
 

Általános szerződési feltételek FATH Components Kft. 
vállalkozással kötött szerződés esetén 

 

1.§ Érvényesség 

(1) A FATH Components Alkatrészforgalmazó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Eladó) valamennyi 

szállítása, teljesítése és ajánlata a jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapján 

történik. Jelen ÁSZF minden olyan szerződés részévé válik, amelyet az Eladó az általa forgalmazott 

termékek és szolgáltatások vonatkozásában a szerződéses partnereivel (a továbbiakban: Vevő) köt. 

Jelen ÁSZF rendelkezései valamennyi jövőbeli, a Vevő részére történő szállításra, teljesítésre és 

ajánlatra is kiterjednek, abban az esetben is, ha a felek erre vonatkozóan külön nem állapodtak meg 

ismét. 

(2) A Vevő vagy harmadik személy általános szerződési feltételei nem alkalmazhatók, akkor sem, ha 

ezek érvényességét az Eladó a konkrét egyedi esetben külön nem vitatta. Ha az Eladó olyan 

rendelkezésre hivatkozik, amelyet a Vevő vagy harmadik személy általános szerződési feltételei 

tartalmaznak vagy ilyenre utalnak, az Eladó ezen hivatkozásából nem következik az, hogy az Eladó a 

Vevő vagy harmadik személy valamennyi általános szerződési feltételét elismeri. 

 

2.§ Ajánlat és szerződéskötés 

(1) Az Eladó által tett jognyilatkozatok nem minősülnek kötelező erejű, szerződés megkötésére 

irányuló szándéknyilatkozatnak, kivéve ha az Eladó az ajánlatban kifejezetten kinyilvánítja a szerződés 

megkötésére irányuló szándékát vagy az Eladó ajánlati kötöttségének idejét kifejezetten 

meghatározza. [Ptk. 6:64.§] A Vevő megrendeléseinek vagy megbízásainak elfogadásáról az Eladó a 

kézhezvételtől számított 14 napon belül nyilatkozik. 

(2) Az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyra kizárólag az írásban megkötött adásvételi szerződés, 

illetve a jelen ÁSZF az irányadó, amelyek a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét teljes 

körűen tartalmazzák. Az Eladó szerződéskötést megelőzően tett nyilatkozatainak jogi kötelező erejük 

nincs, továbbá a felek szerződéskötést megelőző szóbeli megállapodásait az írásbeli adásvételi 

szerződés teljes körűen tartalmazza. 

(3) A megkötött szerződés, valamint a jelen ÁSZF kiegészítése vagy módosítása kizárólag írásban 

érvényes. Az ügyvezetők és cégvezetők kivételével az Eladó alkalmazottai nem jogosultak ezen 

rendelkezéstől eltérő szóbeli nyilatkozatot tenni. Az írásbeliségnek megfelel a telefax útján közölt 

nyilatkozat is, ugyanakkor a telekommunikációs eszköz igénybevételével, így különösen e-mail útján 

tett nyilatkozat nem minősül írásbelinek. 

(4) Az Eladó által a szállítás vagy szolgáltatás tárgyára vonatkozóan megadott adatok (pl. súly, méret, 

felhasználhatóság, terhelhetőség, tűrőképesség, műszaki adatok), valamint ábrázolások (rajzok, 

ábrák) tájékoztató jellegűek, feltéve hogy a szerződésszerű használat pontos egyezést nem követel 

meg. Az Eladó által megadott fenti adatok nem garantált minőségi ismertetőjelek, hanem csak a 

szállítás vagy szolgáltatás tárgyának körülírása, ismertetése. A kereskedelmi gyakorlatnak megfelelő, 

vagy jogszabály által előírt, illetőleg műszaki minőségjavítás következtében felmerült eltérések, 

továbbá alkotórészek más egyenértékű alkotórésszel történő helyettesítései megengedettek, feltéve 

hogy a szerződésszerű használatot nem befolyásolják hátrányosan. Eladó fenntartja a jogot, hogy a 

szokásos kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően a megrendelt mennyiségtől ± 10%-kal eltérjen. 

