar Polgári
Törvénykönyv 6:137 §-a) vagy a jogosult általi átvételi késedelemre (amint arról a magyar
Polgári törvénykönyv 6:156 §-a rendelkezik) hivatkozhasson.
4.4. Minden vis maior esemény, amiért a Szállító a magyar Polgári Törvénykönyv 6:142 §-a
szerint nem felelős, mint amilyen például az üzletmenet előre nem látható megszakadása,
sztrájk vagy munkások törvényes keretek közötti kizárása a munkából, ami lehetetlenné
teszi a Szállító szerződésszerű teljesítését, felmenti a Szállítót a szerződésszerű teljesítés
kötelezettsége alól mindaddig, ameddig az ilyen esemény fennáll. A Szállító köteles
haladéktalanul értesíteni a Vevőt az ilyen események bekövetkeztéről és azok fennállásának
várható időtartamáról. Ha egy ilyen esemény három hónapnál hosszabban elhúzódik, akkor
a másik fél előzetes értesítése után bármelyik félnek jogában áll felmondani a szerződést.
Ebben az esetben a már teljesített szolgáltatást azonnal vissza kell téríteni.
4.5. Ha a szállító a saját hibájából késedelmesen teljesít, a Szállító felelőssége az okozott
károkért a teljesítésen túl (késedelem által okozott kár), a nyújtandó szolgáltatás értékének

5%-ára korlátozódik, míg a nem teljesített szolgáltatás helyett nyújtandó kártérítés 25%-ára.
A Vevő ezen túlmenő követelései kizártak, még akkor is, ha lejár a Vevő által teljesítésre
kijelölt póthatáridő. A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, végtag elvesztését,
egészséget vagy a jó közérzetet károsító szerződésszegésért való felelősség változatlanul
fennmarad. A szállító vízi és közúti szállítási és/vagy tárolási szolgáltatással szembeni
felelőssége (1.4. pont) felől a MÁSZ 2017. évi változata rendelkezik.
4.6. Ha a megegyezés szerinti teljesítési határidő a Vevő hatáskörébe tartozó ok miatt kerül
elhalasztásra, akkor a többletköltségek a Vevőt terhelik.
5. Felelősség
5.1. A Szállító a törvényi rendelkezésekkel összhangban tehető felelőssé, ha a Vevő
kártérítési igénnyel lép fel vele szemben meg nem engedett magatartása vagy vétkes
hanyagsága miatt, ideértve a Szállító képviselőinek és a Szállítót a szerződés teljesítésében
segítő partnereknek meg nem engedett magatartását vagy vétkes hanyagságát, illetve a
szerződésből eredő fontos kötelezettségek vétkes megsértését. Szerződésből eredő anyagi
kötelezettségnek számít azon dolgoknak a teljesítése, melyek a szerződés célja
megvalósulásához szükségesek, és amelyek teljesítésébe a másik fél bizalmát helyezte és
bizalmát is kell helyezze.
5.2. Ha a Szállítót nem vádolják a szerződés szándékos vagy vétkes hanyagságból történő
megsértésével, az 5.1. pontban említett kártérítési kötelezettség az előre látható károkra
korlátozódik, melyek az ilyen jellegű szerződésekben szokásos módon elő szoktak fordulni.
A csomagolásra és összeszerelésre kötött szerződésekkel kapcsolatos felelősség ennek
megfelelően a következő összegek alapján korlátozottak:
(i) üzemi csomagolásánál és exportcsomagolásnál a csomagonkénti káresemények
összértéke csomagolásra szóló rendelésenként 500 000 EUR;
(ii) tekercs- és csomag csomagolásoknál csomagolásonként 25 000 EUR, míg egyéb iparilag
sorozatban gyártott termékek csomagolásánál csomagolásonként 76 694 EUR;
(iii) összeszerelési szolgáltatásoknál, saját vállalati helyiségeinkben, 250 000 EUR;
(iv) összeszerelési szolgáltatásoknál, harmadik fél üzemében, 5 millió EUR.
