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Általános Szállítási Szerződési Feltételek 
(továbbiakban ÁSZSZF) 

 
1. Az ÁSZSZF hatálya 
 
1.1. Jelen ÁSZSZF rendelkezéseit a Cg. 09-09-027905 cégjegyzékszámon bejegyzett FABETKER Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4181 Nádudvar, Virágos zug 0548/6 hrsz,  adószáma: 25572667-2-09), mint Eladó által 
forgalmazott árukra és e körben Eladó és Vevő között létrejövő valamennyi szerződéses jogviszonyra alkalmazni kell.  
 

1.2. Jelen ÁSZSZF rendelkezéseitől kizárólag az Eladó és Vevő írásban megkötött külön megállapodása alapján lehet eltérni.  
 
2. Szerződés létrejötte 
 
2.1 A megrendelés és szerződéskötés alapja az Eladó által tárgyi témában adott utolsó árajánlat, mely alapján Vevő a megrendelését 
adja. Az ajánlattól eltérő tartalmú megrendelés esetén Eladó jogosult a megrendelést lemondani, vagy új ajánlatot készíteni, melyet 
Vevőnek írásban el kell fogadnia. Az áru átvétele és/vagy az áru ellenértékének („vételár”) megfizetése is az ajánlat elfogadásának 
minősül. 
 

2.2. A Felek közötti szerződés létrejön Vevő írásos - e-mailen, faxon, vagy postai úton elküldött - megrendelésével, amennyiben azt 
Eladó írásban visszaigazolja vagy a „Megrendelés Visszaigazolása” nyomtatvány kitöltésével, vagy a felek aláírják a Fajta és mennyi-
ség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére vonatkozó Adásvételi Szerződést.  
 

2.3. A Vevő a megrendelését Eladó visszaigazolását, illetve a szerződés aláírását követően egyoldalúan nem módosíthatja, attól nem 
állhat el.  
 

2.4 Amennyiben Vevőnek bármilyen, ezt megelőző szerződéses viszonyból eredő, lejárt határidejű kifizetetlen tartozása áll fenn Eladó 
felé, úgy Eladó megtagadhatja az adásvételi szerződés aláírását és a megrendelés teljesítését. 
 
3. Vételár 
 
3.1. A termékekre vonatkozóan megadott vételárak minden esetben az Adásvételi Szerződésben kerülnek rögzítésre. Itt kerül rögzítés-
re az is, hogy az árak milyen teljesítéssel értendők.  
 

3.2. A vételárat Eladó egyoldalúan módosíthatja, ha 
- jogszabály, vagy hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi, ideértve a központi intézkedések hatására bekövetkező, 5%-os mérté-

ket meghaladó működési költségnövekedést, alapanyag beszerzési ár növekedést, és a fuvardíjak növekedését;  
- szerződéskötést követően olyan tény, körülmény, vagy esemény következik be, mely a leggondosabb Eladói körültekintés mellett 

sem volt előre látható; 
- Vevő oly módon változtatja meg a megrendelést, amely az Eladónak többletköltséget jelent a gyártás/teljesítés során; 
- a tervezett és a tényleges teljesítés időpontja között – Vevőnek felróható okból – 30 napot meghaladó csúszás következik be. 
 

3.3. Eladó 3.2. pontban foglalt legalább 5%-os áremelése esetén Vevő jogosult jelen szerződéstől elállni, anélkül, hogy Eladóval szem-
ben kártérítési igénye lenne, továbbá köteles megtéríteni az Eladó addig felmerült költségét és kárát. 
 
4. Teljesítés helye, ideje és módja 
 
4.1. A teljesítés helye, ideje és módja az adott feladatra kötött Adásvételi Szerződésben kerül rögzítésre. A kárveszély az áru átadásá-
val-átvételével száll át Eladóról a Vevőre. 
 

4.2. A megrendelt és szerződésben rögzített áruk típusában, illetve szállítandó mennyiségében bekövetkező változásról Vevő haladék-
talanul köteles írásban értesíteni Eladót. Eladó a változás elfogadásáról 3 munkanapon belül köteles visszaigazolást küldeni Vevő 
részére. A megrendelés változásának Vevő általi írásbeli bejelentéséig legyártott termékeket Vevő köteles átvenni, számlájukat teljesí-
teni. A megrendelés megváltozása esetén Eladó jogosult egyoldalúan módosítani a vételárat (szerződés 3.2. pontja). 
 