(5) Az Eladó fenntartja tulajdonjogát és szerzői jogát valamennyi általa tett ajánlat és 

költségkalkuláció, továbbá a Vevő rendelkezésére bocsátott rajz, ábra, számítás, prospektus, 



katalógus, modell, szerszám, valamint más dokumentáció és segédeszköz vonatkozásában. A Vevő 

ezeket az Eladó kifejezett hozzájárulása nélkül nem jogosult sem önállóan, sem tartalmát tekintve 

harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, önállóan vagy harmadik 

személyen keresztül felhasználni, illetve sokszorosítani. A Vevő köteles a fent meghatározott 

tárgyakat az Eladó felhívására az Eladó részére teljes körűen visszaszolgáltatni, az esetleges 

másolatokat megsemmisíteni, ha azokra a rendes üzletmenethez már nincs szüksége, vagy a felek 

közötti tárgyalások nem vezettek szerződéskötéshez. 

 

3.§ Árak és fizetési feltételek 

(1) Az árak a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett szolgáltatás- és termékköre vonatkoznak. 

Az ezt meghaladó vagy ettől eltérő teljesítéseket Eladó külön számolja el. Az árak az Eladó által 

kiállított visszaigazolásban meghatározott pénznemben (forintban vagy euróban), EXW (Exworks) 

értendők, és nem tartalmazzák a csomagolás és kiszállítás költségét, a mindenkor hatályos általános 

forgalmi adót, exportszállítás esetén a vámot, továbbá az egyéb díjakat és más közterheket. 

(2) Ha alkalmazandó árként az Eladó listaárai vannak kikötve, és a szállítást a szerződéskötést követő 

több mint 4 hónappal később kell teljesíteni, Eladónak a szállításkor hatályos listaárait kell alkalmazni 

(mindenkor figyelembe véve a megállapodott százalékos vagy fix összegű kedvezményeket is). 

(3) A számlák összegét – a felek eltérő rendelkezése hiányában – a számla kiállításától számított 30 

napon belül kell teljesíteni. A számla teljesítésének időpontja a számla összegének Eladóhoz történő 

beérkezése. Csekk esetén a beváltás minősül teljesítésnek. Ha a Vevő a számla teljesítésével 

késedelembe esik, köteles az Eladó részére a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot 

fizetni, ezen felül Eladó jogosult a Ptk. 6:155.§ (2) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket 

alkalmazni. 

(4) Vevő az Eladó követelésével szemben beszámítással élni, továbbá fizetést bármilyen jogcímen 

visszatartani kizárólag abban az esetben jogosult, ha a Vevő által beszámítani vagy érvényesíteni 

kívánt követelést vagy igényt az Eladó írásban elismerte, vagy azt a bíróság jogerősen megállapította. 

(5) Az Eladó jogosult arra, hogy  a még nem teljesített szállításokat vagy szolgáltatásokat csak a Vevő 

előre fizetése vagy más biztosíték nyújtása esetén teljesítse, ha a szerződés megkötését követően 

olyan körülmény jutott a tudomására, amely a Vevő teljesítőképességét hátrányosan befolyásolja és 

amely az Eladónak a Vevővel szemben bármilyen jogcímen fennálló, le nem járt követeléseinek 

teljesítését veszélyezteti. 

 

4.§ Szállítás és szállítási határidő 

(1) Az Eladó teljesítése EXW (Exworks) értendő. 

(2) Az Eladó által közölt teljesítési- vagy szállítási határidők tájékoztató jellegűek, kivéve ha a 

határidőt az Eladó kifejezetten vállalta, vagy a határidőben a felek kifejezetten megállapodtak. 

Szállítmányozó vagy fuvarozó igénybevétele esetén a teljesítési- vagy szállítási határidő akkor számít 

megtartottnak, ha az átadás a szállítmányozó, fuvarozó vagy a szállítást végző harmadik személy 

részére határidőben megtörténik. 

