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STEEL-INVEST KFT. 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

2022.05.20-tól  

(mod05) 

 

1. A  SZÁLLÍTÓVAL KAPCSOLATOS ADATOK 

 

1.1 A Szállító neve, központi címe és tanúsítványai 

a) Adatok: 

A Szállító neve:    STEEL-INVEST Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 

Címe:     2400 Dunaújváros, Dózsa György út 4. C. ép. 2. em. 

Cégjegyzékszáma:    07-09-008621 

Adószáma:     12834561-2-07 

Közösségi adószáma:   HU12834561 

Telefonszáma:    +36 20 260 4444  

Email címe:    steelinvest@steelinvest.hu 

Honlapja:     www.steelinvest.hu 

A Steel-Invest Kft. integrált irányítási rendszert működtet. Érvényes tanúsítványok letölthetők a 

www.steelinvest.hu honlapról. 

 

2. GENERÁLIS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

2.1 A Szállító és az árajánlat kérőjének, megrendelőjének, vevőjének és bármely egyéb a Szállítóval üzleti 

kapcsolatba lépő partnerének (továbbiakban Vevő) (továbbiakban együttesen Felek) eltérő 

megállapodása hiányában a Szállító a Vevők részére értékesítendő termékeit és teljesítendő 

szolgáltatásait (továbbiakban együttesen: Termék vagy Termékek), illetve a Felek jogait és 

kötelezettségeit jelen1 feltételek (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák, kivéve, amennyiben a Felek erről 

írásban eltérően nem állapodtak meg. A Szállító képviselője által aláírt, az ÁSZF-től eltérő tartalmú 

 

1  Figyelemmel a 2.2 pontra 
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megállapodás akkor és csak akkor érvényes, amennyiben az aláírással kapcsolatosan a hatályos 

cégjegyzési és aláírási szabályok maradéktalanul érvényesülnek. 

A Szállító jelen ÁSZF megismerésének lehetőségét a Vevő(k) számára maradéktalanul lehetővé teszi. 

A Szállító a Vevő megkeresésére adott árajánlatában felhívja a Vevő figyelmét az ÁSZF 

megismerésének lehetőségére. A Szállító felhívja továbbá a Vevő figyelmét, hogy a Vevő a 

megrendelés Szállító részére történő eljuttatásával az ÁSZF-et elfogadja. 

 

2.2 Az ÁSZF a Felek között eltérő megállapodás hiányában a Vevő megrendelése és teljesítése 

függvényében (pl. fizetési feltételek, szállítási feltételek), az eltérő teljesítési körülmények alapján 

értelemszerűen alkalmazandó. 

 

2.3 A Szállító és Vevő megállapodására a megállapodás aláírásának időpontjában a mindenkor hatályos 

ÁSZF az irányadó. A Szállító hatályos ÁSZF-jét a Szállító mindenkori honlapja (www.steelinvest.hu) 

tartalmazza. Az ÁSZF a Szállító által történő visszavonásig érvényes. 

 

2.4 A Szállító a Vevőtől a jelen ÁSZF-vel ellentétes tartalmú, megállapodására irányuló tervezeteit a Felek 

megállapodására nem tekinti irányadónak. A Szállító ÁSZF-je akkor is érvényes, ha a Vevő eltérő 

szerződéses feltételei ellenére a Szállító a Vevő részére teljesít. 

 

2.5 A Felek a szerződésben meghatározott esetekben írásban kötelesek egymást értesíteni, amely csak 

akkor érvényes, ha azt személyesen vagy könyvelt postai küldeményként kézbesítették. Az értesítés 

személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napján, könyvelt küldemény esetén amennyiben az 

értesített Fél a tértivevényes levelet bármely okból nem veszi át - a levél kézbesítését a címzés 

helyességének ellenőrzése mellett - ismételten meg kell kísérelni. A megismételt kézbesítés 

sikertelensége esetén a levél legkésőbb a megismételt feladástól számított 5. munkanapon 

tekinthető kézbesítettnek.  