Részletes információt a Vevő részére annak kérésre adunk. Amilyen mértékig a biztosító
nem vállal felelősséget (pl. az önrészesedés, sorozatkár, éves korlát, kockázatkizárás miatt),
a Szállító felel saját kártérítési kifizetésével; ilyen esetben a felelőssége az előre látható,
jellemző módon előforduló károkra vonatkozik. Ha az előre látható kár tipikus csomagolási
vagy összeszerelési rendelésekre kötött szerződéseknél az adott esetben kevesebb a fent
említett biztosítási összegeknél, vagy ha az 5.1. pontban említett esetekben a felelősség a
áruszállítási szerződéssel szemben áll fenn a II. Szakasz értelmében, vagy más
szolgáltatásokra kötött szerződés értelmében a IV. Szakasz szerint, de nem összeszerelési
szolgáltatásról van szó, a felelősség – a szándékos kötelességszegés esetét kivéve – a
szerződés jellege alapján tipikusnak mondható, előre látható kárértékek mértékére
korlátozódik.
5.3. A szándékos, emberi életet, végtag, egészség vagy jó közérzet elvesztését okozó szállítói
felelősség a magyar Polgári Törvénykönyv 6:152 §-a és 6:526 §-a szerint változatlanul
fennmarad.
5.4. A felmerülő követelés jogi természetétől függetlenül, a Szállító részéről kizárt minden
további kárért viselendő felelősség. Ez változatlanul érvényes főképp a szerződés tárgyalása
alatt a rosszhiszeműen elkövetett cselekedetek által okozott károkkal szembeni
követelésekre, egyéb szerződésben vállalt kötelezettség megsértésére, ideértve a vétkes
hanyagságból elkövetett szerződésszegést, a teljesítés közben okozott károkra, amint erről
a magyar Polgári Törvénykönyv 6:146 §-a rendelkezik, és a mások tulajdonában
jogellenesen okozott kár alapján felmerülő követelés (a magyar Polgári Törvénykönyv 6:519
§-a). A késedelmes teljesítés felelősségének kérdését a 4.5. pont szabályozza.
5.5. A felelősség e záradék szerinti korlátozásai alkalmazandóak továbbá azokra az esetekre
is, amikor Vevő hiábavaló kiadások miatt támaszt kártérítési követelést az elmaradt
teljesítés helyett.
5.6. Amennyiben a Szállító felelőssége kizárt vagy korlátozott, e kizárás vagy korlátozás a
Szállító személyzete tagjainak, alkalmazottainak, dolgozóinak, képviselőinek és a szerződés
végrehajtását segítő más feleknek a károkozásáért viselt felelősségére is érvényes.
5.7. A Vevőnek jogában áll különleges kockázatokra is kiterjedő, magasabb biztosítási
felelősséget követelni annál, mint amit az 5.2. pont előír. Ha a Vevő kérésére a Szállító
képes nagyobb összegű biztosítást kötni, a többlet biztosítási díj megfizetése a Vevőt
terheli.
5.8. A szállító vízi és közúti szállítási és/vagy tárolási szolgáltatásra megkötött szerződés
teljesítésével szembeni felelőssége (1.4. pont) felől a MÁSZ 2017. évi változata rendelkezik.
6. Joghatóság, a teljesítés helye
6.1. Amint üzletemberek, önálló üzleti tevékenységük körében eljáró jogi személyek és
kifejezetten a közjog alapján létesült szervezetek ügyében, úgy a Szállító esetében is
kizárólag annak a bíróságnak van joghatósága, melynek az illetékességi területe a Szállító
központjának helyét lefedi, és ez a bírósági illetékességi hely a szerződéssel kapcsolatban
vagy annak alapján felmerülő vitáknak is. Ugyanakkor Szállító fenntartja magának a jogot
ahhoz, hogy ha Szállító fogja perbe a Vevőt, az az eljárás is a Szállító esetében illetékes
bíróság előtt kerüljön lefolytatásra.