4.3. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződésben rögzített árak meghatározásánál az Eladó kalkulációjában az elemek 0,0 
C° feletti levegő hőmérséklet során történő gyártása szerepel. E hőmérséklet alatt a gyártás szünetel, melyből eredő csúszásért Eladót 
semmilyen felelősség nem terhel. Ettől eltérő Vevői igényt Vevőnek írásban előre közölni kell, mely alapján Eladó a műszaki, minőségi 
megvalósíthatóságot jogosult megvizsgálni, és az alapján az igényt elfogadni, vagy elutasítani. Az ezen igény teljesítéséből eredő 
többletköltséget Eladó jogosult Vevő felé érvényesíteni. 
 
5. Rakodási, szállítási feltételek 
 
5.1. Eladó minden esetben elvégzi az áru szállítójárműre történő felrakodását. Termékektől függően az áruk a rakodáshoz, mozgatás-
hoz szükséges beépített emelőfülekkel, vagy menetes hüvellyel, vagy technikai furatokkal készülnek. A jellemzően sík geometriájú, 
illetve kisebb tömegű termékek rakodása, tárolása, és szállítása raklapokon történik.  
 

5.2. A raklapok a ténylegesen elszállított mennyiségek alapján kerülnek számlázásra, 2.800 Ft/db+Áfa áron. Eladó az ép, sérülésmen-
tes, újra felhasználható raklapokat visszaveszi, amennyiben Vevő 30 napon belül visszaszállítja azokat. A visszavett raklapok esetében 
1.400 Ft/db+Áfa összeget Eladó jóváír Vevő részére. A raklapok visszaszállításáról Vevőnek kell gondoskodnia. A Vevő által a szállí-
tást megelőzően biztosított csereraklapok esetében a raklapok nem kerülnek számlázásra. 
 

5.3. Amennyiben Vevő saját fuvareszközén, vagy az általa megrendelt fuvarozóval szállítja el az árut, úgy saját költségére és felelős-
ségére köteles gondoskodni az elszállításról. Vevő a fuvareszközt az előre leegyeztetett szállítási napon olyan időben köteles előállíta-
ni, hogy elegendő idő legyen az áru berakodására. A szállítójárművek rakodási sorrendjét az érkezési sorrend és a szállítandó áru 
rakodási kötöttsége határozza meg. Az ebből eredő várakozási idő miatt Eladó semmilyen kártérítési, vagy várakozási díj érvényesítési 
igényt nem fogad el. 
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5.4. Az Eladó által történő szállítás esetén a szállítás az áru tulajdonságára tekintettel 24 tonnás ponyvás, vagy nyitott kamionokkal 
történik, a maximális kiterheltség figyelembevételével. Egyedi szállítójármű igényt, és az esetleges behajtási engedély kötelezettséget 
Vevő az ajánlatadás során köteles közölni Eladóval. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltséget Eladó érvényesítheti Vevő felé. 
 

5.5. Az építéshelyi lerakodás és deponálás Vevő feladata. A lerakodáshoz szükséges feltételekről Vevőnek kell gondoskodnia. A szállí-
tójármű építéshelyi tartózkodása – várakozási és rakodási idővel együtt – 2 óra időtartamig ingyenes. Ezt követően minden megkezdett 
óra időtartamra Eladó állásidőt jogosult számlázni Vevő felé. 
 

5.6. Vevő az áru átvételében bekövetkező akadályról a szállítást megelőzően minimum 24 órával köteles szóban, vagy írásban értesí-
teni Eladót. Ennek elmulasztásából, vagy a Vevő által valótlan indokokra hivatkozással Vevő nem veszi át a leszállított árut, vagy nem 
gondoskodik a lerakodás megfelelő feltételeiről, úgy Vevő költségére Eladó visszaszállítja az árut, melynek költségét Vevő köteles 
megfizetni, a 5.8. pontban meghatározott tárolási díjjal egyetemben.  
 

5.7. Amennyiben Vevő az árut az Eladó határidőre történő teljesítése ellenére 8 naptári napon belül nem kéri leszállítani, illetve nem 
veszi át, úgy Eladó a Vevő költségére és felelősségére tárolási díj felszámítása mellett, az árut megőrzi. Amennyiben a Vevő az Eladó 
által történő írásbeli felszólítás ellenére sem veszi át az árut az abban meghatározott időpontig, úgy Eladó részéről a szerződés teljesí-
tettnek tekinthető és jogosult kiállítani a Vevő részére a számlát. A tárolási díj mértéke havonta az át nem vett áru szerződés szerinti 
(számla kiállítása esetén, számlán szereplő) nettó értékének 3%-a + Áfa, és minden megkezdett hónap után fizetendő. Ez esetben a 
teljesítés ideje a tárolás kezdő napja.  
 