(3) Az Eladó jogosult – függetlenül a Vevővel szemben fennálló egyéb jogaitól – a teljesítés- vagy 

szállítási határidőt a Vevőhöz címzett nyilatkozatával egyoldalúan meghosszabbítani addig az 

időpontig, amíg a Vevő az Eladóval szembeni szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti. [Ptk. 6:139.§ 

(1) bek.] 

(4) Az Eladó nem tartozik felelősséggel a teljesítés lehetetlenné válásáért vagy a késedelmes 

teljesítésért abban az esetben, ha ezeket az Eladó ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 



időpontjában előre nem látható körülmény (pl. bármilyen üzemzavar, alapanyag vagy energia 

beszerzésével kapcsolatos nehézség, szállítási késedelem, sztrájk, jogszerű korlátozás, 

munkaerőhiány, energia- vagy üzemanyaghiány, szükséges hatósági engedély beszerzésével 

kapcsolatos nehézség, hatósági eljárás, illetőleg a fuvarozó/szállítmányozó szerződés- vagy 

jogellenes, illetve késedelmes szállítása) okozta. Ha a fenti körülmények az Eladó teljesítését 

korlátozzák vagy akadályozzák, és az akadály tartós jellegű, az Eladó jogosult a szerződéstől elállni. 

Átmeneti jellegű akadály esetén a teljesítési határidő az akadály időtartamával meghosszabbodik. Ha 

a Vevőnek az ilyen határidő-hosszabbítás következtében a teljesítés elfogadása már nem áll 

érdekében, a Vevő jogosult az Eladó részére késedelem nélkül előterjesztett írásbeli nyilatkozattal a 

szerződéstől elállni. 

(5) Az Eladó csak a következő feltételek fennállása esetén jogosult részteljesítésre: 

- a részteljesítést a Vevő a szerződés szerinti célra fel tudja használni, 

- az Eladó garantálja a többi megrendelt áru kiszállítását és 

- a Vevőnek a részteljesítés elfogadásával többletterhe és többletköltsége nem merül fel (kivéve, ha 

ezeket az Eladó átvállalja). 

(6) Ha az Eladó a teljesítéssel késedelembe esik, vagy Eladó teljesítése bármely okból lehetetlenné 

válik, Eladó kártérítési felelősségére a jelen ÁSZF 8.§-ának rendelkezései az irányadók. 

(7) Hibátlan áru jogszabályban vagy szerződésben rögzített ok nélküli visszaküldése kizárólag az Eladó 

előzetes hozzájárulása esetén lehetséges. Ilyen esetben az Eladó jogosult elmaradt jövedelem 

jogcímén a visszavett áru nettó számlaértékének 25%-ával megegyező összegű átalány-kártérítést 

érvényesíteni a Vevővel szemben. A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az Eladót az áru 

visszavétellel összefüggésben nem érte kár, vagy a kár mértéke az érvényesített átalány-kártérítésnél 

kevesebb volt. Az átalány-kártérítésen kívül a Vevő viseli a visszavett áru újraraktározásának Eladónál 

felmerült költségeit is. 

 

5.§ A teljesítés helye, kiszállítás, csomagolás, kárveszély átszállása, átvétel 

(1) A szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi kötelezettség teljesítésének helye – a felek eltérő 

megállapodása hiányában – az Eladó székhelye. Ha az installáció is az Eladó kötelezettsége, a 

teljesítés helye az installáció helye. 

(2) A kiszállítás és a csomagolás módját az Eladó – a vonatkozó előírások betartásával – szabadon 

választhatja meg. 

(3) A kárveszély legkésőbb az árunak a szállítmányozó, fuvarozó vagy a szállítással megbízott más 

harmadik személy részére történő átadásával (amelynek a berakodás megkezdése minősül) száll át a 

Vevőre. Ez a rendelkezés irányadó részteljesítés esetén is, továbbá abban az esetben is, ha az Eladó 

egyéb kötelezettségeket (pl. kiszállítás, installáció) is vállalt. Ha az áru kiszállítása vagy átadása a Vevő 

érdekkörében felmerült ok miatt szenved késedelmet, a kárveszély azon a napon száll át a Vevőre, 

amikor az áru készen áll a szállításra és ezt a körülményt az Eladó közli a Vevővel. 

