
 

 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.1 Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg a közöttük létrejött jogviszony 

a megrendelés elfogadásával (írásban történő visszaigazolásával) jön létre az 
alábbi feltételek mellett.  

1.2 Amennyiben a megrendelés (PO vagy UX) és a jelen szerződéses feltételek 
között ellentmondás van, úgy a megrendelésben foglaltak irányadóak. 

1.3 Felek a nyilatkozatok megtételekor írásbeliként értelmezik az elektronikus levél 
(email) formájában kelt, illetve a fax útján közölt dokumentumokat is. 

1.4 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéses jogviszonyuk teljesítése 
során kölcsönösen együttműködnek egymással, valamint haladéktalanul 
tájékoztatják egymást minden olyan körülményről, mely a teljesítést 
megakadályozhatja, illetve veszélyeztetheti. 

 
II. MEGRENDELÉSEK 
 

2.1 Megrendelő az egyedi megrendelés (PO vagy UX) Szerződő fél részére történő 
megküldésével megrendeli az abban meghatározott árukat, szolgáltatásokat. A 
felek közötti jogviszony a megrendelés másik fél általi visszaigazolásával, illetve 
a Szerződő fél teljesítésének megkezdése által jön létre. Bármelyik fél által 
kezdeményezett változtatás vagy kiegészítés kizárólag írásban a másik fél általi 
elfogadással válik hatályossá. 

 
III. TELJESÍTÉS 
 
3.1 Szerződő fél az egyedi megrendelésben a Megrendelő által meghatározott 

teljesítési helyre szállítja az árukat a meghatározott Incoterms 2010 paritással, a 
megrendelésben meghatározott határidőn belül, a szállítási határidő a 
megrendelés elfogadásának keltétől számítódik. Amennyiben felek nem 
határoznak meg teljesítési (szállítási) határidőt, úgy Szerződő fél a Megrendelő 
felszólítására köteles teljesíteni. Amennyiben felek kölcsönösen kikötötték a 
teljesítés időpontját, úgy Szerződő fél a Megrendelő jóváhagyásával jogosult 
ezen időpont előtt teljesíteni. 

 Áruk szállítása esetén amennyiben felek nem állapodnak meg külön a szállítás 
módjáról, úgy Szerződő fél DDP paritással köteles teljesíteni. Amennyiben felek 
külön nem állapodnak meg a teljesítés helyéről, úgy Szerződő fél a Megrendelő 
székhelyére köteles az árut leszállítani illetve a szolgáltatást teljesíteni.  

 
3.2 Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a határidőben történő teljesítési 

kötelezettség elengedhetetlen és elsődleges kötelezettsége. Szerződő fél a 
terhére felróható teljesítési késedelem esetén, köteles a teljes rendelési érték 
után napi 1% kötbért fizetni Megrendelő részére, mely nem lehet több a teljes 
rendelési érték 20 %-nál. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a Szerződő fél 
díjazásából kötbérkövetelését közvetlenül levonja. 



 

 

 
3.3 Megrendelő kizárólag a megrendelésben szereplő árukat köteles átvenni, 

amennyiben azok mennyiségi és minőségi hibáktól mentesek, valamint 
Megrendelő csak a megrendelésben szereplő áruk, szolgáltatások ellenértékét 
köteles megfizetni. 

 
3.4 Megrendelő a leszállított árut munkanapokon 9-14 óra között veszi át. Az átvétel 

helye a Megrendelő által üzemeltetett raktár. Reklámtárgyak, illetve egyéb 
marketingkommunikációs célt szolgáló áru szállítása esetén a szállított áru 
átvevője a megrendelésen szereplő kapcsolattartó személy. 

 
3.5 Áru szállítása esetén Szerződő fél köteles a leszállított áruk 

kísérődokumentumait (szállítólevél, fuvarlevél, stb…), valamint a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges egyéb dokumentumokat (használati 
útmutató, minőségi tanúsítvány, biztonsági adatlap, stb…) Megrendelő részére 
átadni, illetve rendelkezésre bocsátani legkésőbb a szállítás időpontjáig a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Szerződő fél köteles 
gondoskodni az áruk megfelelő csomagolásáról és megjelöléséről az irányadó 
jogszabályok szerint.  

