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Érvényes: 2022.09.01-től   

Oldalszám: 5 ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK -  

  ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 

    

Az alábbi Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban: ÁÜF) a CRH Csoporthoz tartozó magyarországi társaságok 

(Danucem Magyarország Kft., Transplus (Hungary) Kft.) mint vevő vagy megrendelő (a továbbiakban: "Vevő"), 

valamint szállítóik, mint eladók vagy vállalkozók (a továbbiakban: "Eladó") közötti jogviszonyt szabályozzák az 

áruk szállítása,illetve szolgáltatások teljesítése során. 

 

1. Bevezető rendelkezések 

1.1 A jelen ÁÜF szabályozza Vevő és Eladó kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek a Vevő által elküldött 

és az Eladó által átvett megrendeléssel létrejött szerződéses jogviszonyból erednek, és amelyek tárgya áruk, 

anyagok szállítása, illetve szolgáltatások (a továbbiakban együttesen "áru" vagy "szolgáltatás") nyújtása. A Vevő 

megrendelése szerinti áru vagy szolgáltatás teljesítése a megrendelés Eladó általi elfogadásának minősül. Az 

elfogadott megrendelést a továbbiakban a "szerződés" kifejezés jelöli. 

1.2 A szerződés tárgya a teljesség igénye nélkül Eladó azon kötelezettsége, hogy Vevő részére árut szállítson 

vagy szolgáltatást nyújtson, az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos dokumentumokat (beleértve, a teljesség 

igénye nélkül, a kézikönyvet, karbantartási utasítást, jótállási jegyet) átadja, és az áru/teljesítéssel létrejött 

eredmény tulajdonjogát Vevőre átruházza, valamint Vevő azon kötelezettsége, hogy az árut és szolgáltatást 

átvegye és a szerződés szerinti díjat Eladó részére megfizesse. Vevő jogosult a megrendeléstől a szállítás előtt 

elállni. Amennyiben Vevő a megrendeléstől a szállítás napjától számított 3 munkanapon belül eláll, Vevő köteles 

Eladó részére az elállással kapcsolatos közvetlen és igazolt költségeit megtéríteni. 

 

2. Típus, minőség, mennyiség, szállítási idő 

2.1 Eladó köteles a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, műszaki normákban, a szerződésben vagy a 

jelen Feltételekben meghatározott típusú, minőségi besorolású, csomagolású és mennyiségű árukat és 

szolgáltatásokat határidőn belül teljesíteni. 

2.2 A szerződésben meghatározott áru vagy szolgáltatás mennyisége kötelező érvényű, és Eladó köteles azt 

leszállítani, kivéve, ha a megrendelésben az szerepel, hogy a mennyiség csak tájékoztató (feltételezett) jellegű, 

amely esetben az Eladó a szerződés érvényességi ideje alatt csak a Vevő által ténylegesen megrendelt 

mennyiséget köteles leszállítani. Amennyiben a szerződésben meghatározott mennyiségnél nagyobb 

mennyiségű árut vagy szolgáltatás kerül leszállításra, és Vevő a leszállított mennyiséget elfogadja, és azt nem 

szolgáltatja vissza, az ilyen szállításra szintén a szerződés és a jelen ÁÜF vonatkoznak. 

2.3 Az áruk és szolgáltatások teljesítésének konkrét időpontját Vevő köteles a szerződésben meghatározni, 

ellenkező esetben Eladó köteles az árukat és szolgáltatásokat a megrendelést követően haladéktalanul 

leszállítani. 

2.4 Az árukat és szolgáltatásokat kizárólag munkanapokon, Vevő munkaidejében, reggel 8 és délután 3 óra között 

(a továbbiakban: "munkaidő"), eltérő esetben csak a Vevővel egyeztetett időpontban köteles teljesíteni. 

2.5 Az áruk és szolgáltatások típusát és specifikációját a szerződés, Eladó árajánlata vagy más hasonló 

dokumentum tartalmazza, amelyre a szerződés hivatkozik, és amely ebből eredően a szerződés mellékletét 

képezi. 

