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Jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét 
képezi, minden olyan a Társaság által kötött szerződésnek, 
amely jelen ÁSZF 1. ill. 2. pontja alá esik. 
 
A Hazai Bányák Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1044 Budapest, Váci út 
30., cégjegyzékszám: 01-10-141135, adószám: 
28961578-2-41, statisztikai számjel: 28961578-0811-
114-01, bankszámlaszám: 10300002-13224366-
00014901, weboldal: https://www.hazai-banyak.hu/, 
képviseli: Simon Attila vezérigazgató önállóan, a 
továbbiakban: „Hazai Bányák” vagy „Társaság”) 
jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: 
„ÁSZF”) 1. pontjában definiált jogviszonyai kapcsán 
alkalmazott általános szerződési feltételeit a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint 
határozza meg. 
 
1. ÁSZF tárgyi hatálya 
 
1.1. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozik minden olyan 

jogviszony, amelynek keretében az Társaság 
harmadik személynek (a továbbiakban, mint 
„Megrendelő”) ellenérték fejében dolgok 
adásvételét teljesíti (a továbbiakban, mint 
„Szolgáltatás”) nyújt. 

 
2. ÁSZF Személyi hatálya, alkalmazási köre 
 
2.1. Jelen ÁSZF minden a Társaság és 

Megrendelője közötti jogviszonyt szabályoz. (a 
továbbiakban együttesen: „Felek”). 

 
2.2. A Felek közötti jogviszonyt – a jogszabályi 

rendelkezéseken felül – az ÁSZF és a Felek 
között létrejött egyéb írásbeli megállapodás (a 
továbbiakban, mint „Egyedi szolgáltatási 
Szerződés”) szabályozza. Abban az esetben, 
amennyiben az ÁSZF és a Felek közötti egyéb 
megállapodás között eltérés van, úgy Felek 
között az egyéb írásbeli megállapodás 
alkalmazandó és élvez elsőbbséget. (Egyedi 
szolgáltatási szerződés és ÁSZF a 
továbbiakban együtt közösen, mint 
„Szolgáltatási Szerződés”). 

 
2.3. Megrendelő részéről jelen ÁSZF kifejezett 

elfogadásának minősül, amennyiben 
Megrendelő jelen Szerződést aláírásával 
hitelesíti vagy amennyiben eseti megrendelések 
során a Társaság őt tájékoztatta arról, hogy a 
Társaság általános szerződési feltételeket 

alkalmaz és a Megrendelő a szerződést az 
alapján aláírta. 

 
 
2.4. Megrendelő részéről jelen ÁSZF ráutaló 

magatartással történő elfogadásának minősül, 
amennyiben Megrendelő korábbi 
megrendelése során jelen ÁSZF-et aláírásával 
hitelesítette vagy amennyiben a Társaság eseti 
megrendelései során a Társaság őt tájékoztatta 
arról, hogy a Társaság általános szerződési 
feltételeket alkalmaz és Megrendelő azon 
okiratot már aláírta és később eltérő formában 
(pl. e-mail vagy fax útján) újabb ajánlatot tesz a 
Megrendelő részére, vagy a Felek között újabb 
szerződés kerül megkötésre. 

 
2.5. A Társaság biztosítja, hogy ÁSZF-et Társaság 

megfelelő módon megismerje. Társaság részére 
a megismerést biztosítja a Társaság székhelyén, 
weboldalán, illetve kérésére e-mail útján 
történő kézbesítés útján. 

 
 
3. Egyedi Szolgáltatási Szerződés létrejötte 
 
3.1. A Felek közötti Egyedi Szolgáltatási Szerződés 

jön létre a Megrendelő egyedi megrendelése (a 
továbbiakban, mint „Lehívás”) és annak 
Társaság általi elfogadása (a továbbiakban, mint 
„Lehívás elfogadása”) alapján.  

 
3.2.  Az Egyedi Szolgáltatási Szerződés létrejöttével 

a Felek között a Lehívásban szereplő dolgok 
Lehívásban meghatározott mennyisége (a 
továbbiakban, mint „Áru”) vonatkozásában a 
Lehívás elfogadásával adásvételi szerződés jön 
létre, ahol a Társaság az eladó, míg Megrendelő 
a vevő. 

 
3.3. A Lehívást a Társaság a Lehívás beérkezésétől 

számított 24 órán belül vagy elfogadja, vagy 
elutasítja (a továbbiakban, mint „Lehívás 
elutasítása”). Felek rögzítik, hogy ennek 
elmaradása, tehát a Társaság hallgatása nem 
jelenti sem Lehívás elfogadását, sem a Lehívás 
elutasítását. 

 
3.4. A Lehívás, a Lehívás elfogadása és Lehívás 

elutasítása elektronikusan e-mail útján történik 
a Megrendelő és a Társaság között. Felek 
megállapodnak, hogy a Lehívás, a Lehívás 
elfogadása és Lehívás elutasítása azok 
megküldésétől számított 60. percben 
kézbesítettnek minősül. 