 
IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
4.1 Az árakat, kedvezményeket és egyéb fizetési feltételeket a megrendelés 

tartalmazza. Az árak magukban foglalják az áruk szállításának, illetve 
szolgáltatás teljesítésének valamennyi szükségszerűen és indokoltan felmerült 
költségét, amennyiben bármely kivételes esetben többletköltségek merülnek fel, 
úgy azt Szerződő fél ajánlatának részletezve tartalmaznia kell.  

 
4.2 Megrendelő a számla kiállításának keltétől számított 30 napon belül átutalással 

fizeti meg az egyedi megrendelésben meghatározott árat a Szerződő fél 
szerződésszerű teljesítése esetén.  

 
4.3 A számla kötelező mellékletét képezik a teljesítést igazoló okmányok (pl.: áru 

szállítása esetén szállítólevél, szolgáltatás teljesítése esetén teljesítési igazolás). 
Szerződő fél köteles a számlán feltüntetni a PO vagy UX rendelési számot. 
Megrendelő jogosult a kifizetést addig visszatartani, amíg Szerződő fél nem 
teljesít szerződésszerűen, illetve amíg nem teljesíti hibás teljesítésből eredő 
kötelezettségeit.   

 
V. SZAVATOSSÁG 
 

 
5.1 A szavatossági időtartamra, kötelező alkalmassági időre, minőségi 

követelményekre a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak.  
 
5.2 Áruk szállítása esetén Szerződő fél szavatol azért, hogy Megrendelő 

tulajdonszerzését harmadik személy joga nem korlátozza, nem zárja ki. A 



 

 

vonatkozó jogszabályok szerint a Szerződő fél szavatolja, hogy a leszállított 
termékek – csomagolással együtt - a teljesítés időpontjában az alábbi 
tulajdonságokkal rendelkeznek: 

 

 rendeltetésszerű használatra alkalmasak 

 megfelelnek a termékre irányadó dokumentumokban (megfelelőségi 
tanúsítvány, szállítói nyilatkozat, biztonsági adatlap, stb…) meghatározott 
követelményeknek 

 bármely rejtett, illetve látható hibától mentesek 

 megfelelnek a szállítás helye szerinti ország szabályainak 
 
5.3 Szolgáltatások teljesítése esetén Szerződő fél szavatol a szolgáltatás I. osztályú 

minőségben történő elvégzéséért.  
 
5.4 Hibás teljesítés esetén - Megrendelő választása szerint – Szerződő fél köteles 

elsősorban haladéktalanul kicserélni a terméket olyanra, mely megfelel a 
követelményeknek, vagy kijavítani a terméket, illetve megrendelő árleszállítást 
igényelhet. Szerződő fél viseli a fenti kijavítással, kicseréléssel járó költségeket. 

 
 
VI. MUNKAVÉDELEM 
 

6.1 Amennyiben a szolgáltatás teljesítése illetve az áruk leszállítása a megrendelő 
belső szabályzatai szerint munkavédelmi szempontból veszélyeztetett területen 
történik, úgy Szerződő fél köteles a Megrendelő vonatkozó belső munkavédelmi 
szabályzatait betartani. Amennyiben Szerződő fél nem rendelkezik a vonatkozó 
belső szabályzatokkal, úgy kérése esetén Megrendelő rendelkezésre bocsátja.  

 
VII. FELELŐSSÉG 
 

7.1 Szerződő fél a neki felróható okból okozott kárért felel a Ptk-ban meghatározott 
kárfelelősségi szabályok szerint.   

 
VIII. SZELLEMI TULAJDON 
 
8.1 Szerződő fél szavatol azért, hogy a jelen szerződés alapján szállított, 

szolgáltatott termékek használata, értékesítése nem sért szabadalmi jogot, vagy 
harmadik személyt megillető más szellemi tulajdont védő jogot, szerződő fél által 
licensz megállapodás alapján harmadik személynek biztosított jogot, mely 
hátrányos lehet a megrendelőre. 