2.6 Az áruk és szolgáltatások minőségének meg kell felelnie a szerződésben, a vonatkozó hatályos 

jogszabályokban és az ezekre vonatkozó műszaki előírásokban foglaltaknak. Eladó az árukkal és 

szolgáltatásokkal együtt köteles Vevőnek átadni egy megfelelő, erre felhatalmazott szervezet által kiállított 

megfelelőségi tanúsítványt vagy szükség esetén ezt igazoló, egyéb más hasonló dokumentumot.  
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2.7 Amennyiben Eladó az áruk vagy szolgáltatások leszállításával késedelembe esik, Vevő jogosult követelni 

Eladótól a szerződéses kötbér megfizetését, feltéve, hogy erről a szerződésben kölcsönösen megállapodtak. 

Hasonló megállapodás hiányában a szerződéses kötbér az áruk és szolgáltatások teljes nettó árának 0,5%-a a 

késedelem minden egyes napjára. 

 

3. Szállítás helyszíne, szállítási mód 

3.1 Az áruk és szolgáltatások leszállítása a szerződésben meghatározott helyszínen, egyébként a Vevő 

székhelyén történik, illetve a szállítási feltételek Vevő választása szerint a jelenleg érvényes Incoterms szabályok 

alapján kerülnek meghatározásra. 

3.2 Az áruk és szolgáltatások átvételére vonatkozó kapcsolattartási adatok a szerződésben kerülnek rögzítésre, 

eltérő esetben az áruk vagy szolgáltatások átvételére kizárólag Vevő meghatalmazott alkalmazottai jogosultak. 

3.3 Amennyiben az áruszállítást vagy a szolgáltatást Eladó végzi, Eladó a Vevő telephelyén köteles a 

munkavédelmi (OH&S), tűzvédelmi (FP) és közlekedési szabályokat, valamint Vevő berendezések biztonságára 

és üzemeltetésére vonatkozó belső szabályzatát betartani, valamint ezeknek Vevő helyiségeiben megfelelni. 

3.4 Amennyiben Eladó vagy szerződéses fuvarozója a Vevő belső szabályzatának megismerését megtagadja, 

Vevő jogosult megakadályozni, hogy az ilyen személy Vevő telephelyére belépjen, és jogosult az áru vagy 

szolgáltatás átvételét megtagadni. Amennyiben Eladó és/vagy szerződéses fuvarozója az érvényes jogszabályi 

előírásokat vagy belső szabályzatokat megsérti, Vevő jogosult az ilyen személyeket a Vevő telephelyéről 

kiutasítani. 

3.5 Amennyiben az áru szállítását Eladó végzi, Eladó a Vevő telephelyének elhagyása előtt köteles gondoskodni 

a jármű tisztításáról, valamint útszennyeződés esetén Eladó köteles a szennyeződést haladéktalanul eltávolítani. 

Amennyiben Eladó ezt elmulasztja, Eladó köteles Vevőnek a szennyeződés eltávolítása során felmerült költségeit 

megtéríteni.  

3.6 Az áruk és szolgáltatások átvételét igazoló bizonylatnak minősül, a teljesség igénye nélkül, a szállítólevél, a 

fuvarlevél, a súlylevél, az átvételi igazolás, a munkák jegyzéke vagy más hasonló dokumentum, amelyek 

aláírásával a Vevő meghatalmazott alkalmazottja igazolja az áruk és szolgáltatások szemmel észrevételezhető 

hibáktól mentes átvételét. Az árukat vagy szolgáltatásokat Vevő csak akkor tekinti átvettnek, ha a jelzett hibákat 

orvosolták.  

3.7 Az áruk és szolgáltatások tulajdonjoga Vevőre az áruk átadásának vagy a szolgáltatások Vevő általi 

átvételének időpontjában száll át. 

3.8 Az áru átvételét Vevő szerződésben kijelölt alkalmazottja, illetve Vevő olyan alkalmazottja hagyja jóvá, akinek 

nevét Eladóval Vevő megrendelést kiadó alkalmazottja közölte.  

3.9 Amennyiben az áru szállításáról az Eladó gondoskodik, Eladó szintén köteles gondoskodni az áru folyamatos 

lerakodásáról a Vevő által meghatározott helyen. 

 

4. Az áruk csomagolása 

4.1 Az árukat megfelelően szükséges becsomagolni úgy, hogy a szállítás és lerakodás során kellően védve 

legyenek a sérülésektől. Vevő nem köteles az áruk csomagolását visszaszolgáltatni. Vevő kérése esetén Eladó 

köteles az áru csomagolását átvenni. 

 

5. Az áruk és szolgáltatások árai 

5.1 Az áruk és szolgáltatások vételára a szerződésben kerül meghatározásra. Amennyiben a szerződésben nem 

került az ár megállapításra, a szerződésben hivatkozott eladói árajánlat lesz irányadó, amely egyúttal a szerződés 

részét képezi. 