 
3.5. Lehívás elfogadása esetén a Felek között 

Szolgáltatási Szerződés jön létre, míg Lehívás 
elutasítása esetén a Felek között Szolgáltatási 
Szerződés nem jön létre és a Lehívás hatályát 
veszti. 

https://www.hazai-banyak.hu/
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3.6. Szolgáltatási Szerződés létrejötte esetén 

Megrendelő az Egyedi Szolgáltatási Szerződés 
szerinti Árut a Szolgáltatási Szerződés 
rendelkezései szerint köteles az Társaságtól 
átvenni, és Társaság részére az áru ellenértékét 
(a továbbiakban, mint „Vételár”) a 
Szolgáltatási Szerződés rendelkezései szerint 
megfizetni. 

 
4. Vételár, a Felek elszámolása 
 
4.1. A Társaság és a Megrendelő az Áru Vételárában 

előzetesen írásban állapodnak meg 
meghatározva az Áru árát, a szállítás költségeit 
és az árak érvényességének határidejét. 

 
4.2. Felek rögzítik, hogy a Vételárban történő 

előzetes megállapodás hiányában a rendelt Áru 
esetén Társaság az áruátadás / áruszállítás 
napján érvényes Társaság által egyoldalúan 
meghatározott telephelyi árat (a továbbiakban, 
mint „Telephelyi Ár” érvényesíti. 

 
4.3. A Vételárat felek külön megállapodása nélkül is 

módosítja, ha a bánya hitelesített mérlege által 
megadott mennyiség a Lehívásban szereplő 
mennyiségnél magasabb. Megrendelő ebben az 
esetben a Lehívásban szereplő mennyiségként 
ismeri el a bánya hitelesített mérlege által 
megadott mennyiséget és ilyen okból kifogást 
nem érvényesít Társasággal szemben. 

 
4.4. Az Áru átadását követően a Társaság számlát 

állít ki, melyet postai úton, ajánlott 
küldeményben vagy elektronikusan juttat el 
Megrendelő részére. Az Áru átvételét igazoló 
szállítólevél másolat minden esetben a számla 
kiállításának alapbizonylata. Megrendelő 
elfogadja a Szállító által kiállított elektronikus 
számlát. 

 
4.5. A Társaság saját egyedi döntése alapján jogosult 

folyamatos szállítás esetén heti gyűjtő számlát 
kiállítani. 

 
4.6. Megrendelő a Vételárát az átvételtől számított 

[•] napon belül köteles megfizetni a Társaság 
bankszámlájára történő átutalás útján. Az 
átutalás akkor minősül teljesítettnek, amikor az 
összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra 
kerül. 

 
4.7. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés szerint 

lehívott és elfogadott Áruk Vételára eléri a [•] 
Ft összértéket (a továbbiakban, mint 
„Hitelkeret”), az azt meghaladó Lehívások 
Vételárát Megrendelő köteles előzetesen 
átutalással, vagy legkésőbb az áru átvételekor 
készpénzben Társaság részére megfizetni. 

 
4.8. Amennyiben az Egyedi szolgáltatási 

szerződésben meghatározott díjak nincsenek 
akképpen egyértelműen meghatározva, hogy 
azok az ÁFÁ-t tartalmazzák vagy nem 
tartalmazzák, abban az esetben az Egyedi 
Szolgáltatási Szerződésben meghatározott díjak 
az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.  

 
 
4.9. Megrendelő fizetési késedelme esetére a Ptk. 

6:155. § (1) bekezdésében meghatározott 
mértékű késedelmi kamatot köteles a Társaság 
részére megfizetni. 

 
5. Teljesítés helye, ideje, az Áru átvétele 
 
5.1. Amennyiben Felek az Egyedi Szolgáltatási 

Szerződésben kifejezetten eltérő teljesítési 
helyben nem állapodnak meg, úgy az Áru 
átadásának teljesítési helye a Társaság által 
meghatározott telephelye. Felek között külön 
erre irányuló megállapodás alapján a Társaság 
az általa egyoldalúan kiválasztott fuvarozóval 
az Árut leszállítja a Megrendelő által 
meghatározott rendeltetési helyre (a 
továbbiakban, mint „Teljesítési Hely”). 

 
5.2. A Társaság a Lehívás elfogadását követően, 

azaz az Egyedi Szolgáltatási Szerződés 
létrejöttét követően egyoldalúan határozza meg 
a teljesítés idejét, amelyet a teljesítés idejét 
megelőzően legalább három nappal korábban 
közöl Megrendelővel, mely teljesítési időt és 
annak meghatározása módját Megrendelő jelen 
okirat aláírásával kifejezetten elfogad (a 
továbbiakban, mint „Teljesítés idő”) 

 
5.3. Az Árut Megrendelő köteles a Teljesítési helyen 

a Teljesítési időben átvenni a Társaságtól 
átvenni. Amennyiben a Teljesítési hely nem a 
Társaság telephelye abban az esetben a 
Teljesítési Időtől függetlenül, Megrendelő 
köteles az Áru rendeltetési helyre történő 
szállításakor nyomban átvenni és külön 
megállapodás hiányában az Áru lerakodásról 
gondoskodni. 