 

2.6 A Felek, ha a szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, az értesítéseket elektronikus levelezés útján 

is teljesíthetik. Az elektronikus levelek cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el 

a Felekhez, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig arra jogosulttól 

származottnak tekintenek. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéses kapcsolatukban az 

elektronikus leveleiket úgy tekintik, mintha azok cégszerűen vagy meghatalmazáson alapuló aláírási 

joggal rendelkező munkavállalók által aláírt papírformájú írásos dokumentumok lennének, így 

ellenkező bizonyításig mind a feladó személyét, mind pedig a levél tartalmát hitelesnek fogadják el. 
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2.7 A szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott elektronikus levelek tekintetében a 

Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek 

meg a cég nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek. 

 

2.8 Abban az esetben, ha a küldő Fél elektronikus levelével kapcsolatban vita merül fel a küldő személye 

vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő Felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a 

feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el. 

 

3. A TELJESÍTÉS 

 

3.1 Az ajánlat és az ajánlati kötöttség 

 

(a) A Vevő megkeresésére a Szállító a megkeresésnek megfelelő tartalommal ajánlatot készít, 

amelyet a Szállító arra feljogosított munkavállalójának aláírásával ellátva megküld a Vevőnek 

elfogadás céljából. A Szállító által a Vevő részére készített árajánlat minden esetben 

tájékoztató jellegű, ezért a Szállító erre irányuló kifejezett írásbeli kötelezettségvállalása 

hiányában a Szállító részére nem keletkeztet ajánlati kötöttséget. 

 

3.2 Az árak 

 

(a) A Szállító által megadott árak – egyéb megjegyzés nélkül – ÁFA nélküli árak, a Szállító 

telephelyén a Vevő részére kiadott Termékekre vonatkoznak. A Termékek értékesítése a 

mindenkor hatályos ÁFA-törvény szabályai szerint történik. 

 

(b) Az árjegyzékben mindenkor szereplő árak azon vizsgálati, ellenőrzési költségeket 

tartalmazzák, amelyek a Termékek gyártása közben vagy a gyártás befejeztével szükségesek 

az irányadó szabványokban meghatározott minőségi és méret feltételek teljesítéséhez. 

 

(c) Amennyiben a megrendelés és a teljesítés közötti időszakban a beszállítói árak emelkednek, 

akkor a Szállító jogosult a Termékek árát indokolt mértékben módosítani. A jelen pontban 

szabályozott árváltozás esetén a Szállító az áremelésről és annak mértékéről köteles az 

érintett Vevőt haladéktalanul írásban tájékoztatni. Az érintett Vevő az értesítés kézhezvételét 

követő 3 munkanapos jogvesztő határidőn belül jogosult írásban elállni a szerződéstől. 

Amennyiben az érintett Vevő a fenti határidőben írásban nem jelzi elállási szándékát, ezt 

követően árváltozásra hivatkozással nem jogosult elállni a szerződéstől. 
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3.3 A megrendelés és a szállítási szerződés megkötése 

 

(a) A Felek közötti szállítási szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, ha a Felek azt írásba 

foglalták, vagy amennyiben a Vevő által a 2.5-2.8 pontokban meghatározottak szerint 

eljuttatott megrendelést a Szállító a megrendelés visszaigazolásával írásban megerősítette. 

 

(b) Szóbeli megrendelés érvényességéhez a Vevő által annak írásban (2.5-2.8 pont) történő 

megerősítése szükséges. 

 

3.4 A megrendelés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek 

 

(a) A Vevő által a Szállító részére az ÁSZF szerint eljuttatott és a Szállító által írásban visszaigazolt 

megrendelést a Szállító akként teljesíti, hogy a Szállító telephelyén, fióktelepén a Termékeket 

a szállítólevél alapján adja át a Vevőnek, vagy a megbízottjának. A teljesítéssel kapcsolatos 

feltételeket –eltérő rendelkezés hiányában - általánosságban az INCOTERMS 2020 feltételei 

szabályozzák. A teljesítéssel kapcsolatos paritás – ellenkező megállapodás hiányában - 

belföld esetén FCA. 