(4) A raktározás költségét a kárveszély átszállását követően a Vevő viseli. Az Eladó általi raktározás 

esetén a raktározás költsége a raktározott áru számlaértékének 0,25%-a minden befejezett naptári 

hétre. A felek bizonyíthatják, hogy a raktározással az előbbinél több vagy kevesebb költség merült fel. 

(5) A szállítást az Eladó csak a Vevő kifejezett kérésére biztosítja lopás, törés-, szállítási-, tűz- vagy 

vízkár, illetve egyéb kockázatok ellen. 

(6) Az átadás-átvétel során az áru akkor számít átadottnak-átvettnek, ha 

- a szállítás és – amennyiben az Eladó installációra is köteles – az installáció befejeződött, 



- az Eladó a Vevőt a jelen 5.§ (6) bekezdése szerinti átvételi vélelemre történő hivatkozással az áru 

átvételére felszólította, 

- a szállítást vagy az installációt követően 7 munkanap eltelt, vagy a Vevő az áru használatát 

megkezdte (pl. a leszállított berendezést üzembe helyezte) és ebben az utóbbi esetben a szállítást 

vagy az installációt követően 6 munkanap eltelt,  

- a Vevő az átvételt a fenti időtartamon belül megtagadta, feltéve, hogy a megtagadás oka nem az 

Eladóval közölt olyan hiba, amely az áru rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi vagy 

jelentősen korlátozza. 

 

6.§ Kellékszavatosság, hibás teljesítés 

(1) A kellékszavatossági idő a szállítástól, illetve ha átadás-átvétel szükséges, az átvételtől számított 1 

év. [Ptk. 6:163.§ (1) bek.] 

(2) A leszállított árut a Vevőhöz vagy az általa meghatározott harmadik személyhez történő 

leszállítást követően késedelem nélkül kellő gondossággal meg kell vizsgálni. A teljesítést 

elfogadottnak kell tekinteni, ha (i) a nyilvánvaló hibák vagy az olyan hibák miatt, amelyek késedelem 

nélküli, kellő gondosságú vizsgálat mellett felismerhetők lettek volna, a Vevő a szállítástól számított 2 

munkanapon belül, (ii) egyéb hiba esetén a hiba felfedezésétől vagy attól a legkorábbi időponttól 

számított 2 munkanapon belül, amikor a Vevőnek rendeltetésszerű használat mellett a hibát alapos 

vizsgálat nélkül is fel kellett volna ismernie, nem terjeszt elő írásban az Eladó felé minőségi kifogást a 

2.§ (3) bekezdésének utolsó mondata szerint. Az Eladó felhívására a Vevő köteles saját költségén és 

saját kockázatára a kifogásolt árut az Eladónak visszaküldeni. Alapos minőségi kifogás esetén az Eladó 

megtéríti a Vevő részére a legkedvezőbben igénybe vehető visszaszállítási mód költségeit; ezen 

rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a költségek azért lettek magasabbak, mert az áru a 

rendeltetésszerű használat helyétől eltérő helyen volt található. 

(3) Kellékhiba esetén az Eladó jogosult és köteles a hibás árut megfelelő határidőn belül saját 

választása szerint kijavítani vagy kicserélni. A kijavítás vagy kicserélés sikertelensége (lehetetlenné 

válása, teljesíthetetlensége, Eladó általi megtagadása vagy indokolatlan késedelme) esetén a Vevő 

megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt nincs helye 

elállásnak. 

(4) Ha a hiba az Eladó felróhatósága miatt következett be, a Vevő a 8.§-ban meghatározott 

feltételekkel kártérítést követelhet. 

