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Alkalmazási kör 

 

A gépek és berendezések (alkatrészeiket is beleértve) javí-

tásának Általános feltételei azokra az esetekre vonatkoz-

nak, amikor egy cég, a Megrendelő egy másik céget, a Vál-

lalkozót megbíz azzal, hogy a Megrendelő berendezésében 

felmerült hiba javítását elvégezze. Ez az egyetlen szolgál-

tatás, amely a szerződés típusát meghatározza. Világosan 

meg kell különböztetni a karbantartási szerződésektől, 

amelyek általában hosszú távra jönnek létre, és amelyek a 

megelőző karbantartáson felül javítási célú karbantartás 

elvégzéséről is rendelkeznek arra az esetre, ha a szerződé-

ses időszak során hiba merülne fel. Az ORGALIME elké-

szítette az ilyen típusú karbantartás általános feltételeit 

(ORGALIME-M2000-conditions). 

 

Ezek az Általános feltételek arra az esetre sem vonatkoz-

nak, amikor az árubeszállító az értékesítési szerződés alap-

ján a megállapodott szavatossági időszak során a hibák ja-

vítását köteles elvégezni. Ebben az esetben a felek vonat-

kozó kötelezettségeit az értékesítési szerződés határozza 

meg. 

 

Ezeket az Általános feltételeket akkor kell alkalmazni, 

amikor a javítást a Vállalkozó a Megrendelő költségére 

végzi. A Vállalkozó lehet az eredeti beszállító, akinek már 

nem áll fenn szavatossági kötelezettsége a javítás elvégzé-

sére, de lehet egy másik cég is. 

 

A javítási szolgáltatások ára 

 

Hiba felmerülésekor esetenként nehéz megállapítani a hiba 

okát. Hosszú időt vehet igénybe a hiba elemzése (szükség 

lehet például tesztek elvégzésére), és a hiba megfelelő ja-

vítási módjának meghatározása. Ezért a Vállalkozó általá-

ban idő alapon számítja fel a javítási szolgáltatás díját, és 

nem rögzített árban állapodik meg. A Megrendelő azonban 

inkább a rögzített árat részesíti előnyben. 

Noha ezen Általános feltételek átalánydíjban történő meg-

állapodást is lehetővé tesznek, abból a feltételezésből in-

dulnak ki, hogy a felek idő alapú elszámolásban állapodtak 

meg. Annak érdekében, hogy a Megrendelő bizonytalan-

sága a javítás teljes árát illetően csökkenjen, a jelen felté-

telek lehetővé teszik, hogy a Vállalkozó a hiba meghatáro-

zását követően, de a javítás és egyéb munka elvégzését 

megelőzően árbecslést végezzen. A Megrendelőnek így le-

hetősége nyílik arra, hogy lemondjon a javításról. 

 

Az egyes szerződések tartalma 

 

A felek kötelesek rögzíteni mindkét fél kötelezettségeit. 

Ezt külön dokumentumban írásba kell foglalni. A doku-

mentumnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 

- Hivatkozás arra, hogy a jelen Általános feltételeket kell 

alkalmazni. 

- A javítandó gép és/vagy berendezés megnevezése. 

- A javítandó hiba, illetve az elvégzendő munka leírása. 

- Az átalányösszeg, ha a felek úgy állapodnak meg, hogy 

nem idő alapú elszámolást végeznek. 

- A Megrendelő által átadandó műszaki dokumentáció 

Az Általános feltételek néhány elemének esetében a felek 

eltérő szabályban is megállapodhatnak. A felek például a 

22. pontban meghatározott  felelősségvállalási időszaktól 

eltérő időszakban is megállapodhatnak, de módosíthatják 

például a Vállalkozónak a Megrendelő tulajdonában bekö-

vetkező kárért a 27. pontban foglaltak szerinti felelősségét. 

A módosításokhoz azonban jogi szakértő véleményét kell 

kérni. 