 

A Vevő és/vagy megbízottja szerződéses kötelezettségének hibás/késedelmes teljesítése a 

Szállító hibás/késedelmes teljesítését kizárja, és a Vevő szerződésszegését alapozza meg. A 

Vevő hibás/késedelmes teljesítése esetén a Szállító a teljesítést megtagadhatja és 

érvényesítheti a hibás/késedelmes teljesítésből eredő kárát. 

 

A Vevő vagy megbízottja köteles biztosítani a Termékek szállítóeszközön történő biztonságos 

rögzítését. A rögzítés hibájából, hiányosságából eredő károkért a Szállító felelősséget nem 

vállal. 

Az átadás-átvételi eljárás során a Vevő és a Szállító a megrendelt és a Vevő részére átadott 

Termékek mennyiségi darab- és kötegszámra, valamint a csomagolás sérülésmentességére 

és a Termékek külső jellemzőire vonatkozó ellenőrzését közösen végzik el és az átadás-

átvétel tényét a szállítólevél aláírásával a Felek igazolják.  

 

(b) A Felek közötti elszámolás alapja a szállítólevélben meghatározott mértékegység és 

feltüntetett mennyiség. A mennyiségi tűrés mértékét a Felek a Termék tulajdonságaira, 

valamint az alkalmazott technológiára tekintettel +/- 10%-ban állapítják meg a megrendelt 

és a kiszállított mennyiség vonatkozásában. 
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(c) A Felek erre irányuló külön megállapodása hiányában a Szállító jogosult a Vevővel történő 

egyeztetés szerint a Vevő megrendelését részletekben teljesíteni. A Szállító jogosult a további 

teljesítést megtagadni, amennyiben a Vevő a Szállítóval szemben fennálló kötelezettségeit 

(ide értve különösen, de nem kizárólag valamely fizetési kötelezettségét) nem vagy nem 

megfelelően teljesíti. Ebben az esetben a Vevő semmilyen kártérítési igénnyel nem fordulhat 

a Szállító felé.  

 

(d) A Szállító által a Vevő részére teljesített skontó, rabatt, vagy bármely más (ár)kedvezmény 

kizárólag akkor és csak akkor érvényes, amennyiben a Vevő a Szállítóval szemben fennálló 

kötelezettségeit hiánytalanul és szerződésszerűen teljesíti. A Vevő hibás 

teljesítése/késedelme, szerződésszegése esetén a Szállító által jutatott engedményt, 

kedvezményt a Vevő elveszíti és azt a Szállító utólagosan is jogosult a Vevővel szemben 

érvényesíteni. 

 

(e) A Vevő legkésőbb a Termék átvételéig köteles megjelölni a Termék átvételére 

jogosultat/vagy megbízottját (fuvarozó esetén a fuvarozó Szállító cégnevét), és a gépjármű 

rendszámát (AVISO küldése). 

 

(f) A Szállító a Vevő részére minden esetben vásárlási hitelkeretet állapít meg. A szállító a 

hitelkeretet bármikor egyoldalúan módosíthatja, a biztosítéki rendszer egyidejű 

változtatásaival, amelyről a Vevőt írásban értesíti. Amennyiben a vevő kintlévősége eléri a 

Szállító által megállapított hitelkeret összegét, úgy a Szállítónak semmilyen a jelen 

szerződésből adódó, további szállítási kötelezettsége nincs, a kiszállításokat a hitelkeret 

elérésekor jogosan állíthatja le és ebből semmilyen kártérítési felelőssége nincs. 