(5) Más gyártó alkatrészének olyan hibája esetén, amelyet az Eladó licence-jogi vagy más ténybeli 

okból nem tud elhárítani, az Eladó a szavatossági igényét saját választása szerint (i) érvényesíti az 

alkatrész gyártójával vagy forgalmazójával szemben a Vevő javára, vagy (ii) az igényérvényesítést 

átengedi a Vevőnek. Az ilyen hiba miatt szavatossági igényt – a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek 

figyelembevétele mellett – csak akkor lehet érvényesíteni az Eladóval szemben, ha a bíróság a 

gyártóval vagy forgalmazóval szembeni igényt jogerősen elutasította, vagy az igény érvényesítése 

egyébként (pl. a gyártó vagy forgalmazó felszámolása miatt) kilátástalannak tűnik. A gyártó vagy 

forgalmazó elleni bírósági eljárás időtartama alatt az érintett, a Vevő által az Eladóval szemben 

érvényesíthető szavatossági igény elévülése nyugszik [Ptk. 6:24.§]. 

(6) A szavatosság megszűnik, ha a Vevő az árut az Eladó hozzájárulása nélkül saját maga vagy 

harmadik személy közreműködésével megváltoztatja, és ezáltal a hiba elhárítása lehetetlenné vagy 

jelentősen nehezebbé válik. Minden ilyen esetben a Vevő viseli a hibaelhárításnak a változtatással 

összefüggésben felmerült többletköltségét. 



(7) A Vevővel egyedileg megállapodott, használt árura vonatkozó teljesítés a kellékszavatosságért 

való felelősség teljes kizárásával történik. 

 

7.§ Szerzői- és iparjogvédelmi jog 

(1) Az Eladó a jelen 7.§ rendelkezései szerint szavatol azért, hogy a szállított áru mentes harmadik 

személy szerzői- vagy iparjogvédelmi jogától. Mindegyik fél köteles a másik felet késedelem nélkül 

írásban értesíteni, ha vele szemben az előbbi jogok megsértése miatt harmadik személy igényt kíván 

érvényesíteni. 

(2) Abban az esetben, ha a szállított áru harmadik személy szerzői- vagy iparjogvédelmi jogát sérti, az 

Eladó saját választása szerint és saját költségére (i) oly módon változtatja meg vagy cseréli ki az árut, 

hogy az a továbbiakban harmadik személy jogát ne sértse, de továbbra is alkalmas legyen a szerződés 

szerinti rendeltetésére, vagy (ii) licence szerződés megkötésével megszerzi a Vevő részére a 

használati jogot. Amennyiben Eladó ezeket megfelelő határidőn belül nem tudja teljesíteni, a Vevő 

jogosult megfelelő árleszállítást követelni vagy a szerződéstől elállni. A Vevő bármilyen ezzel 

kapcsolatos kártérítési igényére a jelen ÁSZF 8.§-ában foglalt rendelkezések az irányadók. 

(3) Más gyártó által előállított áru jogsértése esetén az Eladó az igényét saját választása szerint (i) 

érvényesíti az áru gyártójával és/vagy forgalmazójával szemben a Vevő javára, vagy (ii) az 

igényérvényesítést átengedi a Vevőnek. Az ilyen jogsértés miatt igényt – a jelen 7.§ rendelkezéseinek 

figyelembevétele mellett – csak akkor lehet érvényesíteni az Eladóval szemben, ha a bíróság a 

gyártóval vagy forgalmazóval szembeni igényt jogerősen elutasította, vagy az igény érvényesítése 

egyébként (pl. a gyártó vagy forgalmazó felszámolása miatt) kilátástalannak tűnik. 

 

8.§ Kártérítési felelősség 

(1) Az Eladó kártérítési felelősségére, függetlenül attól, hogy milyen jogcímen (így különösen 

lehetetlenné válás, késedelem, hibás teljesítés, szerződésszegés, együttműködési kötelezettség 

elmulasztása vagy joggal való visszaélés miatt) áll fenn, feltéve hogy az Eladót felróhatóság terheli, a 

jelen 8.§-ban meghatározott korlátozások vonatkoznak. 