6.2. E szerződésre Magyarország jogrendje alkalmazandó; az Egyesült Nemzetek Nemzetközi
Árukereskedelmi Szerződésekről szóló Egyezményének (CISG) alkalmazása kizárt.
6.3. A rendelésben megadott eltérő információk hiányában a Szállító általi teljesítés helye a
Szállító vállalati központja.
II. Rész: Különleges rendelkezések – Áruk kiszállítása
7. Kockázat-átruházás áruk kiszállításakor
Ha a rendelés visszaigazolása mást nem tartalmaz, a Szállító az áruk kiszállítását az
Incoterms utolsó változata szerint értett „EXW” (ex works – gyárban átvéve) alapon valósítja
meg.
8. Tulajdonjog fenntartása
8.1. A Szállító fenntartja a kiszállított tételekkel szembeni tulajdonosi jogait, amíg a Vevővel
fenntartott üzleti kapcsolata alapján neki járó minden kifizetés teljesítésre nem kerül. Ha a
Vevő és Szállító közötti kapcsolatban követelések és adósságok beszámítása folyamatosan

érvényesül, akkor a tulajdonjog fenntartása az adott időben elismert egyenlegen is érvényre
jut; ugyanez akkor is alkalmazandó, ha az egyenleg nincs elismerve, hanem a mögöttes
könyvelési tételek alapján állított, például mert Vevő csődbe megy vagy felszámolási eljárás
alatt áll. Ha Vevő szerződésszegő magatartást tanúsít, különösen azzal, hogy fizetési
késedelemben van, a szállítónak jogában áll a szerződéstől elállni és visszavenni a kiszállított
tétel(eke)t, amennyiben a törvényi rendelkezéseket egyébként tiszteletben tartja.
8.2. A Vevő jogosult a normál üzletmenetben általa megvásárolt tételek viszonteladására;
ugyanakkor a beszerzéseiből vagy a harmadik feleknek történő viszonteladásokból
felhalmozódó minden követelését itt és most a Szállítóra ruházza át a Szállító aktív
számláinak végösszege erejéig (áfával együtt), függetlenül attól, hogy az általa vásárolt
tételek viszonteladás előtt további feldolgozásra kerültek-e vagy sem. A Szállító fenntartja a
behajtás jogát az aktív számlái alapján még az átruházás megtörténte után is. Ez nem érinti
a Szállítónak azt a jogát, hogy a követeléseket maga hajtsa be. Ugyanakkor Szállító nem
végez az aktív számlái alapján behajtást, ha a Vevő pontosan teljesíti kapott bevételeiből a
fizetési kötelezettségeit. Ha nem ez a helyzet, Szállító követelheti a Vevőtől, hogy adjon
tájékoztatást az átruházott követelésekről, melyekkel az adósok neki tartoznak, adjon meg
minden behajtáshoz szükséges részletet, adja át a tárgyhoz tartozó dokumentumokat és
értesítse az átruházásról az adósokat (harmadik feleket).
8.3. A Vevő által vásárolt tételek feldolgozása vagy javítása minden esetben a Szállító
nevében történik.
Ha a megvásárolt tételeket olyan más dolgokkal együtt dolgozzák fel, melyek nem tartoznak
a Szállítóhoz, ez az eljárás azt eredményezi, hogy a Szállító az új tétel(ek) társ-tulajdonosává
válik olyan arányban, amely megfelel a megvásárolt tételek értéke (számlázott végösszeg,
áfával) és a többi feldolgozott dolog értéke arányának a feldolgozás időpontjában.