 
5.4. A rakodott mennyiséget és a megengedett 

raksúlyt a Megrendelő által az átvételre 
meghatalmazott gépjármű vezetőnek kell 
ellenőriznie és a szállítólevél aláírásával 
igazolnia. Felek megállapodása alapján a 
gépjárművezetőt a Felek meghatalmazottnak 
tekintik abban az esetben is, ha a gépjármű 
vezető egyértelműen meghatározza, hogy 
melyik Áruért jött, Felek megállapodnak, hogy 
ilyen esetben a téves átadásból eredő minden 
kockázat Megrendelő érdekkörében áll. 
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5.5. Az Áru Megrendelő által történő átvételi 
késedelme esetén Megrendelő köteles a 
Társaságnak okozott többletköltséget 
megtéríteni, azzal, hogy a többletköltség 
megállapítására kizárólag a Társaság jogosult 
jelen ÁSZF 4.1 és 4.2. pontjaiban szereplő árak 
alapján. Amennyiben Megrendelő a 
megállapított többlet költséget vitatja úgy 
köteles a többletköltség megállapításáról 
történő tudomásszerzést követően 24 órán 
belül kifogást terjeszteni a Társaság elé. 
Amennyiben a Társaság jelen pontban 
meghatározott kifogást jelen pontban 
meghatározott határidőben nem teszi meg, úgy 
a Felek úgy tekintik, hogy Megrendelő a 
többletköltség meghatározását elfogadta, és 
Megrendelő köteles a többletköltséget 
haladéktalanul megfizetni Társaság részére. 

 
5.6. Az Áru átvételekor Megrendelő vagy az általa 

megbízott személy köteles az Árut 
mennyiségileg és minőségileg is ellenőrizni. 
Amennyiben Megrendelő vagy az általa 
megbízott személy mennyiségi és/vagy 
minőségi kifogást észlel azt köteles a 
szállítólevélen feltüntetni és a Társaságot 
írásban vagy elektronikus úton nyomban 
értesíteni. Értesítés késedelmes megtételéből, 
elmaradásából eredő minden kár Megrendelő 
érdekkörébe esik, azzal, hogy a jelen pont 
szerinti kifogás szállítólevélen történő 
feltüntetése nem minősül a Társaság írásban 
vagy elektronikus úton történő értesítésének.  

 
6. Felek jogai és kötelességei 
 
6.1. A Társaság köteles a tevékenysége végzésének 

feltételeit úgy megszervezni, hogy biztosítsa a 
tevékenység biztonságos, szakszerű, 
gazdaságos és határidőre történő befejezését. 

 
6.2. A Megrendelő köteles a saját vagy megbízott 

fuvarozóival a Társaság területén belül történő 
szállítás és munkavégzés során betartani a 
munkavédelmi, egészségvédelmi, 
biztonságtechnikai, és környezetvédelmi 
jogszabályokat, előírásokat, különösen 
tekintettel az üzemi közlekedésre vonatkozó 
szabályokat, melyekről a Társaság jelen 
Szerződés aláírásakor Megrendelőt 
tájékoztatta. Megrendelő köteles a Társaság 
területein a munkavédelmi, egészségvédelmi, 
biztonságtechnikai, és környezetvédelmi 
jogszabályokat, előírásokat, különösen 
tekintettel az üzemi közlekedésre vonatkozó 
szabályokat betartani és az általa megbízott 
személyekkel betartatni. Megrendelő a jelen 
pontban meghatározott szabályok 
megsértéséből eredő, magának, a Társaságnak 
és/vagy harmadik személyeknek okozott 
károkért kizárólag Megrendelő köteles 

helytállni, mely helytállásért Megrendelő jelen 
szerződést aláíró aláírásra jogosult képviselője 
külön is kezeskedik. 

 

6.3. A Megrendelő saját, vagy megbízott fuvarozója 

fuvareszköze rakfelületének a Társaság 

területére történő érkezésekor tisztának, 

üresnek kell lennie. Amennyiben a rakfelület 

szennyezett, akkor Társaság területén lévő 

Társaság munkavállalójának felszólítására a 

gépjármű vezető köteles a Társaság területét 

elhagyni. A gépjárművezető csak abban az 

esetben térhet vissza a fuvareszközzel a 

Társaság területére, ha a fuvarezköz rakfelületét 

a bányaüzem területén és az onnan kivezető 

kiszállító út területén kívül letakarítja. A 

bányaüzem vezetőjének külön írásbeli 

engedélyével a gépjármű vezető a letakarítást 

elvégezheti a meddő hányó területén. 

Amennyiben a jármű vezetője nem tisztítja meg 

a rakfelületet, de kéri a fuvareszköz 

megrakodását, akkor ezt a Felek jelen lévő 

képviselői írásban rögzítik, azonban ilyen 

esetben a Megrendelő a felrakodott termékre 

minőségi kifogást nem érvényesíthet. 

 

6.4. A Társaság által értékesített Áruról a termelő 
bányaüzem teljesítmény nyilatkozatot állít ki. A 
teljesítmény nyilatkozat letölthető a [•] 
linkről/honlapról és az a szállítólevéllel együtt 
érvényes.  Az Áru Megrendelő általi átvételekor 
Megrendelő köteles ellenőrizni az üzletágban 
szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a 
teljesítés szerződésszerűségének 
megállapításához szükségesek. Nem tagadható 
meg az átvétel az Áru olyan hibája miatt, amely 
nem akadályozza a rendeltetésszerű 
használatot. Ha a megrendelő az átadás-átvételi 
eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a 
tényleges birtokbavétel alapján állnak be. 
Megrendelő az ellenőrzés elmulasztásából 
eredő kárai megtérítésére nem jogosult. 

