ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
SZÁLLÍTÁSI JOGVISZONY ESETÉRE

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: ÁFA tv.)
megfelelően kiállított számla ellenében, annak
Megrendelő általi kézhezvételétől számított 45
naptári napon belül, banki átutalással,
forintban teljesíti. A számlához a Felek által
aláírt szállítólevelet/teljesítésigazolást minden
esetben mellékelni kell. A számla tartalmának
a szállítólevél/teljesítésigazolás továbbá a
Szerződés
tartalmával
egyeznie
kell.
Amennyiben
a
Szerződés
rendelkezik
azonosító számmal, úgy azt a számlán fel kell
tüntetni. Szállító a hatályos jogszabályoknak
megfelelően kiállított számlát köteles – 2
példányban – a teljesítés elismerésétől
számított 8 napon belül a Megrendelő részére
eljuttatni.
Késedelmes
fizetés
esetén
Megrendelő
a
mindenkori
jegybanki
alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot
köteles Szállítónak megfizetni. Amennyiben a
Megrendelő részéről kifogás merül fel a
benyújtott számlával kapcsolatban, úgy a
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba
megjelölésével
visszajuttatni
Szállítóhoz.
Ebben az esetben a fizetési határidőt a
korrigált
számla
Megrendelő
általi
kézhezvételétől kell számítani. A Megrendelőt
a kifogásolás joga a számla kézhezvételétől
számított 45 napon belül illeti meg. A számlán
a megrendelés, vagy szerződés számát fel kell
tüntetni.

Jelen
általános
szerződési
feltételek
(továbbiakban: ÁSZF) a BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest,
Rumbach
Sebestyén
utca
19-21.;
cégjegyzékszám: 01-10-046840; adószám:
23028966-4-44;
csoportos
adószám:
17781372-5-44, a továbbiakban: BKK Zrt.,
vagy Megrendelő) beszerzési jellegű nettó
1.000.000,- Ft, azaz nettó egymillió forintot
meg nem haladó értékű szállítási jogviszonyait
kívánja egységes módon szabályozni.
Az ÁSZF rendelkezései a BKK Zrt. által a
Szállítóval
kötött
szállítási
szerződés/megrendelés
(a
továbbiakban:
Szerződés) elválaszthatatlan részét képezik,
és kizárólag azzal együtt érvényesek.
1) Jogviszony létesítése
A Megrendelő és a Szállító (a továbbiakban
együttesen: Felek) közötti jogviszony akkor
tekinthető létrejöttnek, ha a Felek az ajánlati
kötöttség időbeli hatályán belül Szerződést
kötnek, vagy Megrendelő írásos Szállítási
megrendelést küld, amelyet a Szállító 2 napon
belül azonos tartalommal írásban visszaigazol.
A létrejött szerződéses jogviszonyban a
szállítási Szerződésben rögzített feltételek az
irányadók. Amennyiben valamely kérdés a
Szerződésben nem rendezett úgy ezen ÁSZFben foglaltak az irányadók. Ha valamely
kérdés a Szerződésben rendezett és ezen
ÁSZF-ben
foglaltaktól
eltér,
úgy
a
Szerződésben foglaltak az alkalmazandók. A
jogviszony létesítését megelőző ajánlatkérés
részét képező műszaki specifikáció, valamint a
specifikációra adott műszaki ajánlat a
Szerződés és jelen ÁSZF elválaszthatatlan
részét képezi. Amennyiben a műszaki
specifikáció, illetőleg az arra adott ajánlat a
Szerződésben foglaltaktól eltér, úgy minden
esetben a Szerződés rendelkezései az
irányadók.

4) Szállítási/Teljesítési határidő
A Szerződésben meghatározott időpont.
5)
a)

b)

2) Szállítói díj
A Szerződésben feltüntetett szállítói díj fix díj,
amely a szerződés hatálya alatt egyoldalúan
nem változtatható. A szállítói díj az
egységárakon felül tartalmazza a Megrendelő
székhelyére,
vagy
telephelyére
történő
fuvarozási, összeszerelést és egyéb járulékos
költségeket is.

Teljesítés helye és módja
A teljesítés helye és módja minden
esetben
a
Szerződésben
kerül
meghatározásra. A mennyiségi, minőségi
átvétel ideje, módja és a pontos cím a
Szerződésben kerül meghatározásra.
Szállító köteles a szállítási feladatot a
Szerződésben meghatározott módon és
tartalommal, az ott írt határidőben
elvégezni. Szállítónak el kell látnia minden
a Szerződés teljesítéséhez szükséges
feladatot, függetlenül attól, hogy az a
szerződéses
dokumentumokban
említésre került, vagy sem.