 

3.5 Vevői szerződésszegés következményei: 

 

(a) Amennyiben a teljesítésre a Vevő érdekkörében bekövetkezett okból a Felek által 

egyeztetettek szerint a teljesítési határidőt követő 8, azaz nyolc munkanapon belül nem kerül 

sor, úgy a Szállító a nyitott szállítási hátralékot a Szállító őrzése alatt tartja. Mindezek után a 

Szállító jogosult az előzőekben megfogalmazott mennyiségekre vetítve az őrzésben töltött 

naptári naponként 0,33- €/t tárolási díj kiszámlázására, valamint késedelmi kötbérként 

fentiekben megfogalmazott bruttó áruérték 1%-a / nap követelésére. 
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(b) A Vevő köteles a Szállító kötbért meghaladó kárát is megtéríteni.  

Amennyiben a Vevő megtagadja az átvételt és a fizetést, abban az esetben az adott ügylettel 

kapcsolatos minden közvetlen és következményi kárért valamint az elmaradt haszonért is 

felel, (pl.: költségek, ráfordítások, alapanyagok, áruk, szolgáltatások, segédanyagok, stb…) őt 

terheli. 

 

(c) A Vevő 30 [harminc] napot meghaladó átvételi késedelme esetén a Szállító a szerződéstől 

történő elállásának esetére meghiúsulás miatt jogosult a Termék bruttó értéke alapján 20% 

meghiúsulási kötbér felszámítására. 

 

3.6 A fizetéssel kapcsolatos kötelezettségek 

 

A Felek erre irányuló eltérő megállapodása hiányában a Vevő köteles megrendelése alapján a 

megrendelés visszaigazolásban meghatározottak szerint banki átutalással, készpénzben, vagy 

bankkártyás fizetéssel a Termékek átvételét megelőzően előre teljesíteni, a Felek által megállapított 

és a visszaigazolásban megerősített pénznemben.  

 

(a) A Vevő átutalási késedelme esetén köteles a Szállító részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.§ (1) bekezdésében rögzített mértékű késedelmi kamatot, 

valamint a követelés behajtásával kapcsolatban a költségek fedezésére 40,-EUR-t, vagy a 

Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos 

deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget behajtási költség jogcímén 

megfizetni az ügyvédi felszólítás megküldését követően. E kötelezettség teljesítése nem 

mentesíti a Vevőt a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól. 

 

(b) Az átutalással kapcsolatos valamennyi tranzakciós költség a Vevőt terheli. 

 

3.7 Export ügyletekre vonatkozó különleges szabályok 

 

Export értékesítés esetén az általánosan alkalmazandó paritás CPT. 

 

(a) A Vevő kifejezetten vállalja, hogy valamennyi szállítmányról az általa cégszerűen aláírt CMR-

t és szállítólevelek 1 példányát a Szállító részére 5 munkanapon belül visszajuttatja. A Vevő 

felelőssége, hogy az áru megérkezését és átvételét hitelesen dokumentálja. A Vevő 

kötelezettsége az átvevő által aláírt és lepecsételt, CMR átadása a Szállító részére. 
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(b) A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a CMR aláírt példányát nem juttatja vissza a 

Szállító részére, és a Szállító nem tudja igazolni, hogy a Termék elhagyta Magyarország 

földrajzi területét, és a Vevő által megadott, a CMR-en szereplő címen beraktározásra kerül, 

úgy a Szállító az értékesítésről (a Szállítmányról) a Magyarországon érvényes ÁFA törvény 

megfelelő rendelkezései alapján állítja ki a számlát, azaz a Szállító jogosult az EU-n belüli 

értékesítésről a mindenkor érvényes ÁFA mértékével növelt számlát kiállítani, melynek 

többletterheit a Vevő annak esedékességéig köteles megfizetni. 

 

(c) A Vevő kifejezetten vállalja, hogy adott hónap valamennyi szállítmányának bevételezésével 

egyező, a Szállító által az értékesített szállítmányokról küldött jelentést cégszerűen aláírva 5 

munkanapon belül visszajuttatja. 

 

(d) Amennyiben a Vevő a szállítmányt közvetlenül a vele üzleti kapcsolatban álló, harmadik 

személy (vevő) részére kívánja leszállíttatni, úgy arról a Szállítót a megrendeléssel egyidejűleg 

külön értesíti, hogy a lánc- és háromszögügyletekre vonatkozó szabályok szerint járhassanak 

el az ügylet résztvevői. A Vevő tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a fuvarozási feladatokat 

a Szállító végzi el. 