 

Javasoljuk, hogy a Vállalkozó rendelkezzen megfelelő fe-

lelősségbiztosítással. 
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GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK JAVÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (R02)

 

PREAMBULUM 

 

 

 

1. Ezeket az Általános feltételeket akkor kell alkalmazni, 

amikor a felek írásban vagy más módon erről állapodnak 

meg. Ha adott szerződésre az Általános feltételek az irány-

adók, a módosításokról és eltérésekról írásban kell megál-

lapodni. 

 

MEGHATÁROZÁSOK 

 

2. A jelen Általános feltételekben a következő kifejezések 

a mellettük meghatározott jelentéssel rendelkeznek: 

 

„Szerződés” – a Vállalkozó és a Megrendelő között a Vál-

lalkozó által elvégzendő javítási munka tekintetében létre-

jött írásbeli megállapodás és annak függelékei, beleértve 

az említett dokumentumok megállapodás szerinti módosí-

tását és kiegészítését is. 

 

„Berendezés” – meghatározott berendezés, amelynek javí-

tását a Szerződés alapján el kell végezni. 

 

„Súlyos gondatlanság” – olyan magatartás vagy mulasz-

tás, amelynek lehetséges súlyos következményeit a fél 

előre látja, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, 

vagy a következményeket azért nem látja előre, mert a 

kellő gondossággal eljáró féltől elvárható figyelmet vagy 

körültekintést elmulasztja. 

 

„Írásban” – a felek által aláírt dokumentummal, vagy le-

vélben, faxon, elektronikus levelezés útján vagy a felek 

megállapodása szerinti más módon. 

 

A JAVÍTÁSI MUNKA TERJEDELME 

 

3. Kivéve, ha a felek írásban másképpen állapodnak meg, 

a javítási munka terjedelme az alábbiakat foglalja magá-

ban: 

 

- hibamegállapítás 

- hibajavítás 

- alkatrész biztosítása és cseréje 

- működés ellenőrzése 

- segítségnyújtás teszteléskor 

 

ÁRBECSLÉS. FIZETÉS, HA A MUNKA NEM KE-

RÜL ELVÉGZÉSRE 

 

4.1 Kivéve, ha a felek másképpen állapodnak meg, a Vál-

lalkozó a hibamegállapítást követően, de a javítást és 

egyéb munkát megelőzően árbecslést ad a Megrendelőnek. 

A becsült ár nem kötelező érvényű, azonban a Vállalkozó 

köteles a Megrendelőt tájékoztatni, amikor nyilvánvalóvá 

válik, hogy a végső ár az előzetesen becsült árat több mint 

10%-kal meghaladja. 

 

4.2 Ha a Megrendelő bármely szakaszban úgy határoz, 

hogy a további munkát nem kéri, vagy ha a javítási munka 

elvégzése vagy befejezése a Vállalkozó gondatlanságát ki-

véve bármilyen okból kifolyólag nem történik meg, a 

Megrendelő köteles a Vállalkozó által elvégzett munkát a 

Vállalkozó mindenkori árszabása szerint kifizetni, bele-

értve a hibamegállapítást, az árbecslés elkészítését, és a 

munkavégzés során felmerült minden dokumentált költsé-

get. 

4.3 Amennyiben a felek átalánydíjban állapodtak meg, és 

a Megrendelő nem kéri a további munkát, akkor köteles a 

Vállalkozó részéről még nem felmerült költségek levoná-

sát követően a Vállalkozó számára az átalánydíjat kifi-

zetni. 

 

4.4 Ha a felek abban állapodtak meg, hogy a Vállalkozó a 

munkát átalánydíjért végzi, és a Vállalkozó a munkát nem 

tudja elvégezni, akkor a Megrendelő csak olyan mértékben 

köteles fizetni, amelyben a Vállalkozó munkájából előnye 

származik. 