6) Szerződésszegés
esetei
és
következményei
a.) Amennyiben
Szállító
részvagy
végteljesítési határidő teljesítésével neki
felróható okból késedelembe esik, úgy
köteles Megrendelő részére késedelmi
kötbért fizetni. A kötbér alapja a
késedelemmel érintett szállítás nettó

3) Fizetési feltételek, számlázás
Megrendelő a szállítói díjat a teljesítést
követően – a mindkét Fél által aláírt
szállítólevél/teljesítésigazolás alapján – az
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b.)

c.)

d.)

e.)

f.)

Ha vis maior esemény következik be, a vis
maior eseményt észlelő félnek haladéktalanul
írásban értesítenie kell a másik felet a kialakult
vis maior eseményről, annak várható
időtartamáról, illetve arról, hogy a vis maior
esemény
mennyiben
befolyásolja
a
szerződésszerű teljesítést.

szállítói
díja,
ennek
megállapíthatatlansága
esetén,
vagy
amennyiben Szállító a teljes szállítással
késedelembe
esik,
úgy
pedig
a
Szerződésben meghatározott teljes nettó
szállítói díj. A késedelmi kötbér mértéke
minden késedelmes nap után 1%, a
késedelmi kötbér maximális értéke
azonban nem haladhatja meg a teljes
nettó szállítói díj 20%-át.
Szállító úgyszintén kötbért köteles fizetni
a teljesítés neki felróható okból történő
lehetetlenülése esetén (meghiúsulási
kötbér). Ebben az esetben a kötbér alapja
a teljes nettó szállítói díj, mértéke pedig a
teljes nettó szállítói díj 30%.
Hibás teljesítésnek minősül, ha a Szállító
által leszállított termék bármely része eltér
a
Megrendelő
által
meghatározott
feltételektől,
vagy
rendeltetésszerű
installáció
és
használat
esetén
meghibásodik, de funkciójának ellátására
nem válik teljes mértékben alkalmatlanná.
Hibás teljesítés esetén a Szállító
Megrendelő részére kötbért köteles
fizetni, a hibás teljesítés napjától a hiba
kijavításának napjáig terjedő időszakra. A
kötbér mértéke a hibásan teljesített
(rész)szállítás nettó szállítói díjának napi
1 %-a, ennek megállapíthatóságának
hiányában pedig a teljes nettó szállítói díj
összege. A hibás teljesítési kötbér
maximális étéke nem haladhatja meg a
teljes nettó szállítói díj 20 %-át.
A kötbért Szállító a Megrendelő erre
vonatkozó bejelentésétől számított 8
napon
belül
köteles
megfizetni.
Amennyiben Megrendelőnek Szállítóval
szemben még fizetési kötelezettsége áll
fenn, Megrendelő jogosult a Szállító
részére általa fizetendő összeget a kötbér
összegével csökkenteni.
A késedelmes vagy hibás teljesítés
esetére kikötött kötbér megfizetése nem
mentesíti Szállítót a teljesítés alól.
Megrendelő
jogosult
a
Szállítóval
szemben a kötbért meghaladó kárát és a
szerződésszegésből eredő egyéb jogait is
érvényesíteni.

8) Jótállás
Felek megállapodnak, hogy a Szállító az általa
szállított termékért jótállást vállal. A jótállás
ideje az átvételtől számított minimum 18
hónap, amennyiben azonban a termékre
jogszabály ennél hosszabb jótállási időt állapít
meg, úgy a jogszabályban írt időtartamot kell
figyelembe venni. A jótállás kezdő napja a
termék Megrendelő részére történő átadásátvétel napja. A jótállási idő alatt Megrendelő
köteles haladéktalanul, írásban jelezni a
meghibásodást.
A
hibabejelentés
kézhezvételét követően Szállító köteles a
Megrendelő
által
megadott
helyszínen
haladéktalanul megjelenni és a hibaelhárítást
megkezdeni, vagy azt, vagy a kicserélést a
Megrendelővel
egyeztetett
időpontban
elvégezni. Amennyiben Szállító a jótállás
időtartama
alatt
a
Megrendelő
hibabejelentésének kézhezvételét követően 24
órán belül nem jelentkezik Megrendelőnél és
nem kezdi meg a hiba kijavítását, vagy a
kicserélést nem végzi el, a Megrendelőnek
jogában
áll
azt
harmadik
személlyel
elvégeztetni. Az ilyen módon elvégzett javítási
munka díját Szállító köteles a Megrendelő
számára megtéríteni. Az észlelt hibáról, vagy
rendellenes körülményről, a hiba feltehető
okáról, a javításról a feleknek jegyzőkönyvet
kell felvenniük. Mentesül a Szállító a jótállási
kötelezettség alól, ha a Megrendelő a
leszállított terméket nem rendeltetésszerűen
használta, vagy azt nem a Szállítóval javíttatta,
kivéve, ha a Szállító a hibajelzés kézhezvétele
esetén nem jelentkezik Megrendelőnél és
kezdi meg a javítási munkát.
9) Elállás a szerződéstől
Amennyiben a Szerződés teljesítésének ideje
alatt nyilvánvalóvá válik, hogy a Szállító a
Szerződést saját érdekkörébe tartozó okból
csak olyan jelentős késedelemmel, vagy
hiányosságokkal tudja teljesíteni, hogy a
teljesítés már nem áll Megrendelő érdekében,
a Megrendelő jogosult részben, vagy
egészben a Szerződéstől elállni. Az ezen okból
történő elállás esetén a Szállító érdekkörében
felmerült okból bekövetkező lehetetlenülés
jogkövetkezményeit
kell
alkalmazni.
Megrendelő akkor is jogosult a Szerződéstől
elállni, ha a Szállító által fizetendő késedelmi
kötbér mértéke eléri jelen ÁSZF 6. pontjában
meghatározott maximális mértéket. Ebben az
esetben ugyancsak a Szállító érdekkörében
felmerült okból bekövetkező lehetetlenülés