 

(e) A Vevő kifejezetten vállalja, hogy amennyiben úgy rendelkezett, hogy a szállítmányt 

közvetlenül a vele üzleti kapcsolatban álló, harmadik személy vevő részére kell leszállítani, 

úgy a szállítmányról a Vevő és a vele üzleti kapcsolatban álló, harmadik személy (vevő) által 

is cégszerűen aláírt CMR-t és a szállítólevelek 1 példányát kell a Szállító részére 5 

munkanapon belül visszajuttatnia.  

 

3.8 A tulajdonjog fenntartás 

 

(a) A Vevő a Termék tulajdonjogát a vételárnak a Szállító részére történő teljes megfizetésével 

szerzi meg, azaz a Szállító a Termék tulajdonjogát a vételár Vevő által történő teljes 

kifizetéséig fenntartja. 

Eltérő megállapodás hiányában a Felek a vételárat akkor tekintik megfizetettnek, 

amennyiben az a Szállító számláján jóváírásra kerül, illetve amennyiben a Termék fedezetéül 

szolgáló egyéb követelések Szállító részére történő teljesítése, megtörténik. 

 

(b) Amennyiben a Terméket a tulajdonjog fenntartás ellenére a Vevő feldolgozza, az így létrejött 

dolog tulajdonosa a Szállító marad. Ebben az esetben a Vevő semmilyen megtérítésre nem 

tarthat igényt. 
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(c) Amennyiben a Termékek a tulajdonjog fenntartás ellenére a Vevő más beszállítóinak 

termékeivel egyesülnek és/vagy vegyülnek, és azokat csak aránytalan károsodás, vagy 

költekezés árán, vagy egyáltalán nem lehet szétválasztani, úgy a Szállítónak a többi 

beszállítóval közös tulajdona keletkezik az újonnan létrejövő dolgon. Ebben az esetben a 

Szállító tulajdonjoga arányát a Termék számlázási értéke alapján kell kiszámítani a többi 

beszállítónak az új dolog előállításához felhasznált termékei számlázási értéke arányának 

figyelembe vételével. 

  

4. A REKLAMÁCIÓ ÉS TERMÉKFELELŐSSÉG 

 

4.1 A szavatosság 

 

(a) A Szállító a Termékkel kapcsolatosan a jogszabályban (szabvány) megállapított szavatosságot 

vállalja. 

 

(b) A Szállító az osztályos termékek miatt reklamációt nem fogad be az értékesítéskor közölt 

hibára, és az általa okozott kár megtérítésével kapcsolatosan felelősséget nem vállal, 

figyelemmel a hatályos, és kötelezően alkalmazandó (főként fogyasztókat védő) jogszabályi 

rendelkezések betartására. 

 

(c) A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az általa megrendelt árut, vagy 

terméket a Szállítónak fel nem róható okból a szabvány szerint meghatározott szavatossági 

határidő letelte után veszi át, abban az esetben a szavatossági határidő lejárta miatt 

bekövetkező hibákért a Szállító felelősséggel nem tartozik. 

 

4.2 Reklamáció és kezelése 

 

(a) A Vevő köteles írásban a Szállítói teljesítést követő legkésőbb 30 napon belül szavatossági 

igényét bejelenteni, ha az áru nem felel meg a szerződésben kikötött kémiai és mechanikai, 

valamint egyéb tulajdonságoknak. 

 

Olyan hibák esetében, melyeket a leggondosabb ellenőrzés mellett sem lehet 30 napon belül 

megállapítani, arra az áru átvételétől számított 3 hónapon belül lehet szavatossági igényt 

bejelenteni. 
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(b) Vevő írásbeli reklamáció-bejelentésének minősül a bejelentés Szállító részére e-mailben, 

levélben történő eljuttatása. Reklamáció beérkezésének időpontja az e-mail Szállító által 

történő átvételének Szállító által történő visszaigazolása, illetve a postai kézbesítés esetén az 

átvétel napja. 