 

ALKATRÉSZEK FELHASZNÁLÁSA 

 

5. Kivéve, ha a felek másképpen állapodnak meg, a Vál-

lalkozó kizárólag eredeti márkájú alkatrészeket, illetve az 

eredeti alkatrészeknek megfelelő minőségű alkatrészeket 

használhat fel a javítási munka során. 

 

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA ÉS MUNKAVÉGZÉSI FEL-

TÉTELEK 

 

6. Ha a javítási munkát a Megrendelő telephelyén kell el-

végezni, akkor a Megrendelő a javítási munka megállapo-

dott kezdőnapját megelőzően köteles biztosítani, hogy az 

alábbi feltételek teljesüljenek: 

 

a. A Vállalkozó munkatársai a munkát a megállapodott 

ütemezésnek megfelelően el tudják kezdeni és a rendes 

munkaidő alatt dolgozni tudnak, azzal, hogy a Megrende-

lőt megfelelően előre értesíteni kell arról, ha a Vállalkozó 

által meghatározott mértékben rendes munkaidőn kívül is 

munkát kell végezni. 

 

b. A javítási munka megkezdését megelőzően a Megren-

delő köteles a Vállalkozót a telephelyén érvényben levő 

minden vonatkozó biztonsági előírásról tájékoztatni. A ja-

vítási munka egészségtelen, illetve veszélyes körülmények 

között nem kerül elvégzésre. Minden szükséges biztonsági 

és óvintézkedést meg kell tenni a javítási munka megkez-

dését megelőzően, és annak időtartama alatt fenn kell tar-

tani. 

 

c. A Megrendelő köteles a telephelyén díjmentesen és a 

kellő időben a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani min-

den szükséges darut, emelő- és szállítóberendezést, segéd-

eszközt, gépet, anyagot és egyéb termékeket (beleértve az 

üzemanyagot, olajat, kenőanyagot és egyéb anyagokat, 

gázt, vizet, villanyt, gőzt, sűrített levegőt, fűtést, világítást 

stb.), valamint a Megrendelő telephelyén rendelkezésre 

álló mérő és tesztelő berendezéseket. 

 

d. A Megrendelő köteles díjmentesen a Vállalkozó rendel-

kezésére bocsátani a szükséges tárolólétesítményeket, biz-

tosítani a szerszámok és javítóberendezések, valamint a 

Vállalkozó munkatársai ingóságainak  lopás és sérülés el-

leni megfelelő védelmét. 
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A BERENDEZÉS SZÁLLÍTÁSA ÉS A BERENDE-

ZÉS ELVESZÉSÉNEK ÉS SÉRÜLÉSÉNEK KOC-

KÁZATA, HA A JAVÍTÁS NEM A MEGRENDELŐ 

TELEPHELYÉN TÖRTÉNIK 

 

7. A berendezés elveszésének és sérülésének a kockázatát 

a Megrendelő telephelyén kívül történő javítás esetén a 

Megrendelő viseli, kivéve, ha az elveszés vagy sérülés a 

Vállalkozó gondatlansága miatt merül fel. 

 

8. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt kellő időben, írás-

ban értesíteni a megjavított berendezésnek a Megrendelő 

telephelyéről el-, illetve oda visszaszállításának időpontjá-

ról és a szállítás módjáról. 

 

9. Ha a Megrendelő a megjavított berendezés átvételével 

késlekedik, a Vállalkozó a Megrendelő kockázatára és 

költségére gondoskodik a megfelelő tárolásról. 

 

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 

 

10. A Megrendelő köteles átadni a birtokában levő és a 

megállapodott javítási munka elvégzéséhez szükséges mű-

szaki dokumentációt (pl. naprakész műszaki rajzok, leírá-

sok, ábrák és utasítások, valamint a működési és karban-

tartási napló). A Vállalkozó e dokumentációt kizárólag a 

Szerződés teljesítéséhez használhatja fel. 