Egyebekben ugyanazok a feltételek érvényesek a kiszállított tétel(ek)re, kivéve, hogy itt a
feldolgozás eredményeképpen létrejövő tételre/tételekre vonatkozik a tulajdonjog
fenntartása.
8,4. Ha a megvásárolt tételeket elválaszthatatlanul beépítik más dolgokba, amelyek nem
tartoznak a Szállítóhoz, ez az eljárás azt eredményezi, hogy a Szállító az új tétel(ek) társtulajdonosává válik olyan arányban, amely megfelel a megvásárolt tételek értéke
(számlázott végösszeg, áfával) és a többi beépített dolog értéke arányának a beépítés
időpontjában. Ha a beépítés oly módon valósul meg, hogy a Vevő cikkei fő termék(ek)nek
tekinthető(k), akkor kikötésre kerül, hogy a Vevő köteles azok átruházására úgy, hogy a
Szállító társ-tulajdonosa legyen ezeknek a cikkeknek. A Vevő köteles fenntartani Szállító
számára a létrejövő egyedüli tulajdonosi vagy társ-tulajdonosi szerepet.
8.5. Ha a tulajdonjog fenntartása, illetve az átruházás nem valósulhat meg az árukra
vonatkozó törvények miatt, akkor az érdekeltség biztosításának olyan formáját kell
alkalmazni, ami analóg a tulajdonjog-fenntartással, illetve az átruházással, és amit a
hatályos törvények is lehetővé tesznek. Ha a Vevő közreműködése szükséges e
jogosultságok megszerzéséhez, Szállító kérésére a Vevő megteszi az ésszerűen tőle
elvárható lépéseket – a saját költségén – a jogok létesítése és fenntartása érdekében.
8.6. A Szállító Vevő kérésére lemond az általa jogosan birtokolt biztonsági érdekekről olyan
mértékben, amilyen mértékben e biztonsági érdekek realizálható értéke 10%-kal
meghaladja Szállító biztosított követeléseit; Szállító jogosult megválogatni, hogy mely
biztonsági érdekeiről mond le.
8.7 Letiltás vagy más harmadik fél általi beavatkozás esetén a Vevő köteles Szállítót
haladéktalanul írásban értesíteni, hogy a Szállítónak lehetősége legyen pert indítani a
Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. Törvény alapján. Ha a harmadik fél képtelen
kártalanítani a Szállítót a perköltségekért vagy a peren kívüli intézkedések költségeinek
tekintetében, melyek célja e beavatkozások elkerülése, a Vevő felel a Szállító veszteségeiért.
9. Meghibásodással szembeni felelősség áruk kiszállításakor
9.1. A Vevő meghibásodásokkal szembeni kifogásainak figyelembevételéhez a Vevő köteles
a kötelezettségeit megfelelő módon teljesíteni, mindenekelőtt haladéktalanul és a maga
teljességében megvizsgálni a termékeket, és jelenteni a panaszait. A meghibásodásokat
írásban kell jelenteni.
9.2. Ha hibásnak találják a megvásárolt cikke(ke)t, a Szállítónak jogában áll a saját hatáskörében eldönteni, hogy úgy orvosolja-e a hibát, hogy kijavítja, vagy új, hibamentes
cikke(ke)t szállít le. Ha a meghibásodás orvoslása elmarad, a Szállító elutasítja a
meghibásodás orvoslását, vagy az orvoslás nem célszerű, a Vevőnek jogában áll felmondani
a szerződést, vagy csökkenteni a vételárat a saját választása szerint. Kártérítési igény csak az
5. pont rendelkezései szerint támasztható.
9.3 Minden, a Szállítóval szembeni jótállási igény időbeli határa a vásárolt áruk
kiszállításától számított egy év. Az első mondattól eltérően emberi élet, végtag, egészség
és jó közérzet elvesztésért, vagy más. szándékosság vagy vétkes hanyagság által okozott
kárral szembeni kártérítési igény időbeli korlátját az elévülési idő határozza meg.