 

A bejelentés formátuma kötetlen, de minden esetben tartalmaznia kell az igénybejelentés 

okát, a pontos mennyiséget és a Termék Steel-Invest-es egyedi azonosítóját. A Vevő köteles 

a Szállító rendelkezésére bocsátania a megfelelő bizonyítékot (pl.: fotódokumentáció, minta, 

szakértői vélemény). 

 

(c) Vevő által a Szállító részére eljuttatott reklamáció kivizsgálása a Szállító feladata. A Szállító a 

jelen bekezdés (b) pontjában rögzítettek szerint bejelentett reklamáció kivizsgálását a 

beérkezést követő 5 [öt] munkanapon belül a szállító bevonásával megkezdi, melyről a Vevőt 

írásban tájékoztatja. A kivizsgálást követően a rendezésről a Szállító a Vevőt írásban 

tájékoztatja. 

 

(d) Minőség, kivitel, méret és súly tekintetében a rendelés visszaigazolásban meghatározott 

szabványok és feltételek irányadóak. Súly tekintetében a Felek közötti végleges elszámolás 

alapja a Szállító által kiállított szállítólevél. 

 

(e) Szállítónak jogában áll a reklamációval érintett Terméket a helyszínen megbízottaival 

megvizsgáltatni a reklamáció jogosságának megállapítása céljából. A Szállító hozzájárulása 

nélkül a Vevő egyoldalúan nem rendelkezhet a Termék felett sem annak fizikai állagát, sem 

pedig jogi helyzetét illetően, mielőtt a szavatossági igény jogosságát ne állapították volna 

meg. Amennyiben a Vevő ezen feltételnek nem tesz eleget, elveszti mindennemű 

szavatossági igényét. 

 

(f) Reklamáció kivizsgálásának idejére a Vevő a Termék állagmegóvása érdekében köteles azt 

megfelelő helyen és módon elkülönítve tárolni. 

 

(g) Reklamált készlet felhasználása csak a Szállító írásos engedélyével lehetséges. 

 

4.3 A felelősség korlátozása és kizárása 

 

(a) A felelősség korlátozása 

 



10/14 

A Szállító mindent megtesz a teljesítési határidő betartása érdekében, azonban a Szállító 

érdekkörén kívül felmerülő okból a megjelölt szállítási határidőt jogosult módosítani. 

 

Amennyiben a Szállító a módosított teljesítési határidőre sem teljesít, úgy a Vevő jogosult a 

nem teljesített rész vonatkozásában egyoldalúan írásban elállni a szerződéstől. 

 

(b) A Vevő hibás és/vagy késedelmes teljesítésre való hivatkozással nem követelheti 

következményi kárainak és elmaradt hasznának megtérítését. Közvetett kárnak minősül 

mindazon kár, amelynek felmerüléséről a Szállítónak kellő gondosság mellett sem lehetett 

tudomása. A Szállító szerződésszegéssel okozott kár megtérítése esetén a közvetlen károk 

tekintetében legfeljebb a károkozással érintett termék értékének erejéig vállal kártérítési 

kötelezettséget.  

  

(c) A Vevő nem jogosult szavatossági és/vagy kártérítési igényét a vételárba való beszámítással 

rendezni a Szállító beleegyezése nélkül. A leszállított Termék bármely tételének reklamációja 

nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy visszatartsa a vételárat vagy visszautasítsa a többi tétel 

(Termék) átvételét és kifizetését.  

 

(d) Szállító a Termék átadásával kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése során keletkezett 

azon károkat köteles csak megtéríteni a Vevő részére, amelyek a Szállító súlyos 

gondatlanságából vagy szándékos kötelezettségszegéséből erednek.  