(2) Az Eladó nem tartozik felelősséggel a saját szervezeti egységei, törvényes képviselői, alkalmazottai 

és egyéb közreműködői hanyag gondatlanságáért, kivéve ha ez lényeges szerződéses kötelezettséget 

sért. Lényeges szerződéses kötelezettségnek minősül a lényeges hibától mentes áru határidőben 

történő szállítása és installációja, valamint az áru szerződésszerű használatához, továbbá a Vevő 

életének, testi épségének és tulajdonának védelméhez szükséges tájékoztatás nyújtása. 

(3) Ha az Eladó a 8.§ (2) bekezdése alapján kártérítési felelősséggel tartozik, a felelősség azokra a 

károkra korlátozódik, amelyeket az Eladó a szerződésszegés lehetséges következményeként a 

szerződés megkötésének időpontjában előre látott, vagy elvárható lett volna tőle, hogy előre lásson. 

Az áru hibájának következtében felmerült közvetett károkat és következménykárokat csak abban az 

esetben kell megtéríteni, ha ezek a károk az áru rendeltetésszerű használata során tipikusan 

előfordulhatnak. 

(4) Hanyag gondatlanságért való felelősség esetén az Eladó által megtérítendő teljes kár (dologban 

okozott kár és az ennek következtében felmerült vagyoni kár) mértéke káreseményenként legfeljebb 

150.000.000.- forint összegre korlátozódik (tekintettel az Eladó jelenlegi termékfelelősség- vagy 

felelősségbiztosításának biztosítási összegére) abban az esetben is, ha a kár lényeges szerződéses 

kötelezettség megszegése következtében merült fel. 

(5) A fenti felelősség-kizárások és -korlátozások megfelelően irányadók az Eladó szervezeti 

egységeire, törvényes képviselőire, alkalmazottaira és egyéb közreműködőire is. 



(6) Ha az Eladó műszaki felvilágosítást vagy tanácsadást nyújt oly módon, hogy ez nem tartozik a 

szerződésben vállalt kötelezettségeihez, úgy ez minden esetben ingyenesen, a felelősség teljes 

kizárásával történik. 

(7) Jelen 8.§ korlátozásai nem érintik az Eladónak a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, 

testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősségét, továbbá a 

termékfelelősséget [Ptk. 6:550-559.§]. 

 

9.§ Tulajdonjog-fenntartás 

(1) A lentebb szabályozott tulajdonjog-fenntartás az Eladónak a Vevővel szemben a jelen 

jogviszonyból fennálló valamennyi jelenlegi és jövőbeli követelésének (beleértve a jogviszonnyal 

kapcsolatos elszámolás szerinti számlakövetelést is) biztosítására szolgál. 

(2) Az Eladó által leszállított áru a biztosított követelések teljes kifizetéséig az Eladó tulajdona marad. 

Az áru, valamint a jelen szabályozás szerint az áru helyébe lépő, tulajdonjog-fenntartással érintett áru 

megnevezése a továbbiakban: fenntartott áru. 

(3) A fenntartott árut a Vevő az Eladó részére ingyenesen letétként őrzi. 

(4) A Vevő jogosult a fenntartott árut a visszakövetelés esetének bekövetkeztéig [jelen § (9) 

bekezdése] rendes üzletmenet mellett feldolgozni vagy elidegeníteni. A Vevő nem jogosult a 

fenntartott árut zálogjoggal megterhelni vagy biztosítékul adni. 