9.4. A szállítókkal szembeni visszkeresetről szóló törvényi rendelkezéseket sértetlenül fenn
kell tartani.
III. Rész: Különleges rendelkezések – Csomagolási szolgáltatás
10. Vevő kötelezettségei
10.1. A csomagolási szolgáltatás megfelelőségéhez hozzátartozik, hogy a becsomagolandó
cikket a Szállító időben megkapja, és legyen a rendelés teljesítéséhez a cikk előkészítve és
legyen megfelelő állapotban. Más értelmű írásbeli rendelkezés hiányában a korrózióra
különösen érzékeny alkatrészeket átadás előtt meg kell tisztítani és megfelelő kontakt
korrózió gátlókkal kell kezelni. Ezen kívül a Vevő köteles a Szállítónak írásban, legkésőbb az
átadásig megadni a pontos súlyadatokat és a cikk egyéb jellemzőit. A leírt jellemzők között
mindenképpen szerepeljenek olyan információk, mint a súlypont megadása, a daruzással és
villástargonca használattal kapcsolatos tudnivalók, emelési pontok, és minden szállítással
kapcsolatos kockázat és követelmény, mint a tárolás, rakodás, szállítási útvonal és módozat,
és szükség szerint a tárolás a tranzit/szállítás után, melyek tartalmazzák még a
klímazónákkal és a bejárandó útvonallal összefüggő tájékoztatást. Veszélyes anyagokról
írásban kell nyilatkozni – minden kívánt információt megadva (MSZT [Magyar Szabványügyi
Testület] adatlapja).
10.2. Vevő továbbá köteles írásban tájékoztatni a Szállítót a szállítási útvonal
követelményeiből fakadó kockázatokról, a rakodó berendezéssel és a szállítóeszközzel
kapcsolatos elvárásokról (pl. ömlesztettáru-szállító hajó), a konténerekre és a
csomagolóanyagra ható terhelésekről, és ugyanígy az általános környezeti hatásokról abban
az esetben, ha szállítás utáni tárolás is tervbe van véve.

10.3. Egyéb írásbeli kikötés hiányában Vevő felel a rakományjegyzék más nyelvekre való
lefordításáért.
10.4. Egyéb kikötés hiányában a csomagolást a Szállító helyiségeiben kell elvégezni. A Vevő
felel azért, hogy a tételek időben legyenek elszállítva a csomagolás helyszínére. Ha a
csomagolási szolgáltatásokra szóló rendelést a Szállító helyiségeitől távol kell teljesíteni, a
Vevő köteles gondoskodni a fa csomagolás és egyéb csomagolóanyagok ingyenes
lerakodásáról, ingyen kell biztosítani megfelelő méretű teret, energiát és a szükséges emelő
berendezéseket, ideértve, a Szállító kérésének megfelelően, a berendezéseket működtető
személyzetet, ha szükség van rá, valamint az elmozdulás ellen biztosító és emelő
eszközöket, melyek a megrendelt csomagolási szolgáltatások gyors és szakszerű teljesítését
lehetővé teszik. A munkaidőt és a csomagolás helyszínét a Vevő és a Szállító írásban köteles
rögzíteni, még mielőtt megkezdődne a megrendelt munka intézése.
10.5. A címkézési / jelölési célból szükséges információkat Vevő a csomagolási műveletek
megkezdése előtt írásban, időben adja át a Szállítónak elektronikus formátumban.
10.6 A Szállító felelősségbiztosításától függetlenül a Vevő köteles alkalmas biztosítást kötni
a becsomagolandó árucikkekre (pl. tranzitáruk, tárolás, tűzkárral szembeni biztosítás). Ez
külön is vonatkozik olyan esetekre, amikor a cikkeket szállítás után tárolni kell.