5.2 A vételár végleges és teljes, és az Eladónak az áruk és szolgáltatások előállításával és szállításával 

kapcsolatos valamennyi költségét (különösen a szállítási költségeket és a szükséges anyagok költségét) 

tartalmazza, amennyiben a szerződés eltérő módon nem rendelkezik. Amennyiben az árajánlatban vagy a 

szerződésben ÁFA érték nem szerepel, a vételárat az érvényes jogszabályok szerinti ÁFA-kulccsal szükséges 

növelni. A vételár kizárólag a szerződés írásbeli módosításával módosítható.  
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5.3 Amennyiben az árukat vagy szolgáltatásokat munkaidőn kívül szállítják, Vevő jogosult az ebből eredő 

költségeket Eladónak felszámítani. 

5.4 Az áruk és szolgáltatások vételára tartalmazza az áruk kirakodásának vagy a szolgáltatás nyújtásának 

szállítási helyen történő elvégzésének, az áruk vagy szolgáltatások csomagolásának költségeit, valamint az 

Eladónak a szállítással kapcsolatos egyéb költségeit.  

5.5 Amennyiben az árú vagy szolgáltatás hibás, Vevő a hibák Eladó általi elhárításáig az esedékes számlák 

kifizetését a hibák elhárításának becsült költségeivel megegyező összegben jogosult visszatartani 

5.6 Amennyiben a Vevő a szerződéstől a részleges szállítást követően eláll, Eladó csak az áruknak vagy 

szolgáltatásoknak azon részére eső vételárának kifizetésére jogosult, amelyet Eladó az elállás napja előtt szállított 

vagy nyújtott.  

 

6. Fizetési feltételek 

6.1 Vevő a vételárat készpénzmentes banki átutalással az Eladó által az áruk és szolgáltatások leszállítását 

követően kiállított számla alapján, a szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül, illetve szerződéses 

kikötés hiányában a számla Vevőnek történő átadását követő 60 napon belül fizeti meg. A számla kiállítását 

megelőzően Eladó köteles úgynevezett megrendelésszámot (PO – angolul: purchase order number) kérni Vevőtől. 

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlán köteles szintén feltüntetni a megrendelés számára való hivatkozást.  

6.2 Amennyiben Vevő a vételár vagy a szerződésből eredő egyéb pénzbeli kötelezettség megfizetésével 

késedelembe esik, Eladó jogosult Vevőtől a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetését 

követelni. A szerződés mellékleteiben, pl. az Eladó árajánlatában vagy hasonló dokumentumban meghatározott  

vételár megfizetésével összefüggésben felmerülő egyéb késedelmi kamat, kötbér vagy szerződéses szankciók a 

Vevővel szemben nem alkalmazhatók és érvénytelenek.  

6.3 A számlának az érvényes jogszabályokban meghatározott adatokon kívül mindenkor tartalmaznia kell a 

szerződés számát, és mellékletként csatolni szükséges az áruk és szolgáltatások Vevő általi átvételéről szóló 

dokumentumot. Amennyiben a számla hibás adatokat tartalmaz, vagy nem tartalmazza az érvényes 

jogszabályokban vagy a jelen ÁSZF-ben előírt adatokat (különösen a szerződés számát), Vevő jogosult a számlát 

helyesbítés céljából Eladónak visszaküldeni, és a helyesbített számla kézbesítésének napjától új fizetési határidő 

kezdődik. A számla visszaküldése esetén a Vevő nem esik fizetési késedelembe.  

6.4 Vevő jogosult a szerződéstől vagy annak egy részétől elállni, amennyiben Eladó az árukat vagy 

szolgáltatásokat nem megfelelő módon és időben, különösen nem a megállapított határidőkön belül és nem a 

megállapított mennyiségben szállítja le. 

6.5 Vevő jogosult az Eladóval szemben a szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből eredő bármely követelését az 

Eladóval szemben fenálló követelésébe beszámítani (akár más szerződéses viszonyból eredően is). 

6.6 Eladó Vevővel szembeni, a szerződésből eredő bármely követelésének engedményezése kizárólag 

Vevő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. 