5.8. Amennyiben Vevő az áru átvételével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Eladó jogosult a szerződéstől elállni és az árut har-
madik személy részére értékesíteni. Vevő késedelme esetén - jelen pontban meghatározott Eladói elállás és értékesítésen túl - Vevő 
köteles megfizetni az Eladó felmerült kárát, költségét és elmaradt hasznát. 
 

5.9. Eladó minden szállításhoz szállítólevelet csatol, melyen feltünteti a Vevőt, a szállítási címet, és az áru átvételéért felelős személyt 
az elérhetőségével együtt, és termékeket a beazonosításukra alkalmas jelöléssel. 
 

5.10. Eladó elő-és részszállításra jogosult. Az Eladó a termék gyártása, előállítása során alvállalkozó igénybevételére jogosult.  
 
6. Mennyiségi és minőségi átvétel 
 
6.1. Az Eladó a rakodást megelőzően az árut tételesen ellenőrzi, csak az érvényes hatósági előírásoknak és szabványokban előírtak-
nak megfelelő árut rakodik fel a szállítójárműre. A Vevő által az áru minőségi és mennyiségi vizsgálatának helye vagy az Eladó telep-
helye, vagy az Adásvételi Szerződésben megjelölt cím, annak függvényében, hogy a szállítás kinek a szervezésében történik. Az 
átvétel során Vevő képviselője szemrevételezéssel köteles az áruk mennyiségét és sértetlenségét ellenőrizni. Az áruk átvételére a 
szállítójárművön kerül sor. Az átvételt Vevő képviselője a szállítólevél aláírásával igazolja. A termékek átvételét követően, a lerakodás-
ból, az építéshelyi mozgatásból, tárolásból, beépítésből, stb., keletkező sérülésekért, károkért Eladót semmilyen felelősség nem terheli. 
 

6.2. A minőségmegvizsgálás során a vevő a nyilvánvaló hibákat köteles átvételkor azonnal jelezni és erről a helyszínen készített fény-
képfelvételt azonnal elküldeni az Eladó képviselőjének. Ezt követően az Eladó képviselője és Vevő képviselője rövid időn belül a hely-
színen a kivizsgálást köteles elvégezni, és az ott megállapított tényekről jegyzőkönyvet felvenni, a jegyzőkönyvet aláírással ellátni.  
 

6.3. Amennyiben az áruban nem azonnal észlelhető minőségi hiba merül fel, úgy Vevő a hibáról felvett jegyzőkönyv megküldésével 3 
munkanapon belül köteles írásban értesíteni Eladót. Amennyiben Vevő ezt elmulasztja, a bekövetkezett minőségi hibáért, illetve kárért 
Eladó nem felel.  
 

6.4. Vevő az áru átvételének megtagadására, illetve visszaküldésére kizárólag az Eladóval kötött megállapodás, illetve Eladó hibás 
teljesítése esetén jogosult.  
 

6.5. Mennyiségi kifogás esetén Vevő az átadás napjától számított 1 munkanapon belül, míg minőségi kifogás esetén a 6.1. és 6.3. 
pontban foglaltak szerint élhet kifogással.  
 

A minőségi kifogásról, vagy a mennyiségi hiányról szóló jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

 a felvétel helyét és idejét, 

 a jelenlévő személyek nevét, annak feltüntetésével, hogy milyen minőségben működtek közre, 

 Eladó és Vevő megnevezését, 

 a szállítólevél keltét és számát, 

 azt az időpontot, amikor az áru a teljesítés helyére érkezett, valamint az áruk tárolási és őrzési módját,  

 a megszemlélt áruk megnevezését, amit a feladó a szállítólevélben megjelölt, 

 minőségi kifogás esetén a termék minőségi hibáinak pontos leírását, 

 mennyiségi hiány esetén a hiány mértékét, és a hiány miatt érvényesíteni kívánt igényt (pótlás, kártérítés, stb.) 

 szükség szerint az ezekkel kapcsolatos fényképfelvételt csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. 
 