 
6.5. Felek megállapodása alapján a Társaság 

szavatosságot vállal az általa értékesített 
termékekre vonatkozó Teljesítmény-
nyilatkozatok szerinti alapanyag jellemzőire. A 
szavatosság tartama a teljesítéstől, azaz az Áru 
Megrendelő általi átvétele napjától az Áru 
beépítésig terjedő időszak. Megrendelő a 
termék kiadásától számított 48 órán belül, de 
kizárólag annak beépítése előtt élhet a termék 
szemmegoszlására, szemalakjára és esetleges 
szennyezettségére vonatkozó minőségi 
kifogással. A határidő be nem tartása 
jogvesztéssel jár. A Társaság nem vállal 
felelősséget azokért a hibákért, amelyek a 
termék értékét, vagy alkalmazhatóságát 
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csökkentik, ha a Megrendelő, vagy annak 
megbízottja a terméket nem szakszerűen, a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően 
szállította, tárolta és használta fel. Megrendelő 
a minőségileg kifogásolt terméket köteles 
elkülönítetten tárolni, a minőségi vita 
lezárásáig. A Társaság az értesítést követően a 
helyszínen egyeztet a minőségi kifogással 
kapcsolatban, melynek megállapításait írásban 
rögzítik. Felek között konszenzus hiánya esetén 
a minőségi vitát laboratóriumi vizsgálattal 
döntik el az alábbiak szerint. Közösen kell 
mintát venni a depóniából a termékre 
vonatkozó hatályos szabvány és amennyiben 
van műszaki előírás alapján. A részmintákból 
legalább három átlagmintát kell képezni, úgy, 
hogy egy-egy minta a feleké legyen, egy pedig a 
kontroll minta legyen. A termék minőségének 
jellemzőit a teljesítménynyilatkozatban 
megadott szabványok alapján kell ellenőrizni, a 
vállalt követelmény értékek 
figyelembevételével. A laboratóriumi 
vizsgálatokat felek végeztethetik 
párhuzamosan saját maguk által választott 
laboratóriumban, vagy közös megállapodással 
választhatnak független laboratóriumot.  A 
terméket előállító bányaüzemnek jogában áll 
döntő vizsgálatot indítványoznia, amelynek 
határozatát a felek elfogadják, a vizsgálat 
eredményének a felek kifejezetten alá vetik 
magukat. Amennyiben megállapítást nyer, hogy 
a termék tulajdonságai közül valamelyik nem 
felel meg a teljesítmény nyilatkozatban szereplő 
követelménynek, akkor a Megrendelő 
szavatossági igénye pótszállításokra, vagy 
árcsökkentésre vonatkozhat, melynek mértékét 
a Társaság állapítja meg. Árcsökkentésként csak 
a hibás termék és az ugyanazon mennyiségű 
hibátlan termék közötti különbség vehető 
figyelembe. Az árcsökkentés mértékét felek 
közös megegyezéssel állapítják meg. Abban az 
esetben, ha a Megrendelő a nem megfelelő 
anyag felhasználása mellet dönt, mert úgy ítéli 
meg, hogy még elfogadható minőségű 
szerkezet gyártható megfelelő beavatkozással, 
akkor Társaság felelősséggel nem tartozik a 
megépített szerkezet minőségéért, illetve az 
annak nem megfelelőségéből eredően a 
Megrendelőt, vagy bármely harmadik személyt 
ért károkért. Az indokolatlannak bizonyuló 
minőségi kifogások kivizsgálásának teljes 
költsége a Megrendelőt terheli. Ebbe nem 
számítanak bele az értesítést követően a 
helyszíni egyeztetéskor írásban rögzített 
laboratóriumi vizsgálatok költségei. 

 
6.6. Az Áru minőségéért a felelősséget a Társaság a 

termék átadásáig ill. a Társaság területének 
bejáratáig vállalja. A szállítás minden esetben 
Megrendelő kockázatára történik, melyet 
Megrendelő tudomásul vesz.  

 
6.7. Az Áru tulajdonjogát a teljes Vételár 

megfizetéséig a Társaság fenntartja. 
Amennyiben az Áru a teljes Vételár 
megfizetését megelőzően alkotórészként 
beépítésre kerül és az többé nem választható el, 
abban az esetben a Vételár megfizetéséért a 
Megrendelő Lehívást Egyedi Szolgáltatási 
Szerződést aláíró képviselője külön is 
kezeskedik. 

 
6.8. Amennyiben a Megrendelés teljesítése 

lehetetlen: 
 
6.8.1. és a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, 

amelyért egyik fél sem felelős, vagy a 
lehetetlenné válás oka a Társaság érdekkörében 
merült fel, díjazásra nem tarthat igényt, 

 
6.8.2. és a lehetetlenné válás oka a megrendelő 

érdekkörében merült fel, a Társaságot a Vételár 
megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az 
összeget, amelyet a Társaság a lehetetlenné 
válás folytán költségben megtakarított, továbbá 
amelyet a felszabadult időben másutt keresett 
vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett 
volna – melynek bizonyítására Megrendelő 
köteles –.  

 
6.8.3. és a lehetetlenné válás oka mindkét fél 

érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, 
a Társaságot az elvégzett munka és költségei 
fejében a díj arányos része illeti meg. 