 

BEFEJEZÉSI HATÁRIDŐ 

 

11. Megállapodott befejezési határidő csak abban a mér-

tékben kötelező érvényű, amennyiben arról írásban kifeje-

zetten megállapodtak. 

 

12. A Megrendelő köteles a Vállalkozót haladéktalanul tá-

jékoztatni, ha nem tudja biztosítani a Vállalkozó számára, 

hogy a javítási munkát a megállapodott időben elvégez-

hesse. A javítási munka megállapodott kezdési, illetve be-

fejezési határideje ennek megfelelően meghosszabbításra 

kerül. 

 

A JAVÍTÁSI MUNKA TESZTELÉSE 

 

13. A Vállalkozó köteles a javítási munka elvégzéséről 

írásban tájékoztatni a Megrendelőt. A Vállalkozó ezt kö-

vetően köteles a Megrendelő részére segítséget nyújtani a 

megállapodott tesztek, illetve a javítási munka sikeres el-

végzésének ellenőrzéséhez ésszerű módon szükséges tesz-

tek elvégzésében. 

 

A VÁLLALKOZÓ KÉSEDELME 

 

14. Ha a Vállalkozó a javítási munkát a teljesítésre meg-

szabott határidőre nem fejezi be, és a késedelem a Vállal-

kozó gondatlanságának tudható be, a Megrendelő a meg-

állapodott kötbérre jogosult, illetve, ha erről nem történt 

megállapodás, akkor a késedelem minden napja tekinteté-

ben a javítási ár 0,15%-ának megfelelő mértékű kötbérre 

jogosult azzal, hogy annak mértéke a teljes javítási ár 5 

százalékát nem haladhatja meg. 

 

15. Ha a Vállalkozó késedelme olyan mértékű, hogy a 

Megrendelő a 14. pont szerinti maximális mértékű köt-

bérre jogosult, és a javítási munka még nem fejeződött be, 

a Megrendelő írásban követelheti a munka ésszerű végső 

határidőre történő elvégzését, amely határidő nem lehet 

egy hétnél kevesebb. 

16. Ha a Vállalkozó a javítási munkát ezen végleges határ-

időre nem végzi el, a Megrendelő – a Vállalkozó erre vo-

natkozó tájékoztatása mellett – jogosult harmadik felet fel-

kérni a javítási munka elvégzésére. Amennyiben a késede-

lem a Vállalkozó gondatlanságának tudható be, a Vállal-

kozó köteles a Megrendelő számára megtéríteni a Megren-

delő részéről a javítási munka elvégeztetésével kapcsola-

tosan felmerült ésszerű költségeket. A Vállalkozó köteles 

a késedelem okára tekintet nélkül visszafizetni az általa el 

nem végzett javítási munkáért már átvett összeget. 

 

17. A Megrendelő a Vállalkozó késedelme okán a 14. és a 

16. pontban foglaltakon felül semmilyen más kártérítésre 

nem jogosult. 

 

FIZETÉS 

 

18. Kivéve, ha a felek a javítási munka tekintetében áta-

lánydíjban állapodtak meg, a javítási munka végzése idő 

alapon történik. Ebben az esetben a Vállalkozó számláján 

az alábbi tételeket kell külön-külön feltüntetni: 

 

- munkaköltségek; 

- utazási idő és útiköltség, szállás és ellátás költségei; 

- szállítási költségek; 

- az alkatrészek költsége; 

- az egyéb felhasznált anyagok költsége; 

- várakozási idő, túlóra és a Megrendelő miatt felmerült 

további költségek; 

- minden egyéb esetleges költség. 

 

Az egyes tételekért felszámított díjak a Vállalkozó min-

denkori normáinak és árjegyzékeinek alapján kerülnek ki-

számításra. 