7. Minőség, szavatosság, jótállás 
 
7.1. Eladó az árukról Teljesítménynyilatkozatot készít, melyet Vevő kérésére eljuttat részére. Eladó szavatol azért, hogy az áruk a 
rendeltetésszerű használatra alkalmasak, szokásos jó minőségűek és megfelelnek az idevonatkozó szabványoknak.  
 

7.2. Minőségi kifogás esetén Eladó saját döntése alapján a hibás árut kicseréli, vagy árengedményt ad azokra. Eladó mennyiségi és 
minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége a közvetett károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki.  
 

7.3. Eladó a termékfelelősség körében a 2013. évi V. törvény LXXII. fejezete szerint tartozik felelősséggel.  
 
7.4. A fenti szabályozás tekintetében a termék akkor tekintendő hibásnak, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, 
figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék 
forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására. 
 

7.5. Eladó szavatol azért, hogy az általa szállított áruk megfelelnek a rendeltetésszerű használathoz szükséges követelményeknek, és 
rendelkeznek a szükséges szakhatósági engedélyekkel. 
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8. Fizetési feltételek  
 
8.1. A Vevő az áru ellenértékét az Eladó számlája alapján egyenlíti ki az Adásvételi Szerződésben meghatározott határidőre. A számlát 
az Eladó a szállítólevéllel igazolt teljesítést követően állítja ki és postai úton küldi meg a Vevő részére. 
 

8.2. Eladó számlájának tartalmaznia kell mindazon elemeket, amelyeket részére jogszabály előír, s a jogszabályban előírtakon túl 
tartalmazhatja a megrendelés számát, illetőleg ha a megrendelés egyéb azonosító jel alkalmazását is előírná, akkor az előírt jelet is.  
 

8.3. Vevő jelen szerződéstől - erre vonatkozó kikötés esetén - a megrendelés visszaigazolását követő elállása esetén bánatpénz (Ptk. 
6:213. § (2) bek.) fizetésére köteles. A bánatpénz összege a bruttó vételár 5 %-ának megfelelő összeg. Eladó jogosult a vételárelőleg 
összegébe a bánatpénzt beszámítani.  
 

8.4. Amennyiben Vevő az Eladó által kiállított számlát a teljesítési határidőt legalább 10 naptári nappal történő megelőzően teljesíti, úgy 
napi 0,1 % kedvezményt biztosít a Vevő részére, mely elszámolásáról Vevő készít kimutatást. 
 

8.5. A Vevő általi teljesítési határidőnek az Eladó bankszámláján történő jóváírás időpontja minősül. Kedvezmény alkalmazása esetén 
Eladó jóváíró számlát állít ki Vevő részére a nyújtott kedvezmény összegéről.  
 
9. Fizetési késedelem 
 
9.1. Vevő fizetési késedelme esetén, a számlán szereplő fizetési határnapot követő naptól a vételár teljes összegének megfizetéséig 
terjedő időre Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamat – ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre vonatkozó 
alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – 8 %-kal növelt összege.  
 

9.2. Eladó a Vevő részletfizetéseit a legrégebben lejárt követelések késedelmi kamatainak, majd tőkeösszegeinek kiegyenlítésére 
fordítja.  
 

9.3. Vevő fizetési késedelme esetén Eladó jogosult a további szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződés-
szegésnek minősülne. Eladó a további kiszállítások megkezdését biztosíték adásához, vagy azonnali készpénzes fizetéshez kötheti.  
 

9.4. Amennyiben Vevő a számlán szereplő esedékességi határnapot követő 20 napon belül Eladó felé a számlával, a számlán szereplő 
árukkal, vagy azok ellenértékével kapcsolatosan tartozását nem vitatja, úgy a megrendelés teljesítettnek, a számla pedig Vevő által 
befogadottnak, Eladó követelése elismert, nem vitatott tartozásnak minősül. Ez esetben Vevő fizetési késedelme esetén Eladó jogosult 
Vevő fizetésképtelenségét feltételezni.  
 

9.5. Vevő 20 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Vevő köteles Eladó erre vonatkozó felszólításában meghatározott határidőn 
belül biztosítékot nyújtani a Vételár megfizetésére. Ennek elmaradása esetén Eladó jogosult a jelen szerződéstől elállni. Vevő képvise-
letében jelen szerződést aláíró a másodlagos felelősség szabályai szerint személyében kezességet vállal Vevő az Eladó felé fennálló 
tartozásáért.  
 