 

7. Hibafelelősség, reklamáció 

7.1 Eladó az érvényes jogszabályok értelmében felel az áru hibáiért.  

7.2 Eladó az áruk vagy szolgáltatások átadását követő 24 hónapos időtartamra jótállást vállal Vevő felé, 

kivéve amennyiben a szerződés kifejezetten eltérő módon nem rendelkezik. A jótállási időre vonatkozó 

bármely más határidő vagy a jótállás feltételeire vonatkozó, a szerződés mellékleteiben meghatározott, a 

jogszabályi előírásoktól eltérő egyéb rendelkezés, pl. Eladó árajánlata nem alkalmazható és érvénytelen. 

7.3 Amennyiben Eladó a hibákat a hibabejelentésől számított 10 napon belül nem hárítja el, Vevő jogosult a hibákat 

más vállalkozóval Eladó költségére elháríttatni. Ha a hiba elhárítása nem lehetséges, Vevő jogosult az ellenérték 

csökkentését követelni vagy az áru/szolgáltatás teljesítésétől elállni. 

 

8. Vis maior 

8.1 Amennyiben vis maior esemény (Vevő akaratától független, előre nem látható körülmény) következik be, Vevő 

nem köteles a szerződés szerinti árut vagy szolgáltatást átvenni.  
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9. Záró rendelkezések 

9.1 Ha a szerződés eltérő módon nem rendelkezik, a szerződésre és a jelen ÁÜF-re a magyar Polgári 

Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

9.2 A jelen ÁÜF a Vevő és az Eladó között létrejött valamennyi szerződés elválaszthatatlan részét képezi; 

bármilyen eltérés esetén a szerződés az irányadó, amelyet sorrendben a jelen ÁÜF, illetve a szerződés egyéb 

mellékletei, pl. az Eladó árajánlata, az Eladó általános üzleti feltételei vagy más hasonló dokumentum követnek.  

9.3. Az árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban korábban lefolytatott valamennyi egyeztetés és megkötött 

megállapodások a szerződés aláírásával érvényüket vesztik. 

9.4. Szerződő felek megállapodtak abban, hogy a szerződésből vagy az ÁÜF-ből eredő, a szerződő felek által és 

egymás között kézbesített dokumentumokat (beleértve a számlákat) a Cégjegyzékben vagy az interneten 

közzétett székhelyük (vagy üzletvezetési helyük) aktuális címére, illetve a szerződésben meghatározott címekre 

küldik és kézbesítik, kivéve amennyiben a felek a címváltozásról egymást értesítik. 

9.5 A szerződő felek által a szerződés vagy az ÁÜF értelmében megküldött valamennyi dokumentumot legkésőbb 

az ajánlott küldemény megállapodás szerinti címre történő feladásának 5. napját követően kézbesítettnek kell 

tekinteni, függetlenül attól, hogy a címzett a dokumentum megküldéséről tudomást szerzett-e, illetve hogy a 

dokumentum már korábban a címzett rendelkezésére állt-e. Amennyiben a címzett az iratot az 5. nap letelte előtt 

átveszi, az irat címzett általi korábbi átvételének napját szükséges a kézbesítés napjának tekinteni.  

9.6 Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről: 

Az Eladó megerősíti, hogy elolvasta az Adatvédelmi nyilatkozatot, amely megtalálható a Vevő honlapján: 

https://www.danucem.com/hu/privacy-statement, és hogy Eladó annak tartalmáról mindazon érintetteket, akik 

részt vesznek a szerződés előkészítésében és/vagy teljesítésében, és akiknek személyes adatait a Vevő 

rendelkezésére bocsátja, tájékoztatta. 

9.7 A jelen szerződés aláírásával Eladó hozzájárul, hogy a Vevő marketingtevékenységeinek végzése céljából az 

Eladó cégnevét illetve annak tényét, hogy Eladó szerződéses kapcsolatban áll a Vevővel, beleértve a projekt nevét 

(kivéve a szerződéses kapcsolat különös feltételeinek közzétételét), közzétegye. 

9.7 Amennyiben az áru vagy szolgáltatás szerzői jogvédelem alatt álló műnek minősül, Eladó ezennel 

hozzájárulást (licencjogot) ad a Vevőnek az áru és szolgáltatás felhasználásához a következő mértékben:   

- felhasználási mód: a szerződéskötés időpontjában ismert valamennyi mód, 

- az engedély hatálya: korlátlan hatályú, nem kizárólagos licencjog, 

- az engedély időtartama: a szerzői jogból eredő vagyoni jogok fennállásának teljes időtartama, 

- ellenérték: ingyenes. 