 

19. Amennyiben a javítási munka végzése átalánydíjas ala-

pon történik, az árajánlatnak tartalmaznia kell a 3. pontban 

említett minden tételt. Ha a javítási munka nem a Vállal-

kozó gondatlansága miatt szenved késedelmet, akkor a 

Megrendelő köteles a Vállalkozó számára megtéríteni: 

- a várakozási időt és a plusz utazások idejét; 

- a késedelem okán felmerült költségeket és pluszmunka 

költségeit, beleértve a berendezés, illetve a javítóberende-

zés elszállítását, biztosítását és felállítását; 

- az annak eredményeképpen felmerülő pluszköltségeket, 

hogy a Vállalkozó javítóberendezése a vártnál hosszabb 

ideig a Megrendelő telephelyén van; 

- a Vállalkozó munkatársainak utazási, valamint szállással 

és ellátással kapcsolatos többletköltségeit; 

- finanszírozási pluszköltségeket és biztosítási költségeket; 

- a Vállalkozó részéről a javítási program módosításával 

összefüggésben felmerülő egyéb, dokumentált pluszkölt-

ségeket. 

 

20. Ha a javítási munka végzése átalánydíjas alapon törté-

nik, az átalánydíj 30%-át a Szerződés létrejöttekor kell 

megfizetni. A fennmaradó összeg a javítási munka elvég-

zésekor esedékes. A fizetés számla ellenében történik, a 

számla keltétől számított legkésőbb 30 napon belül. 

 

Ha a javítási munka végzése idő alapon történik, fizetni 

hetente kiállított számla alapján kell, a számla keltétől szá-

mított legkésőbb 30 napon belül. 
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A javítási munka ára – akár átalánydíj, akár idő alapú 

számlázás esetén – nem tartalmazza az ÁFA-t és semmi-

lyen egyéb adót, vámot vagy illetéket, amelyet a Megren-

delő országában a számlán fel kell tüntetni. 

 

21. Ha a Megrendelő a fizetéssel késedelembe esik, a Vál-

lalkozó a késedelembe esés napjától kezdődően kamatra 

jogosult. A kamatláb mértéke a Szerződésben rögzített 

vagy egyéb megállapodás szerinti kamatláb. Amennyiben 

a felek a kamatlábat illetően nem állapodnak meg, akkor a 

kamatláb mértéke az  EKB által a fő refinanszírozási mű-

veleteinél a fizetés esedékessége napján alkalmazott ka-

matláb plusz 8 százalékpont. Ezenfelül a Vállalkozó a 

Megrendelő előzetes értesítését követően felfüggesztheti a 

Szerződés teljesítését mindaddig, ameddig a fizetést kéz-

hez nem veszi, és a javítási munka elvégzését követően a 

Berendezést és a Megrendelő még birtokában levő egyéb 

vagyontárgyát visszatarthatja az irányadó törvények által 

engedélyezett mértékben. A munka felfüggesztése esetén 

a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a javítási munka 

felfüggesztése okán felmerült pluszköltségeit megtéríteni. 

 

SZAVATOSSÁGI  IDŐSZAK 

 

22. Kivéve, ha a felek másképpen állapodnak meg, a Vál-

lalkozó a munka elvégzését követően csak hat hónapos 

időtartamig tartozik felelősséggel a javítási munkáért. A 

Vállalkozó az általa a Szerződés értelmében biztosított al-

katrészekért csak akkor tartozik felelősséggel, ha a hiba az 

adott alkatrésznek a Berendezésbe történő szerelésétől 

számított tizenkét hónapon belül merül fel, vagy – ameny-

nyiben a Vállalkozó az alkatrészt nem szerelte be – az azt 

követő tizenkét hónapon belül merül fel, hogy az alkatrészt 

a Megrendelő számára leszállította. 

 

HIBA BEJELENTÉSE 

 

23. A Megrendelő köteles a Vállalkozót indokolatlan ké-

sedelem nélkül tájékoztatni a Vállalkozó által elvégzett 

munkában, illetve a Vállalkozó által biztosított alkatrész-

ben felmerülő minden hibáról. Ha a Megrendelő a hibát 

nem jelenti be indokolatlan késlekedés nélkül, az adott 

hiba tekintetében minden jogát elveszti. 