10. Tulajdonjog fenntartás 
 
10.1. Eladó a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.  
 

10.2. A tulajdonjog fenntartással érintett áru feldolgozása, beépítése esetén a választás joga Eladót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 
5:65.§ (3) és (4) bek.). Dologegyesülés esetén Eladónak résztulajdona keletkezik (Ptk. 5:66. §.) 
 

10.3. Amennyiben Vevő továbbértékesítés céljából vásárolja meg az árut, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról 
megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában 
bekövetkező bármely kárért Vevő kártérítési felelősséggel tartozik. Vevő ez esetben köteles Eladó termékére is kiterjedő vagyonbiztosí-
tást kötni.  
 

10.4. Vevő 20 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Eladó, illetve megbízottja jogosult Vevő székhelyéről, telephelyéről, fióktele-
péről, illetve a beépítési helyszínről a tulajdonjog fenntartással átadott termékeket Vevő költségére elszállítani. Vevő tartozása az el-
szállított termékek átadási árával csökken, a szállítás költségeivel azonban nő.  
 

10.5. A szerződés szerinti határidőre legyártott és leszállított, de Vevő által fel nem használt termékek visszavásárlását Eladó jogosult 

saját hatáskörben eldönteni, a visszavásárlást akár meg is tagadni. A visszavásárlást, és a visszavásárlás feltételeit Eladó és Vevőt 

külön megállapodásban rögzítik. 

 
11. Vis maior 
 
Felek mentesülnek szerződéses kötelezettségük teljes vagy részleges teljesítése alól, amennyiben a teljesítés befolyási körükön kívül 
álló, előre nem látható és el nem hárítható akadály (vis maior) következtében hiúsul meg. Vis maiornak tekintendők pl., de nem kizáró-
lagosan az alábbiak: háborúk, forradalmak, sztrájkok, embargók, természeti katasztrófák és események (tűz, árvíz, földrengés, stb.). 
Vis maior esetén az a fél, akinek érdekkörében az akadály felmerült, a másik felet az okról és az akadály várható időtartamáról a lehető 
legrövidebb időn belül írásban köteles értesíteni.  
 
12. Jogok átruházása 
 
Felek a jelen szerződés hatálya alá tartozó jogaikat és kötelezettségeiket harmadik személyre csak a másik fél előzetes írásbeli hozzá-
járulása esetén ruházhatják át.  
 
13. A Felek szerződését érintő nyilatkozatai  
 
13.1. Mindkét Fél kijelenti, hogy 
- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a szerződés aláírására és teljesítésére; 
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- a szerződést a Felek nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt, regisztrált aláírási joggal rendel-
kezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegé-
sét, melyben félként szerepel. 
 

13.2. Eladó kijelenti, hogy 
- kész és képes Vevő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre,  
- a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes 
időtartama alatt rendelkezni fog,  
- rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, továbbá mindazon szakmai tapasztalat-
tal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges.  
 
14. Titoktartási kötelezettség 
 
Vevő köteles mindazon egyébként nem közismert műszaki és kereskedelmi információt, amely Eladóval fennálló üzleti kapcsolatai 
során tudomására jut, titokban tartani. 
 

Vevő az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az üzleti kapcsolatok során birtokába jutott okiratokat – ideértve az árajánlatokat 
és a megrendeléseket is – harmadik személy részére nem adhatja át, nem teheti hozzáférhetővé. 
 

Ezen iratokat és információkat Vevő csak a megrendelés szerinti áruszállítás, szolgáltatás nyújtás céljából használhatja fel. 
 
15. Alkalmazandó jog, jogviták 
 
Az Adásvételi Szerződés és az ÁSZSZF által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
előírásai, illetve a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók. 
 

A Felek kinyilvánítják, hogy az Adásvételi Szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő vitáikat békés úton, peres út igénybevéte-
lének mellőzésével kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a Felek alávetik magukat a Hajdúszoboszlói Járásbíró-
ság, hatáskör hiányában a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességének. 
 

Az ÁSZSZF a felek között létrejött Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére vonatkozó Adásvételi Szer-
ződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.  
 
Kelt: Nádudvar, …………….……………..   
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………………. 

……………………... 
Vevő 

képviseli ……………………………………… 

 
…………………………………………………. 

FABETKER Kft. 
Eladó 

képviseli …………………………….. 

 
 

 