9.8 Hivatkozva az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: "ÁFA törvény") azon 

rendelkezéseire, amelyek Vevő egyetemleges felelősségét írják elő a szállító számláján feltüntetett ÁFA 

tekintetében, Eladó ezennel:   

- kijelenti, hogy a szerződéskötés napján nem áll fenn olyan ok, amely alapján a Vevő mint megrendelő kezessé 

válna az Eladó mint értékesítő által meg nem fizetett adóért az ÁFA-törvény 150. §-a értelmében; Eladó kijelenti 

továbbá, hogy Eladónak különösen nincs adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos hátraléka, és nem áll fenn olyan 

ok, amely miatt Eladó ÁFA-regisztrációja az ÁFA-törvény 137. §-a (1) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 

2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 246. §-a alapján törlésre kerülhetne, valamint továbbá Eladó az Art. 

246. §-a (1) bekezdése és az Art. 125. §-a (3) pontja alapján az ÁFA-regisztráció esetleges törlésének hatálya alá 

tartozó szervezetek Magyar Adóhatóság által vezetett nyilvántartásban (a továbbiakban: “Magas kockázatú 

társaságok jegyzéke”) nem szerepel; valamint 

- Eladó vállalja, hogy legkésőbb a bekövetkezéstől számított 3 napon belül írásban tájékoztatja Vevőt azon okokról, 

, amelyek az Eladó ÁFA-regisztrációjának törléséhez vezethetnek az Art. 137. §-a (1) bekezdése alapján, továbbá 

legkésőbb az említett helyzet bekövetkeztétől számított 3 napon belül írásban tájékoztatja a Vevőt Eladó nevének 

Magas kockázatú társaságok jegyzékén való megjelenéséről, egyúttal közölve a megjelenés dátumát.  

9.9 Eladó a jegyzéken való megjelenés napjától számítva köteles valamennyi, a Vevő részére kiállított számlán 

feltüntetni azt a tényt, hogy Eladó cégneve a Magas kockázatú társaságok jegyzékén szerepel, és egyúttal a 
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kockázatviselési jog tárgyát képező ÁFA összegét megjelölni. Amennyiben Eladó a számlán a Magas kockázatú 

társaságok szervezetek jegyzékén való megjelenésre vonatkozó információt és a kockázatviselési joggal érintett 

összeget elmulasztja feltüntetni, Vevő az ilyen számlát jogosult Eladónak visszaküldeni és annak kijavítását kérni, 

miközben az új fizetési határidő a helyesbített számla kiállításától kezdődik. Vevő jogosult az Eladó által az Eladó 

nevének Magas kockázatú társaságok jegyzékén való megjelenésének napját követően, valamint abban az 

esetben is, ha Eladó a jelen cikk előző mondatai szerinti kötelezettségeit nem teljesíti, az Eladó által kiállított 

valamennyi számla alapján az ÁFA összegének megfelelő összeget visszatartani.  

9.10 Vevő jogosult a visszatartott összeget az Eladó azon elmaradt ÁFA-kötelezettségének megfizetésére 

felhasználni, amelyet Vevő az ÁFA-törvény értelmében egyetemlegesen felelős szervezetként Eladó helyett 

köteles megfizetni, ideértve az összeg beszámítását, feltéve, hogy az adóhatóság Vevő többlet ÁFA-levonását az 

Eladó elmaradt ÁFÁ-jának ellentételezéseként használja fel. Vevő a visszatartott összeg fel nem használt részét, 

illetve az adóhatóság által visszautalt részt Eladónak köteles visszautalni, amennyiben Eladó az adóhatóság által 

kiállított igazolást nyújt be arról, hogy megszűntek azok az okok, amelyek miatt Vevőt ÁFA-fizetési kötelezettség 

terhelte, vagy Eladó a Vevővel való üzletkötés időpontjától kezdődően fennálló adótartozását már megfizette. 

9.11 Amennyiben az Eladó cégneve a Magas kockázatú társaságok jegyzékén megjelenik, Vevő szintén jogosult 

a szerződéstől elállni. 

9.12 Megfelelősségi záradék.  

Eladó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során az összes vonatkozó emberi jogi, egészségügyi, biztonsági, 

környezetvédelmi, vesztegetés- és korrupcióellenes törvényt (beleértve az Egyesült Királyság vesztegetési 

törvényét és az Egyesült Államok külföldi korrupciós gyakorlatokról szóló törvényét, valamint adott esetben a 

háborús konfliktusövezetekből származó ásványok felhasználására vonatkozó törvényeket) betartja. 