 
6.9. A Társaság köteles jelen szerződés teljesítése 

során legjobb tudása szerint eljárni, és kijelenti, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
szaktudással rendelkezik. 

 
6.10. Megrendelő köteles a Társaság munkáját a 

szükséges információkkal, tájékoztatással 
elősegíteni, a felmerülő kérdéseket elvárható 
határidőn belül megválaszolni szóban 
személyesen, telefonos konzultációk során, 
valamint írásban, elektronikus formában. 

 
6.11. A Társaság közreműködőt a Megrendelő 

előzetes hozzájárulása nélkül igénybe vehet, 
azzal, hogy ebben az esetben közreműködő 
felróható magatartásáért nem felel, a 
közreműködő által okozott károk 
megtérítéséért Megrendelő köteles közvetlenül 
a közreműködőhöz fordulni. 

 
6.12. Az Áru szállítása során, a bányaüzem területén 

és az onnan kivezető úton, vagy annak 

környezetében szemetet eldobni, elhagyni 

szigorúan tilos. Amennyiben a Megrendelő által 

megbízott gépkocsivezető mégis szemetel, 

akkor erről a Megrendelőt értesítik és a 
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bányaüzem vezetője a gépkocsivezetőt 

azonnali hatállyal kitiltja az üzem területéről, 

melyet Megrendelő kifejezetten kér is. 

 

7. Vis Maior 
 
7.1. A Társaság nem felel abban az esetben, ha a 

késedelmes teljesítés vis maior (a továbbiakban, 
mint „Vis Maior”) eredeménye. 
 

7.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek 
Vis Maiornak tekintik azokat az eseményeket, 
amelyek Feleknek nem felróható módon, 
érdekkörén kívül, Felek részéről 
elháríthatatlanul követkenek be, és amelyek a 
Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák 
vagy késleltetik a szerződés teljesítését 
függetlenül attól, hogy ezen körülmények az 
Egyedi Szolgáltatási Szerződés létrejöttét 
megelőzően, vagy azt követően következnek 
be, így különösen: 

 
a. természeti katasztrófák (villámcsapás, 

földrengés, árvíz, hurrikán, stb.); 
 

b. tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások; 
 

c. radioaktív sugárzások, sugárszennyeződés; 
 

d. háború vagy más konfliktusok, megszállás, 
ellenséges cselekmények, mozgósítás, 
rekvirálás vagy embargó; 
 

e. sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai 
vagy egyéb államcsíny, polgárháború és 
terrorcselekményekl; 
 

f. zendülés, rendzavarás, zavargások. 
 

g. Áruk piaci átlagárának hirtelen legalább 5%-ot 
meghaladó emelkedése 

 
7.3. A vis maiornak közvetetetten kell csak 

összefüggésben állnia a szerződésszegéssel. 
 

7.4. Amennyiben a vis maior miatt az Egyedi 
Szolgáltatási határidők nem teljesíthetőek, erről 
a Társaság a Megrendelőt köteles írásban 
tájékoztatni és a tájékoztatás alapján a Felek 
kötelesek egyeztetni egymással a szerződés 
teljesítésének további módjáról. Amennyiben a 
Megrendelő Felek megállapodásra nem jutnak, 
a Társaságnak tovább kell teljesítenie a 
szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az 
észszerűen lehetséges. 

 
7.5. A Társaságnak amennyiben Vis Maiorra 

hivatkozik, és a vis maior időtartama a 30 napot 
meghaladja, abban az esetben köteles annak 
bizonyítására, hogy a vis maior eseménynek a 

szerződésszerű teljesítésre kiható 
következményét az adott helyzetben elvárható 
gondosság tanúsítása esetén sem vagy csak 
aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.  

 
7.6. Amennyiben a vis maior időtartama 

meghaladja a 30 naptári napot a 
Megrendelőnek jogában áll a Szolgáltatási 
Szerződés nem teljesített részétől írásban 
elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a Vis 
Maior miatt felmerült kárát. 

 

8. Egyedi Szolgáltatási Szerződés 
módosítása, Szolgáltatási Szerződés 
megszűnése 

 
8.1. A Felek az Egyedi Szolgáltatási Szerződés 

rendelkezéseit közös megegyezéssel írásban 
bármikor módosíthatják. 

 
8.2. Bármelyik fél a Szolgáltatási Szerződést 

jogosult 30 napos határidővel bármikor rendes 
felmondással megszüntetni, azonban ilyen 
esetben is Társaság köteles a folyamatban lévő 
megrendelést teljesíteni, azt pedig Megrendelő 
köteles átvenni és a Vételárat megfizetni. 

 
8.3. A Megrendelő jelen szerződést jogosult 

azonnali hatállyal rendkívüli felmondással 
felmondani, amennyiben a Társaság súlyos 
szerződésszegést követ el. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen, 
amennyiben 

 
8.3.1. a Társaság a Szolgáltatási Szerződésből fakadó 

kötelezettségeinek neki felróhatóan 
huzamosabb ideig nem tesz eleget 

 
8.3.2. a Társaság a Megrendelőnek neki felróhatóan 

kárt okoz 
 
8.3.3. a Társaság fizetésképtelenné válik, és ellene 

csőd, felszámolási vagy végrehajtási eljárás 
indul. 