 

(e) A Szállító kizárja a felelősséget az alábbiakkal kapcsolatosan: 

 

(i) A jogszabályban, szabványban, vagy a szerződésben nem rögzített követelmények 

teljesítése; 

(ii) A Termék nem rendeltetésszerű, illetve az általánostól eltérő használata. A Szállító 

nem vállal felelősséget a Termék Vevő által történő, és a Szállító által írásban jóvá 

nem hagyott speciális felhasználása esetén. A Vevő köteles a Szállító tájékoztatását a 

jogszabályban (szabványban) meghatározott minimális követelményekkel a 

továbbiakban összevetni, és eltérés esetén a Szállítóval egyeztetni; 

(iii) A Vevő által a nem megfelelően tárolt Termék minőségével kapcsolatosan. 

(iv) A Szállító felelőssége nem állapítható meg olyan általa jóhiszeműen végzett vagy 

végezni elmulasztott cselekményekért, illetve olyan iratok alapján végzett vagy 

végezni elmulasztott cselekményekért, amely iratok hitelességében a Szállító 

ésszerűen bízhat, beleértve a jelen szerződés céljából kiállított olyan írásbeli 
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nyilatkozatokat, amelyeket a Szállító jóhiszeműen eredetinek tekinthet. A Szállító 

sem a hamis okiratokért, csalásért és színlelésért, sem a Felek képviseleti 

jogosultsága terjedelmének megállapításáért nem vállal felelősséget, a Vevő pedig 

nem hivatkozhat ezen esetekben az álképviselet szabályaira. 

 

5. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

5.1 ELÁLLÁS A TELJESÍTÉSTŐL 

 

A Szállító az alábbiakban meghatározott események bekövetkezése esetén jogszerűtlen kártérítés 

teljesítése nélkül és jogszerű kárigényének érvényesítése mellett jogosult a teljesítéstől egyoldalúan 

elállni vagy a körülményektől függően belátása szerint a teljesítést felfüggeszteni: 

 

(a) Vis maior események2: többek között, de nem kizárólagosan elemi károk, háború, 

járvány, mozgósítás, blokád, export és import korlátozások és tilalmak, üzemszünet 

vagy más előre nem látható, és rendes gondossággal el nem hárítható olyan 

körülmény, amely akadályozza a szerződés teljesítését. 

 Vis maior esemény esetén a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.  

 

(b) A Vevő likviditási körülményeiben bekövetkezett negatív változás, többek között, de nem 

kizárólagosan: fizetésképtelenség, csődeljárás- vagy, felszámolási eljárás megindítása, vagy 

annak bejelentésének elmulasztása; 

 

(c) Amennyiben a Vevő működési formájában, tulajdonosi körében, vagy adataiban 

bekövetkezett változást a Szállítóval annak bekövetkeztétől számított 3 napon belül írásban 

nem közli; 

 

(d) Amennyiben a Vevő nem a 3.4. a pontjában foglaltak szerint állítja ki a fuvareszközt. 

 

(e) Amennyiben a Vevő a 3.6 pontban foglaltak szerint átvételi késedelembe esik. 

 

(f) Amennyiben a hitelbiztosító Szállító negatív információ alapján módosította, törölte a Vevő 

 

2  Vis maior esemény esetén a Vevő is jogosult a Felek megállapodásától elállni. 
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hitelkertét, és a megkeresés ellenére a Vevő a szükséges biztosítéki fedezetet nem 

biztosította, úgy a Szállító jogszerűen elállhat a teljesítéstől, melyből eredően kártérítési 

kötelezettség nem terheli. 