Eladó elfogadja, hogy a Vevő üzleti tevékenységeire, beleértve a jelen szerződéses kapcsolatot is, a 

http://www.danucem.hu/fenntarthatosag/kozosseg/ oldalon elérhető Üzleti magatartási kódex, a Beszállítói 

magatartási kódex és a Vesztegetés elleni kódex rendelkezései vonatkoznak, valamint továbbá Eladó kifejezetten 

elismeri, hogy a fenti irányelveket megismerte, és vállalja azok betartását. 

Eladó vállalja, hogy az Üzleti magatartási kódexben meghatározott helyes etikai gyakorlatnak megfelelően jár el, 

és kifejezetten vállalja, hogy: (i) előmozdítja az emberi jogok védelmét; (ii) tiszteletben tartja az egyesülési és 

kollektív tárgyalási jogot; (iii) tiltja a kényszermunka, és a gyermekmunka minden formáját; (iv) alkalmazza az 

esélyegyenlőség elvét a munkavállalók felvétele és kiválasztása során; (v) üzleti tevékenységét az egészségügy 

és biztonság terén a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően végzi; (vi) előmozdítja a környezetvédelmi kihívások 

proaktív megközelítését; és (vii) együttműködik Vevővel a vesztegetés és a korrupció elleni küzdelem területén. 

Vevő megerősíti, hogy az Eladó kiválasztása azon a feltételezésen alapult, hogy a fenti szabályok egyike sem 

sérül. Az Eladó által a jelen pontban meghatározott kötelezettségek bármelyikének megszegése a szerződés 

súlyos megszegésének minősül, és feljogosítja Vevőt arra, hogy a szerződést bármikor azonnali hatállyal 

felmondja. 

Eladó vállalja, hogy teljes mértékben együttműködik Vevővel a fenti szabályok megsértésének kivizsgálásában. 

 

9.13 A szerződés írásban vagy DocuSign elektronikus aláírással köthető meg, míg az írásban vagy DocuSign 

elektronikus aláírással kötött szerződés kizárólag írásban, illetve DocuSign elektronikus aláírással módosítható 

vagy egészíthető ki. Az aláírási résznél megadott e-mail cím esetén a Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést 

a Docusign elektronikus aláírással látják el és rögzítik, hogy a megjelölt képviselőik jogosultak jelen szerződést a 

Fél nevében elektronikusan is aláírni, illetve kizárólag ők rendelkeznek az e-mail címhez közvetlen hozzáféréssel 

továbbá felelősséggel tartoznak az e-mail cím helyességéért. A Felek tudomással bírnak arról és elfogadják, hogy 

az elektronikus aláírás jogilag kötelező erejű a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó 

elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló 910/2014 EU Rendelet alapján, amely az Európai Unió tagállamaiban közvetlenül 
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alkalmazandó jogszabály (továbbiakban, mint eIDAS Rendelet). Az eIDAS Rendelet 25. cikkének – az elektronikus 

aláírás joghatása- értelmében “az elektronikus aláírás joghatása és bírósági eljárásokban bizonyítékként való 

elfogadhatósága nem tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az elektronikus formátumú, illetve nem felel meg a 

minősített elektronikus aláírásra vonatkozó követelményeknek.” 

9.14 A jelen ÁÜF-re és a szerződésre a magyar jog az irányadó; amennyiben a szerződés eltérő módon nem 

rendelkezik, a jogviták elbírálására a területileg illetékes magyar bíróságok illetékesek. Az Eladó árajánlatában 

vagy a szerződés részét képező hasonló dokumentumban feltüntetett bármely más joghatóságra vagy bíróságra 

vonatkozó kikötés nem alkalmazandó és érvénytelen. Amennyiben a szerződés nemzetközi elemet tartalmaz, a 

területileg illetékes bíróságnak a Vevő székhelye szerint kijelölt bíróság minősül. Amennyiben a jelen ÁÜF-nek 

vagy a szerződésnek több nyelvi változata létezik, az ÁÜF és a szerződés magyar nyelvű változata az irányadó.  

9.15 A jelen Átalános Üzleti Feltételek 2022. szeptember 1. napján lépnek hatályba és érvénybe. 
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