11. Kockázat-átruházás csomagolási szolgáltatás nyújtásakor
A véletlenszerű rongálódás és a véletlenszerű értékcsökkenés kockázata a Vevőre száll át
attól a ponttól kezdve, ahol a kimenő járművet megrakják, de legfeljebb addig a pontig, ahol
a Vevő átveszi a becsomagolt tételeket. Késedelmes átvétel esetén a kockázat-átruházásra
vonatkozó törvényi rendelkezések változatlanul fennmaradnak.
12. A munka terjedelme és a meghibásodással szembeni felelősség csomagolási
szolgáltatás nyújtásakor
12.1. A szerződés kötelező erővel megfogalmazza azt a célt, hogy a Vevő mérje fel az elvárt
munka terjedelmét.
12.2. Egyéb kikötés hiányában Szállító a csomagolási szolgáltatásokat a Német Csomagolási
Társaság által a Bundesverband Holzpackmittel Paletten und Exportverpackung (HPE) e.V.
című kiadványban meghatározott szabályok szerint kell elvégezni, tengeri, illetve közúti
szállításra felkészítő csomagolás esetén pedig a vonatkozó CTU csomagolási irányelvek,
illetve a biztonságos konténerekről szóló nemzetközi egyezmény (International Convention
for Safe Containers, CSC) útmutatásai is alkalmazandók.
12.3. A Szállítónak csak akkor kötelessége lépéseket tenni a korrózióval szembeni
védelemre, ha a felek ebben kifejezetten megegyeznek. Ha a felek korrózióellenes
intézkedések megtételét határozzák el, a szolgáltatás megfelelő megszervezésére akkor
kerül sor, ha az a Német Csomagolási Társaság által a Bundesverband Holzpackmittel
Paletten und Exportverpackung (HPE) e.V. című kiadványban lefektetett csomagolási
szabályok szerint valósul meg a védelem egész ideje alatt, mégpedig a csomagoló munka
megkezdésétől kezdődően. Ha más védelmi időszak nincs írásban meghatározva, a védelem
kivitele legyen a célnak megfelelő legalább fél évre szólóan. A Szállító nem felel a
korrózióért, ha az a közösen megállapított védelmi idő lejárta után jelentkezik. Ha használt
cikkeket csomagolnak, a korrózió miatti felelősség ki van zárva.
12.4. A becsomagolt tétel telephelyen való átvételekor a Vevőnek meg kell vizsgálnia a
csomagolást, nincsenek-e rajta nyilvánvaló, észrevehető hibák. Ha a vizsgálat során hibákra
derül fény, a kártérítési igény biztosítása érdekében a vevő köteles azonnal írásban panaszt
benyújtani a Szállítónak, és megadni Szállítónak azt a lehetőséget, hogy a saját
esetjelentését összeállítsa.
12.5. Anyaghibák esetén a kockázat-átruházás elengedhetetlen feltétele, hogy bizonyíték
legyen arra, hogy a jelentett hiba alapja a Szállító kötelezettségeinek megsértése. Ez
érvényes közelebbről a hézagos rekeszekbe való és a különválasztott alkatrészek
csomagolására, továbbá, például az úgynevezett alátétpallókon való csomagolásra, rekeszek
nélkül, rekesz aljra és raklapra való csomagolásra, ugyanígy a védőcsomagolásra, amikor az
ilyen csomagolást kormányzati intézkedések következtében kinyitják vagy megsértik. Ha az
összecsomagolt értékeket helytelen egymásra rakás, átrakás, tárolás miatt vagy változtatás,
kinyitás vagy egyéb beavatkozások miatt kár éri, ideértve azt az esetet is, amikor harmadik
felek csomagolása sérült, és emiatt a Vevő árui megsérülnek, az nem tulajdonítható a
Szállító munkája következtében bekövetkező sérülésnek. Ha a Vevő azzal bízza meg
Szállítót, hogy Vevő vagy harmadik fél által előcsomagolt cikkeket csomagoljon be, a Szállító
csak akkor tehető felelőssé a csomagolt áruban keletkező kárért, ha a Vevő bizonyítja, hogy
a kár a Szállító által végzett csomagolási munka következtében sérült meg. A Szállító nem
felel a Vevő vagy harmadik fél által végzett hibás csomagolás következtében előálló kárért,
veszteségért. Átvételkor a Szállító nem köteles átvizsgálni a becsomagolt tételt abból a
szempontból, hogy nem talál-e meglévő sérülésre utaló jeleket.