(5) Ha a fenntartott árut a vevő feldolgozza vagy átalakítja, úgy a feldolgozás vagy átalakítás az Eladó 

mint gyártó javára történik, és az Eladó közvetlenül tulajdont vagy – ha az átalakítás vagy feldolgozás 

több tulajdonos dolgát érinti, illetve a fenntartott áru értéke a feldolgozott vagy átalakított dolog 

értékénél alacsonyabb – résztulajdont szerez a létrejött új dolgon a fenntartott áru értékének a 

létrejött új dolog értékéhez viszonyított arányában. Abban az esetben, ha az Eladó a fentiek szerint 

nem szerez tulajdont, a Vevő biztosítékul már most az Eladóra ruházza át a létrejött új dolgon a 

jövőben keletkező tulajdonjogát vagy – a fent meghatározott arányú – résztulajdonjogát. Ha a 

fenntartott áru más dologgal szétválaszthatatlanul úgy egyesül vagy vegyül, hogy a másik dolog 

minősül fődolognak, úgy a Vevő – amennyiben a fődolog az ő tulajdonában áll – az Eladóra ruházza át 

az egyesült vagy vegyült dolog résztulajdonát a jelen bekezdés első mondatában meghatározott 

arányban. 

(6) A fenntartott áru továbbértékesítése esetére a Vevő már most az Eladóra engedményezi – 

résztulajdon esetén a fenntartott árura eső tulajdonrésznek megfelelő mértékében – a 

továbbértékesítésből eredő, a fenntartott áru megszerzőjével szembeni követeléseit. Ugyanez 

irányadó a fenntartott áru helyébe lépett egyéb követelésekre is (pl. biztosítási-, kártérítési igények). 

Az Eladó visszavonhatatlanul meghatalmazza a Vevőt, hogy a fentiek szerint engedményezett 

követeléseket saját nevében érvényesítse. Az Eladó ezen meghatalmazást csak a fenntartott áru 

visszakövetelése esetén [jelen § (9) bekezdése] vonhatja vissza. 

(7) Ha a fenntartott áru harmadik személy hatalmába kerül vagy azon harmadik személy jogot akar 

alapítani (pl. zálogjogot), a Vevő köteles a harmadik személyt az Eladó tulajdonjogáról késedelem 

nélkül tájékoztatni, továbbá az előbbi körülményről az Eladót késedelem nélkül értesíteni annak 

érdekében, hogy az Eladó a tulajdonjogát érvényesíteni tudja. Ha a tulajdonjog érvényesítésével 

kapcsolatos peres, nemperes vagy peren kívüli eljárás költségét a harmadik személy nem téríti meg 

az Eladónak, ezen költségeket a Vevő köteles viselni. 

(8) Az Eladó a Vevő kérésére felszabadíthatja a fenntartott árut, illetőleg a helyébe lépett dolgot vagy 

követelést, ha annak értéke a biztosított követelés összegét több mint 50%-kal meghaladja. 



(9) Ha az Eladó a Vevő szerződésszegése következtében – különösen fizetési késedelem esetén – eláll 

a szerződéstől, jogosult a fenntartott árut visszakövetelni. 

 

10.§ Záró rendelkezések 

(1) Az Eladó és Vevő közötti jogviszonyból eredő jogviták elbírálására mind az Eladó, mind a Vevő 

székhelye szerinti bíróság illetékes, és az Eladó választhat, hogy a peres eljárást melyik illetékes 

bíróságon indítja meg. Az Eladóval szembeni indított peres eljárásban kizárólag az Eladó székhelye 

szerinti bíróság illetékes. 

(2) Az Eladó és Vevő közötti jogviszonyra kizárólag a magyar jog rendelkezései az irányadók. Az 

Egyesült Nemzetek Egyezménye az Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről (1980. április 11., 

CISG) rendelkezései nem alkalmazhatók. 

(3) A szerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben azok a mindenkor hatályos 

magyar jogszabályi rendelkezések az irányadók, amelyekben a felek a szerződés gazdasági és az ÁSZF 

jogi céljával összhangban egyébként is megállapodtak volna. 

 

ADATVÉDELMI ZÁRADÉK 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4-5.§-

ai alapján a Vevő hozzájárul, hogy személyes adatait az Eladó a szerződés teljesítésével 

összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben kezelje, illetve amennyiben a szerződés 

teljesítéséhez szükséges, az adatokat harmadik személy (pl. biztosító) részére továbbítsa. 

 

 

 