 
8.4. a Társaság jelen szerződést jogosult azonnali 

hatállyal rendkívüli felmondással felmondani, 
amennyiben Megrendelő súlyos 
szerződésszegést követ el. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen, 
amennyiben 

 
8.4.1. Megrendelő jelen szerződésből fakadó fizetési 

kötelezettségének teljesítésében 3 napot 
meghaladó késedelembe esik 

 
8.4.2. a Megrendelő fizetésképtelenné válik, és ellene 

csőd, felszámolási vagy végrehajtási eljárás 
indul. 
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8.4.3. Megrendelő tagjainak üzletrész arányaiban 25% 
vagy azt meghaladó változás következik be, 
illetőleg a Megrendelő ügyvezetőjének 
személye megváltozik. 

 
8.5. Amennyiben a Társaság Szolgáltatási 

Szerződést a Megrendelő súlyos 
szerződésszegése következtében felmondja, 
Megrendelő köteles a Társaságnak a 
Megrendelő szerződésszegésével összefüggő 
összes kárát megtéríteni. 

 
8.6. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatási 

Szerződést a Társaság súlyos szerződésszegése 
következtében felmondja, a Megrendelő 
kártérítési igénnyel a Társasággal szemben nem 
léphet fel. 

 
9. Az ÁSZF és Szolgáltatási Szerződés 

módosítása 
 
9.1. A Társaság jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit 

egyoldalúan bármikor módosítani. Az ÁSZF 
módosítása annak hatályba lépése napján lép 
hatályba, hatálybalépés meghatározásának 
hiánya esetén ÁSZF módosítása a Társaság 
weboldalán történő közzététel vagy az ÁSZF 
módosítás Megrendelőnek történt megküldését 
követő 15. napon lép hatályba. Az ÁSZF 
módosítása esetén a Megrendelő nem jogosult 
a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 

 
9.2. A Társaság a Szolgáltatási szerződést az Egyedi 

Szolgáltatási Szerződésre is kiterjedően az 
alábbi esetekben jogosult egyoldalúan 
módosítani: 

 
a. az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben vagy az 

ÁSZF-ben foglalt feltételek bekövetkezése 
esetén azzal, hogy – amennyiben jogszabály 
másként nem rendelkezik – a módosítás nem 
eredményezheti az Szolgáltatási szerződés 
feltételeinek lényeges módosítását; 

 
b. jogszabályváltozás vagy hatósági döntés miatt; 
 
c. a körülményekben bekövetkezett, az 

Szolgáltatási szerződés megkötésekor előre 
nem látható lényeges változás miatt 
(különösen, de nem kizárólagosan a Társaság 
gazdasági érdekében álló okból); 

 
d. ha a Szolgáltatási szerződés, illetve a 

Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
feltételek kizárólag a Társaság számára előnyös 
módon változnak meg; 

 
e. ha a Társaság helyébe a Társaság átalakulása 

vagy szerződés következtében más társaság lép; 
 

f. olyan módosítások, amelyek nem érintik a 
megkötött Egyedi szolgáltatási szerződést; 

 
g. a megkötött Egyedi szolgáltatási szerződések 

feltételeit közvetlenül nem érintő egyéb 
rendelkezések módosítása esetén; 

 
h. Amennyiben a Társaság működésével, 

gazdasági érdekével, műszaki vagy technikai 
lehetőségeivel kapcsolatosan felmerült okból 
szükséges a Társaság jogosult 8.2. a) pont 
szerinti egyoldalú módosításra. 

 
9.3. A Társaság a Szolgáltatási szerződés egyoldalú 

módosítása esetén a módosításról a 
hatálybalépését megelőzően legalább 8 nappal 
a Megrendelőket jelen ÁSZF-ben foglaltak 
szerint értesíti, a Megrendelőt megillető 
felmondás feltételeiről és a felmondás 
jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással 
együtt. Nem köteles a Társaság az előző 
mondat szerinti értesítési határidőt alkalmazni, 
amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás 
bevezetése miatt válik szükségessé, és a 
módosítás a már hatályos Szolgáltatási 
szerződést nem érinti. 

 
9.4. Ha a Társaság a Megrendelőt az egyoldalú 

szerződésmódosításról értesíti, az értesítésnek 
az alábbi tartalommal kell rendelkeznie: 

 
a. amennyiben ez lehetséges, pontos utalást az 

ÁSZF módosított rendelkezéseire; 
 
b. a módosítások lényegének rövid leírását; 
 
c. a módosítások hatálybalépésének időpontját; 
 
d. a közzétett ÁSZF elérhetőségét; 
 
e. ha a Társaság a Vételárat módosítja, vagy a 

Vételár ellenében teljesített szolgáltatás 
mennyiségét csökkenti, akkor a módosított 
díjat, mennyiséget és a változás összegét,  

 
f. azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági 

döntést, lényeges körülményt, amellyel a 
Társaság a módosítást indokolja; 

 
g. a Megrendelőt az ÁSZF egyoldalú módosítása 

esetén megillető jogokat. 
 