 

5.2 FELMONDÁS 

A Szállító jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ezzel egy időben – választása szerint – 

a tulajdonát képező termékek visszaszállítására, illetve kiszámlázására, a visszaigazolt megrendelések 

teljesítésétől azonnali hatállyal történő elállásra, ha: 

 

 a Vevő a fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget; 

 Amennyiben a Vevő működési formájában, tulajdonosi körében, vagy adataiban 

bekövetkezett változást a Szállítóval annak bekövetkeztétől számított 3 napon belül írásban 

nem közli; 

 a szerződés bármely pontját a Vevő megszegi; 

 a Vevő a Szállítót félretájékoztatta, melyből a Szállítónak kára keletkezett; 

 A Vevő likviditási körülményeiben bekövetkezett negatív változás, többek között, de nem 

kizárólagosan: fizetésképtelenség, csődeljárás- vagy, felszámolási eljárás megindítása, vagy 

annak bejelentésének elmulasztása; 

 

 Azonnali hatályú felmondás esetén amennyiben a Szállító a termékek visszaszállítását választja, 

jogosult a Vevő telephelyén található, Vevő által nem, vagy nem teljes mértékben kifizetett 

valamennyi Terméket egyoldalúan birtokba venni, és a Vevő költségére elszállítani. Vevő elismeri, 

hogy a Szállító ezen magatartása nem minősül tilos önhatalomnak, és Vevő kifejezetten tudomásul 

veszi, hogy ezen cselekményt tűrni köteles. 

 

6. TITOKTARTÁS 

 

Üzleti titok a jelen szerződéshez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, 

amelyek titokban maradásához a Szállító méltányolható érdeke fűződik, és titokban tartása 

érdekében a Szállító a szükséges intézkedéseket megtette. 

Felek a közöttük lévő megállapodás teljesítésével összefüggésben a tudomásukra jutott adatokat, 

információkat kötelesek bizalmasan kezelni, azt harmadik személyek előtt nem tárhatják fel, kivéve 

a jogszabályban meghatározott eseteket, illetve, ha ahhoz a másik fél előzetesen írásban hozzájárult. 

Vevő köteles az üzleti titok megsértése esetén az okozott közvetlen és következményi kárt és az 

elmaradt hasznot is megtéríteni.  
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Felek adatkezelése az adatvédelem és adatbiztonság tekintetében az EU 2016/679. rendelete, 

kapcsolódó nemzeti jogszabályok valamint a mindenkor hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzat szerint eljárni. 

 

7. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 

 

Amennyiben a Keretszerződés vagy valamely eseti szerződés bármely pontja a nemzeti vagy európai 

jogszabályokkal való ütközés miatt érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem befolyásolja a 

Keretszerződés, illetve az eseti szerződés fennmaradó részének érvényességét. Amennyiben a 

Keretszerződés vagy az eseti szerződés bármely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, a Felek 

kötelezik magukat, hogy az érvénytelen pontot egy olyan érvényes szerződéses rendelkezéssel 

helyettesítik, amely a Keretszerződéssel vagy az eseti szerződéssel elérni kívánt gazdasági célt 

legjobban megközelíti. 

 

8. JOGVITÁK RENDEZÉSE 

 

A Felek közötti szerződéses kapcsolatból eredő esetleges jogi viták rendezésére a Felek kikötik a 

Dunaújvárosi Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét, amelynek 

a Felek magukat alávetik.  

 

9.  AZ IRÁNYADÓ JOG, ÉRTELMEZÉS 

 

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésre a magyar jog az irányadó, jogvita esetén a magyar jog 

szabályait kell alkalmazni és a Felek alávetik magukat a magyar bíróságok joghatóságának. A 

szerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit, tekintik a Felek irányadónak.  

Az egyes rendelkezések között esetlegesen fennálló ellentmondások esetén azok feloldására a 

következő sorrendet kell figyelembe venni: eseti Szerződés, szállítási keretszerződés, ÁSZF, 

vonatkozó jogszabályok. 

Jelen ÁSZF magyarul készült, mely több nyelvre is lefordításra került. Eltérő értelmezés esetén a 

magyar nyelvű szöveg az irányadó. 

 

10. HATÁLYBALÉPÉS 

 

Jelen ÁSZF 2022. május 20. napjától hatályos, és a 2022. május 20-tól megkötött szerződésekre 
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vonatkozik. 

 

Kelt: Dunaújváros, 2022. május 20. 

 

 STEEL-INVEST KFT. NEVÉBEN 
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