 
8.2 Amennyiben a szerződés teljesítése során jogi oltalomban részesíthető szellemi 

alkotás jön létre, Megrendelő kiköti a rendelkezési jogát ezen szellemi alkotás 
fellett. 

 
  



 

 

IX. JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK 
 

10.1 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Lafarge csoport elfogadta az ENSZ Global 
Compact megállapodását, így magára nézve kötelezőnek tekinti a 10 alapelvet 
az emberi jogok, a környezetvédelem és a korrupció terén. A Szerződő fél 
tudomásul veszi, hogy ő, alkalmazottai, disztribútorai és alvállalkozói kötelesek 
figyelembe venni és alávetni magukat a teljesítés során minden tekintetben fenti 
alapelveknek, melyek az alábbi címen érhetők el:   
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/GC_brochure_FINAL.pdf 
 
Vállalkozó továbbá tudomásul veszi, hogy a LAFARGE üzletviteli szabályzata a 
szabványok egy olyan gyűjteménye, mely vonatkozik a LAFARGE valamennyi 
alkalmazottjára a világon mindenhol a LAFARGE Csoporton belül (lsd. 
LAFARGE honlapján - www.lafarge.com). Ezek szerint az alapszabványok 
szerint hajtja végre napi feladatait valamennyi LAFARGE alkalmazott. Hasonló 
elvek betartása elvárt valamennyi LAFARGE beszállítótól világszerte. 
Megrendelő garantálja, hogy működése és az általa alkalmazott üzleti stratégiák 
összhangban állnak a LAFARGE beszállítók számára készített 
üzletszabályzattal. A dokumentum irányelveket és eljárásrendeket tartalmaz, 
melyek biztosítják, hogy valamennyi alkalmazott tiszteletben tartja és megfelel az 
üzletszabályzat előírásainak. 

 
10.2 A Szerződő fél – amennyiben a szerződéses kötelezettségének teljeítése 

érintett - köteles a „Vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését, és 
korlátozását szabályozó” EU-i Parlament és EU-i Tanács rendelet előírásait 
betartani.  

 
X. TITOKTARTÁS 
 

10.1 Szerződő fél köteles a jelen szerződés teljesítése során birtokába jutott és 
nyilvánosan nem hozzáférhető - a Megrendelő gazdálkodására, működésére 
vonatkozó, így különösen pénzügyi, gazdasági, műszaki, technológiai - adatot, 
információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Szerződő fél – figyelemmel az 
üzleti titok védelmét biztosító jogszabályokban foglaltakra – az üzleti titoknak 
minősülő adatokat, információkat Megrendelő írásos hozzájárulása nélkül nem 
hozhatja harmadik személy tudomására, nem hozhatja nyilvánosságra, illetve 
egyéb módon nem élhet vissza vele. Szerződő felet terhelő fenti titoktartási 
kötelezettsége a szerződés érvényességétől, megszűnésének, 
megszüntetésének időpontjától függetlenül határidő nélkül fennáll.  

 
10.2 Szerződő fél biztosítja, hogy alkalmazottai, viszonteladói, alvállalkozói 

tudatában vannak és tiszteletben tartják a jelen szakaszban meghatározott 
kötelezettséget. 

 
  

http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/GC_brochure_FINAL.pdf
http://www.lafarge.com/


 

 

XI. ALVÁLLALKOZÓK ALKALMAZÁSA, ENGEDMÉNYEZÉS 
 

11.1.Szerződő fél kijelenti, hogy Megrendelő jogosult a jelen szerződést a szerződő 
fél előzetes hozzájárulása nélkül engedményezni. A szerződés engedményezése 
nyomán az engedményes lesz felelős az egyedi megrendelésben foglaltak 
teljesítéséért. Szerződő fél a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül 
nem engedményezheti sem részben sem egészben a megállapodást, és nem 
alkalmazhat alvállalkozót.  

 
XII. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGVITÁK 
 

12.1 A jelen szerződésre a magyar jog irányadó. A szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori hatályos vonatkozó magyar 
jogszabályok alkalmazandóak. 

 
12.2 Felek a Pécsi Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos 

illetékességét kötik ki értékhatártól függően. 