9.5. Amennyiben a Szolgáltatási Szerződés 8.2. 

pontja szerinti módosítása a Megrendelő 
számára bármilyen hátrányos rendelkezést 
tartalmaz a Megrendelő az értesítéstől 
számított 15 napon belül, azonnali hatállyal, 
további jogkövetkezmények nélkül jogosult 
felmondani Szolgáltatási szerződést, azzal, 
hogy a már megrendelt Árut köteles átvenni és 
a Vételárat megfizetni. 
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9.6. A Társaság jogosult a Vételárat és az ellenében 

történő szolgáltatás mennyiségét egyoldalúan 
módosítani az alábbi feltételek fennállása 
bármelyikének fennállása esetén is (azaz az 
ÁSZF 6.2. pontjában foglalt eseteken túl):  

a. harmadik személlyel fennálló szerződéses 
kapcsolatból eredő, a Szolgáltatási szerződés 
megkötésekor előre nem látható 
költségváltozás esetén; 

 
b. a fogyasztói árszínvonal legalább 0,1 %-os 

változása esetén a Társaság jogosult a jelen 
ÁSZF 4.1. pontja szerinti Vételárat naptári 
évenként legfeljebb egyszeri módosítására, 
amely módosítás következtében a díjváltozás 
mértéke nem haladhatja meg a megelőző 
naptári évre a Központi Statisztikai Hivatal által 
megadott tényleges fogyasztói árindex 
mértékét. 

 
A Társaság a Vállalkozást az a. és b. pont esetén 
a módosítás hatálybalépése előtt jelen ÁSZF 
8.4. pontjában foglalt módon értesíti.  
 
A módosítás további szabályait az ÁSZF 6.2. 
pontja tartalmazza. 

 
9.7. A Vételár növekedése, és/vagy a szolgáltatás 

mennyiségében változást okozó Társaság általi 
egyoldalú Szolgáltatási Szerződés módosítás 
esetén a Megrendelő akkor jogosult az ÁSZF 
8.5. pontja alapján felmondani Szolgáltatási 
szerződést, ha a Vételár, illetve a mennyiségi 
módosítás az Egyedi Szolgáltatási 
szerződésben szereplő mértéket 17,5 %-kal 
módosítja. 

 
9.8. A Telephelyi Ár megváltoztatása nem minősül 

a Szolgáltatási Szerződés módosításának. 
 

9.9. Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés egyoldalú 
módosítására nem jogosult. 

 
10. Bizalmas Információk 
 
10.1. Felek kötelezik magukat, hogy a Szolgáltatási 

szerződést és a Felek között létrejött minden 
egyéb megállapodást, valamint a bármelyik Fél 
által a másik Félnek átadott minden 
információt, dokumentációt vagy adatot 
bizalmasan kezelik, azok tényét és tartalmát 
kölcsönösen üzleti titokként kezelik (a 
továbbiakban, mint „Bizalmas Információ”). 
Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a 
Bizalmas Információt még részben sem hozzák 
nyilvánosságra, vagy teszik a nyilvánosság, 
illetőleg harmadik személyek számára 
hozzáférhetővé, egyszersmind minden 
észszerűen elvárható intézkedést megtesznek 
abból a célból, hogy azok tartalma ne 

kerülhessen a nyilvánosság, valamint harmadik 
személyek tudomására.  

 
10.2. Egyik Felet sem terheli a fentiekben 

meghatározott titoktartási kötelezettség, 
amennyiben a Bizalmas Információval 
kapcsolatos közlés jogszabály kötelező 
rendelkezésén, illetve bíróság, választottbíróság 
vagy hatóság jogerős határozatán alapul, 
továbbá bármely Fél jogosult a jelen Szerződés, 
valamint a Felek között létrejött minden egyéb 
megállapodás tartalmát bírósági, 
választottbírósági, hatósági eljárás során 
bizonyítékként felhasználni, amennyiben az 
adott eljárás tárgyát az ezekkel a 
megállapodásokkal kapcsolatos valamely 
kérdés képezi. Szerződő Felek titoktartási 
kötelezettsége szakértőikre, alkalmazottaikra, 
ügynökeikre, tagjaikra és vezetőikre is 
vonatkozik, akik a titoktartási kötelezettséget 
valamennyi Fél írásos és előzetes hozzájárulása 
nélkül nem oldhatják fel. A Felek titoktartására 
és a Bizalmas Információk kezelésére 
vonatkozó rendelkezések a jelen Szerződés 
hatályban léte alatt, illetve a megszűnésétől 
követően határozatlan ideig maradnak 
érvényben. 

 
11. Általános rendelkezések 
 
11.1. A Felek mindegyike szavatolja, hogy a 

Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt: 
 
a. a bejegyzése szerinti joghatóság jogszabályai 

szerint megfelelően létrejött és érvényesen 
működő társaság; 

 
b. teljes körű felhatalmazással és jogkörrel 

rendelkezik a Szolgáltatási szerződés 
megkötésére, valamint a Szolgáltatási szerződés 
eredő jogainak gyakorlására és 
kötelezettségeinek teljesítésére, anélkül, hogy 
ez bármilyen egyéb személy hozzájárulását 
igényelné; 

 
c. a Szolgáltatási szerződés az adott Fél törvényes, 

érvényes, jogi kötőerővel rendelkező és az 
adott Féllel szemben érvényesíthető 
kötelezettségvállalását képezi; 