12.6. Ha a nyújtott csomagolási szolgáltatás hibáztatható, a Vevőnek jogában áll élni a
törvény által biztosított szavatossági joggal annak figyelembevétele mellett, hogy a
sérülések miatti és a költségek megtérítése iránti kárigények csak az 5. szakaszban említett
terjedelmen belül nevezhetők meg.
12.7. Minden, a Szállítóval szemben, a Szállító hibás csomagolása alapján támasztott
szavatossági igény időbeli határa a becsomagolt tétel vagy cikk Vevő általi elfogadástól
(átvételtől) számított egy év. Az első mondattól eltérően emberi élet, végtag, egészség és jó
közérzet elvesztéséért, vagy más, szándékosság vagy vétkes hanyagság által okozott kárral
szembeni kártérítési igény időbeli korlátját az elévülési idő határozza meg.
13. Az ISPM 15 sz. szabvány
Ha a rendelés azt a követelményt támasztja, hogy a kiszállítás vagy csomagolás olyan fa
csomagolóanyag felhasználásával történjen, amiről feltételezik, hogy megfelel az ISPM 15
sz. IPPC-szabványnak, a Szállító kötelezettsége körültekintően kiválasztani az anyag
szállítóját, és ellenőrizni, hogy ez a szállító rendelkezik-e az IPPC/ISPM 15 szerint
kibocsátott tanúsítvánnyal. Ezenkívül a Szállító köteles az anyag szállítójának
megerősítését megszerezni arról, hogy a szállított anyag megkapta-e az ISPM 15 által
előírt módon a hőkezelést. Ezt a Szállító azzal igazolja, hogy ellenőrzi az erre vonatkozó
információt a fuvarlevélen. Ha a Szállító eleget tesz a fenti kötelezettségeinek, akkor ki
van zárva, hogy rovarfertőzésre hivatkozva támasszanak vele szemben kárigényt, vagy
követeljék tőle a költségek megtérítését. Ez csak abban az esetben történhet meg, ha a
Szállító tudta, vagy vétkes hanyagságból nem tudta, hogy a hőkezelés nem lett elvégezve,
vagy nem jól, illetve sikertelenül került végrehajtásra.
A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szállító csomagoló munkájába nem von be
harmadik féltől átvett faanyagot. Szállító semmilyen felelősséget nem vállal magára, ha
esetleg harmadik féltől beszerzett csomagolóanyagot használ fel a Vevő kiegészítő

csomagolóanyagként. Ha nem tudja igazolni, hogy nem felel kötelességszegésért, a Vevő
köteles kártalanítani a Szállítót minden olyan kárral és kiadással szemben, ami a fent
említett kötelezettség megszegése miatt következik be vagy áll elő.
