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AZ SR-LOGISTIC RAKTÁRTECHNIKA KFT. 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

 

 

AZ SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. (továbbiakban: vállalkozó) az alábbiak szerint 

szabályozza a szerződéseinek Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). 

 

I. A szerződés létrejötte 

 

1. A Vállalkozó és a Megrendelő között a szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy 

Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát elfogadja. Amennyiben a Megrendelő által kiadott 

megrendelés eltér a Vállalkozó ajánlatától, a szerződés akkor jön létre a Felek között, 

amennyiben Vállalkozó a Megrendelő eltérő megrendelését kifejezetten elfogadja.  

 

2. Jelen ÁSZF a Felek által megkötött szerződés részét képezi abban a részben, 

amennyiben Felek a szerződésükben eltérően nem rendelkeznek. A Megrendelő általános 

szerződési feltételei abban az esetben válnak a szerződés részévé, amennyiben Vállalkozó 

a Megrendelő általános szerződési feltételeit kifejezetten elfogadja. Amennyiben 

Megrendelő általános szerződési feltételei és jelen ÁSZF rendelkezései között eltérés van, 

jelen ÁSZF rendelkezései az érvényesek. 

 

3. A Felek jognyilatkozataihoz, azaz a szerződés megkötéséhez, módosításához, a 

szerződés megszüntetéséhez szükséges bármilyen egyoldalú vagy kétoldalú nyilatkozat 

érvényességéhez írásbeli alak szükséges. A Felek szóbeli nyilatkozatai, illetve ráutaló 

magatartása egymás közötti viszonyukban nem minősül érvényes nyilatkozatnak. A Felek 

hallgatása nem minősül elismerésnek, amennyiben valamelyik Fél valamely kérdésben a 

megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a kérdést ellenzi. 

 

 

II. A szerződés teljesítése 

 

1. Vállalkozó a munkakezdés időpontját legalább három nappal a munkakezdés előtt jelzi 

a Megrendelőnek. Megrendelő köteles a munkaterületet a munkavégzésre alkalmas 

állapotban a Vállalkozó által megjelölt időpontban a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátani. A munkaterület átadás-átvételéről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

Vállalkozó a tevékenység megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a munkaterület a 

tevékenység végzésére nem alkalmas.  

 

2. Ha Megrendelő a munkaterületet nem tudja a Vállalkozónak a megjelölt időpontban 

átadni, haladéktalanul köteles ezt a tényt az ok megjelölésével Vállalkozónak bejelenteni. 

Ha a munkaterület átadása elhúzódik, Vállalkozó teljesítési határideje is ennek 

megfelelően változik. 

 

3. Amennyiben Megrendelő a munkaterület átadásával legalább öt napos késedelembe 

esik, Vállalkozó jogosult a szerződés teljesítéséhez szükséges anyag árát leszámlázni, 

Megrendelő pedig köteles az anyag árát megtéríteni.  
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4. Megrendelő a teljesítés időtartama alatt térítésmentesen biztosítja Vállalkozó részére a 

munkavégzésre alkalmas tiszta, világos (300Lux) és megfelelő hőmérsékletű 

munkaterületet, az elektromos energiát (220V/15A), vízvételi lehetőséget, valamint a 

szociális helyiségeket. 

 

5. Megrendelő köteles tájékoztatni a Vállalkozót minden olyan tényről, körülményről, 

amely a Vállalkozó munkavégzésére hatással lehet. 

 

6. Megrendelő köteles a munkaterület őrzését biztosítani. Megrendelő felel a 

munkaterületen lévő eszközöknek, anyagoknak megrongálódásából, hiányából eredő 

károkért, amelyek nem a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben keletkeztek. 

 

7. Vállalkozó felel a munkaterület átvétele után a munka irányításáért, és felelős a 

munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 

8. A Vállalkozó a munka elvégzéséhez Alvállalkozó bevonására jogosult. 

 

9. A szerződés teljesítésének napja a műszaki átadás napja. Megrendelő köteles a 

Vállalkozó szerződésszerűen teljesített munkáját átvenni. Megrendelő a munka 

átvételéről teljesítés-igazolást köteles kiállítani. A teljesítéssel egy időben Vállalkozó 

köteles átadni a Megrendelőnek a szükséges gyártási műbizonylatokat, valamint a 

tervezői nyilatkozatot. 

 

10. Vállalkozó az átadás időpontját köteles a Megrendelőnek legalább három nappal 

korábban jelezni. Amennyiben Megrendelő nem biztosítja az átadás-átvétel feltételeit, 

vagy az átadás-átvételt alapos ok nélkül megtagadta, úgy kell tekinteni, hogy a 

Vállalkozó átadta a művet és a Vállalkozó kiállíthatja a számláját. 

 

11. Amennyiben a teljesítés során pótmunkák elvégzése válik szükségessé, a Vállalkozó 

arról ajánlatot ad és az ajánlat alapján történik a pótmunkák elvégzése. 

  

 

III. A vállalkozói díj 

 

1. Vállalkozó a számláját a Megrendelő által kiadott teljesítés-igazolás alapján állíthatja 

ki. Vállalkozó a számláját a Megrendelő székhelyére küldi meg, csatolva a teljesítés-

igazolás egy példányát. 

 

2. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó számláját a számlán szereplő határidőben nem 

fizeti ki, köteles késedelmi kamatot fizetni a Vállalkozónak, melynek mértéke a 

jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összege. 
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IV. A vállalkozó tulajdonjoga 

 

Vállalkozó tulajdonjogát a leszállított és összeszerelt termékeken a számlák 

kiegyenlítéséig fenntartja. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme a 15 napot 

meghaladja, Vállalkozó jogosult elszállítani az általa beépített anyagot. Megrendelő 

köteles tűrni, hogy Vállalkozó a beépített anyagot elszállítsa, valamint Megrendelő 

köteles viselni a leszerelés és szállítás költségeit is, amelynek mértéke a szerződésben 

megállapított összeg 20%-a. 

 

 

V. A teljesítés biztosítékai 

 

1. Ha Vállalkozó a teljesítéssel késedelembe esik, azt köteles a megrendelő felé jelezni, 

és gondoskodni a vállalt munkák mielőbbi befejezéséről.  

 

2. Ha Megrendelő bármilyen okból nem tart igényt a Vállalkozó teljesítésére, köteles a 

Vállalkozó részére kötbért fizetni, amelynek mértéke a munkaterület Vállalkozó részére 

történő átadása előtt a szerződés összegének 70%-a, a munkaterület átadását és a 

Vállalkozó teljesítésének megkezdését követően a szerződés összegének 100%-a. 

Amennyiben Megrendelő megtéríti a teljes szerződési összeget, megszerzi a leszállított 

termék tulajdonjogát.  

 

 

VI. Jótállás 

 

1. Vállalkozó a szállított anyagok minőségére és a statikai megfelelőségére a 

szerződésben meghatározott módon jótállást vállal rendeltetésszerű használat esetére. 

 

2. Megrendelő köteles a termék bármilyen hibáját haladéktalanul, de legkésőbb a hiba 

felismerésétől számított nyolc napon belül jelezni a Vállalkozónak.  Vállalkozó a hiba 

kijavítását haladéktalanul köteles megkezdeni. 

 

3. Vállalkozó mentesül a jótállási kötelezettsége alól, amennyiben Megrendelő a terméket 

nem rendeltetésszerűen használja, illetve a hibákat nem jelzi határidőben a 

Vállalkozónak. 

 

 

                                              
               ……………………………. 

                         Vállalkozó 