 
d. a Szolgáltatási szerződés aláírása és az abban 

foglalt rendelkezése teljesítése és betartása nem 
eredményezi olyan jogszabály megsértését, 
amely az adott Felet kötelezi, bármely olyan 
megállapodás vagy egyéb okirat megsértését, 
amelyben az érintett Fél félként szerepel; illetve 
nem eredményezi az érintett Fél társasági 
szerződésének vagy egyéb létesítő okiratának 
megszegését. 
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11.2. A Szolgáltatási szerződés kapcsolatos 
valamennyi értesítést és egyéb közlést 
(„Értesítés”) írásos formában kell elkészíteni 
és személyesen, ajánlott vagy tértivevényes 
postai küldemény, illetve e-mail útján kell 
megküldeni, azzal, hogy az e-mail útján történő 
megküldés esetén az értesítést egyidejűleg 
postai átvételi bizonylattal ellátott, tájékoztató 
jellegű ajánlott levél útján is el kell küldeni. A 
jelen Szerződés értelmében vagy azzal 
kapcsolatban e-mail útján a fentiek szerint 
küldött értesítés akkor tekinthető joghatályosan 
kézbesítettnek, ha az ilyen értesítést küldő Fél 
ugyanezen értesítést tájékoztatási céllal postai 
úton megküldi a másik Fél részére ajánlott 
postai küldemény formájában, vagy az átvételt 
bizonylattal igazoló futárszolgálat útján. 

 
11.3. Valamennyi Értesítést írásos formában, magyar 

nyelven kell elkészíteni és az Értesítés a Fél 
székhelycímére történt kézbesítés, illetve 
megküldés esetén tekintendő kézbesítettnek, 
illetve megtörténtnek. 

 
11.4. Az Értesítés az átvételkor válik joghatályossá és 

a következő esetekben tekinthető átvettnek: 
 
a. bérmentesített elsőbbségi postai küldemény 

útján történő kézbesítés esetén a postára adást 
követő 5 (öt) napon belül; 

 
b. személyes vagy futárszolgálat útján történő 

kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában. 
 
c. Bármely levél, értesítés kézbesítettnek 

tekintendő és beáll a közlés tartalmának hatálya 
vagy esetleges jogkövetkezménye, amennyiben 
bármelyik fél által a másik félhez intézett 
küldemény a Felek által fentiek szerint 
megadott értesítési címről „ismeretlen”, 
„elköltözött”, „nem kereste” vagy hasonló 
jelzéssel érkezik vissza. 

 
11.5. A Lehívás, a Lehívás elfogadása és a Lehívás 

elutasítása esetén a Felek közötti 
kapcsolattartásra 3.4. pontjában 
meghatározottakat tekintik irányadónak. 

 
 
11.6. Eltérő rendelkezés hiányában, a Felek 

kötelesek minden észszerűen elvárható 
erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a 
jelen Szerződésből eredő vagy azzal 
összefüggésben felmerülő vitát, nézeteltérést 
vagy igényt, ideértve annak fennállását, 
érvényességét vagy megszűnését (“Jogvita”) 
harminc (30) Munkanapon belül tárgyalások 
útján rendezzenek. 

 
11.7. Minden olyan Jogvitát, amelyet nem sikerült a 

fenti 9.4. pontban meghatározottakkal 

összhangban rendezni, amennyiben a tárgyalás 
eredményre nem vezet, a jogviták eldöntésére 
kikötik hatáskörtől függően a Szentendrei 
Járásbíróság illetőleg a Székesfehérvári 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
11.8. A Felek vállalják, hogy ők, valamint jogi és 

egyéb szakmai tanácsadóik a jelen szerződés 
10.6 pontja értelmében indult minden eljárás 
tényét és annak részleteit bizalmasan kezelik, 
ideértve a Felek beadványait és bizonyítékait, 
valamint bármely és valamennyi ítéletet 
(beleértve azok tartalmát, indoklását és 
következményét), kivéve, ha az ilyen 
dokumentumok vagy információk a 
nyilvánosság számára elérhetőek vagy azok 
feltárását törvényi kötelezettség írja elő, vagy a 
feltárás indokoltan szükséges valamely 
törvényes jog vagy jogorvoslat védelme vagy 
gyakorlása céljából. 

 
11.9. A Szolgáltatási szerződésre Magyarország 

jogszabályai az irányadóak. A jelen 
szerződésben kifejezetten nem szabályozott 
kérdésre a Polgári Törvénykönyv és a magyar 
jog egyéb, a jelen szerződés megkötésének 
időpontjában hatályos rendelkezései az 
irányadók. 

 
11.10. Amennyiben a Szolgáltatási szerződés, vagy az 

azzal kapcsolatban aláírt bármely dokumentum 
egy vagy több rendelkezése Magyarország 
jogszabályai értelmében érvénytelen, jogellenes 
vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti, illetve 
nem korlátozza a jelen Szerződés többi 
rendelkezésének érvényességét, jogszerűségét 
és végrehajthatóságát Magyarország 
jogszabályai értelmében, továbbá a jelen 
Szerződésben foglalt rendelkezések 
érvényességét, jogszerűségét és 
végrehajthatóságát más joghatóság jogszabályai 
értelmében. 

 
11.11. Jelen ÁSZF 2022. december 01. napjától 

hatályos minden jelen ÁSZF hatálya alá tartozó 
jogviszonyra. 

 
 

* * * 