IV. Rész: Különleges rendelkezések – Egyéb szolgáltatások (különösen össze- és
szétszerelés, forrasztás, ragasztás és hegesztés)
Az egyéb szolgáltatásokra szólóan aláírt szerződésekre (ilyenek mindenekelőtt az
összeszerelő és szétszerelő, a forrasztó, ragasztó vagy hegesztési tevékenységeket is elváró
szerződések) a következő további rendelkezések vonatkoznak:
14. A Vevő együttműködési kötelezettsége
14.1 A Vevő vállalja, hogy
a) korlátlan és biztonságos hozzáférést biztosít Szállítónak a teljesítés helyszínéhez és
tárgyához, és biztosítja, hogy elegendő hely álljon a Szállító rendelkezésére a szolgáltatások
nyújtásához;
b) pontos és teljes adatokat és információkat küld Szállítónak, melyekre Szállítónak
szüksége van a szolgáltatások korrekt nyújtásához, és ezt időben megteszi;
c) a szolgáltatások nyújtása közben gondoskodik a szükséges áramellátásról és a megfelelő
világításról;
d) időben és megegyezés szerint biztosít miden szerződés szerinti munkavégzéshez
szükséges berendezést;
e) a célnak megfelelő rekreációs helységeket és egészségügyi, tisztálkodási lehetőséget
biztosít a Szállító feladatellátásra kijelölt személyzetének;
f) teljeskörűen és megfelelően elvégez minden szükséges előkészítő munkát (elsősorban az
összes alapozást vagy acélszerkezeti munkát);
g) tiszta, zsírtalanított állapotú összeszerelendő gépeket (gépalkatrészeket) biztosít, és
gondoskodik arról, hogy minden, az üzemeltetéshez szükséges anyag el legyen belőlük
távolítva a munka megkezdése előtt;
h) száraz és lezárható helyiségeket biztosít a Szállító anyagainak és eszközeinek /
szerszámainak tárolásához;
i) saját költségére alkalmas tolmácsot biztosít a Szállító kérésére abban az esetben, ha a
szolgáltatásokat külföldön kell végezni.

14.2. A Vevő kizárólagos felelőssége az összeszereléshez szükséges ellátó (táp-)vezetékek
méretezése, kivitele és biztosítása. A Szállító csak a Vevő által biztosított ellátó
csatlakozásokat használja.
14.3 A fenti együttműködési kötelezettségek alkalmatlan idejű vagy nem megfelelő
teljesítéséből eredő késedelmek a Vevőt terhelik. Ebben az esetben a 4.3 és a 4.6 pontban
említett szabályozások érvényesek. A Szállító fenntarthat ezen kívül további jogigényeket is.
15. Biztonsági követelmények
A Vevő ismerteti a Szállítóval az összes biztonsági és munkavédelmi előírást és
követelményt, melyeknek a teljesítés helyszínén érvényesülniük kell, és a szolgáltatások
nyújtása alatt megteszi a szükséges intézkedéseket a Szállító alkalmazottainak védelmére a
kockázatokkal szemben és egészségük védelmére.
16. Átvétel, teljesítési igazolás
16.1. A Vevő, annak elvégzése után, köteles átvenni/elfogadni a munkát. A munkát akkor is
átvettnek kell tekinteni, ha a Szállító ésszerű határidőt rögzít az elfogadásra, és a Vevő hibás
teljesítésre hivatkozva nem utasítja el az elfogadást/átvételt.
16.2. A Vevő, legalább a munka elvégzése után, megfelelő teljesítési igazolással köteles
igazolni, hogy Szállító nyújtotta az elvárt szolgáltatásokat.
17. Jótállás
17.1. Ha hiba van a szolgáltatásokkal/teljesítéssel, a Vevőnek az alábbi rendelkezések
teljesülésétől függően jogában áll érvényesíteni a törvényes jótállást:
a) A jótállási időszak az átvételétől számított egy év. A magyar Polgári Törvénykönyv 6:152
és 6:526 §-ainak érvényét változatlanul fenn kell tartani.
b) A kártérítési igényre az Általános Szerződési Feltételek felelősségre vonatkozó általános
rendelkezései (5 §) érvényesek.
17.2. Ha a megbízás tárgya összeszerelő szolgáltatás nyújtása, a Szállító által nyújtandó
szolgáltatás a megfelelő összeszerelésre korlátozódik. Ilyenkor a Szállító nem ad további
jótállást az általa üzembe állított gép hibamentességére és működőképességére.
Utolsó revízió: 2020. október