7) Vis maior
Felek nem szerződésszerű teljesítése nem
minősül szerződésszegésnek, ha a Fél
késedelmes teljesítése, vagy a Szerződés
szerint őt terhelő egyéb kötelezettség
teljesítésének elmulasztása vis maior esemény
következménye. Vis maiornak minősül minden
olyan esemény, amely kívül esik a nem
teljesítő Fél érdekkörén, nem volt előre látható
és nem vezethető vissza a nem teljesítő fél
hibájára, mulasztására, vagy gondatlanságára.
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ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (Ptk.) és más vonatkozó, hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

miatti jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
Megrendelő
egyébként
is
jogosult
a
Szerződéstől bármikor elállni, köteles azonban
a Szállító addig felmerült igazolt kárát
megtéríteni.

14) Hatáskör,
illetékesség,
irányadó
jogszabályok
Jelen
Szerződéssel
kapcsolatos
vitás
kérdéseket a felek békés úton kísérlik
megoldani, amelynek eredménytelensége
esetén a közöttük lévő vitás kérdések
eldöntését peres útra terelik a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
szerint.

10) A Szerződés módosítása
Módosítási igény esetén a Szerződés feltételeit
egyoldalúan megváltoztatni nem lehet. A
módosításról
Megrendelő
és
Szállító
kölcsönösen
elfogadott
és
aláírt
szerződésmódosításban állapodhatnak meg.
11) Kapcsolattartás
A Felek között joghatályosan minden közlés
csak írásban (pld. faxon, postai küldeményben,
személyesen átadott iratban, jegyzőkönyvben,
e-mailben)
történhet,
a
Szerződésben
megjelölt
személyek,
illetve
a
Felek
cégjegyzékbe bejegyzett képviselői által. Az
egyik Fél által a másiknak a megfelelő címre
tértivevénnyel
küldött
küldemény
2.
alkalommal – bármely okból – történő át nem
vétele esetén a küldemény, a postára adástól
számított 5. napon átvettnek minősül. A Felek
egymásnak - tértivevénnyel küldött –
küldeményei kézbesítésére a hivatalos iratok
kézbesítését szabályozó 79/2004 (IV.19.)
Korm. rendelet, vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
12) Titoktartás
Felek a Szerződést, valamint az annak
teljesítése során vagy azzal összefüggésben
tudomásukra jutott minden információt üzleti
titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek
kezelni és azokat kizárólag a Szerződés
teljesítése céljából használhatják fel, és
illetéktelen személyek tudomására nem
hozhatják, ennek megfelelően a Szerződés,
valamint az annak teljesítése során létrejött
tervek,
dokumentumok,
és
Titok
vonatkozásában
kommunikációs
tevékenységet nem folytathat. Szerződő Felek
minden Titkot szigorúan megtartanak, és a
másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül
nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen
személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen
személy számára nem tesznek hozzáférhetővé
sem a Szerződés hatályának fennállása alatt,
sem
azt
követően.
Felek
kötelesek
gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük
jogviszonyban álló más személyek is üzleti
titokként kezeljék, mind a Szerződés hatálya
alatt, mind azt követően. Szerződés bármely
okból történő megszűnése esetén a jogviszony
utolsó napjától számított meghatározatlan ideig
terheli Feleket a titoktartási kötelezettség.
13) Az alkalmazandó jog
A Szerződést érintő bármely vita, nézeteltérés
esetén
Magyarország
törvényeit
kell
alkalmazni. A Szerződésben, valamint az
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