 

ÁRU HIBÁJA MIATTI FELELŐSSÉG 

 

24. Ha a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott javítási 

munkát nem végzi el megfelelően, vagy ha az általa a Szer-

ződés alapján biztosított alkatrész hibás, köteles a 23. pont 

szerinti értesítés kézhezvételét követően, illetve amint a hi-

bát saját maga felfedezte, késedelem nélkül, a saját költsé-

gére orvosolni. 

 

HIBAJAVÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELMULASZ-

TÁSA A VÁLLALKOZÓ RÉSZÉRŐL 

 

25. Ha a Vállalkozó a 24. pont szerinti kötelezettségeinek 

ésszerű időn belül nem tesz eleget, a Megrendelő a Vállal-

kozó írásbeli tájékoztatását követően jogosult arra, hogy 

harmadik felet bízzon meg a szükséges javítási munka el-

végzésével a Vállalkozó kockázatára és költségére, fel-

téve, hogy a javítási munka elvégzése ésszerű költségen 

történik. 

 

 

 

 

KÁRMEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSEK 

 

26. Ha a Vállalkozó által végzett hibás munka, illetve ál-

tala biztosított hibás alkatrész vagyoni kárt okoz, a Meg-

rendelő köteles minden olyan intézkedést haladéktalanul 

megtenni, amely a kár megakadályozásához, illetve a kár 

csökkentéséhez szükséges. A Vállalkozó köteles a Meg-

rendelő számára az indokolt költségeket olyan mértékben 

megtéríteni, amely mértékben a kárért a Vállalkozó fele-

lősséggel tartozott volna. 

 

KÁRFELELŐSSÉG  A MEGRENDELŐ TULAJDO-

NÁBAN BEKÖVETKEZETT KÁRÉRT 

 

27. A Vállalkozó a Szerződés alapján végzett javítási 

munka során gondatlansága miatt a Megrendelő tulajdoná-

ban keletkezett károkért kárfelelősséggel tartozik. Kivéve, 

ha másképpen állapodnak meg, a Vállalkozó felelőssége 

minden egyes kár esetében 50.000 EUR összegre, illetve a 

Megrendelő országa szerinti pénznemben ennek megfelelő 

összegre korlátozódik. 

 

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 

 

28. A Vállalkozó 24., 25., 26. és 27. pont szerinti felelős-

sége nem vonatkozik olyan hibákra és károkra, amelyek 

olyan körülmények között merültek fel, amelyekért a Vál-

lalkozó nem tartozik felelősséggel, mint például a Beren-

dezés nem rendeltetésszerű használata, nem megfelelő 

napi karbantartása vagy hibás karbantartása a Megrendelő 

részéről, vagy a Megrendelő 26. pont szerinti intézkedése-

inek elégtelensége. A Vállalkozó nem tartozik felelősség-

gel a rendes elhasználódás és kopás okán sem. 

 

A Vállalkozó a Szerződés alapján végzett hibás munkáért, 

a Szerződés alapján biztosított hibás alkatrészekért, illetve 

gondatlansága miatt csak a 24., 25., 26. és 27. pontokban 

foglalt mértékben tartozik felelősséggel. Ez minden ezek-

kel összefüggésben felmerülő kárra is vonatkozik, pl. ter-

meléskiesés, használhatatlanság, elmaradt haszon és bár-

milyen más ezekből következő gazdasági veszteség. Ez a 

korlátozás nem vonatkozik azonban a Vállalkozó súlyos 

gondatlansága miatt felmerülő veszteségekért való felelős-

ségére.  

 

Ha a Vállalkozó harmadik fél felé válik felelőssé a Szer-

ződés teljesítésével összefüggésben felmerülő kárért vagy 

veszteségért, a Megrendelő köteles a Vállalkozót olyan 

mértékben kártalanítani, amely mértékben a Vállalkozó fe-

lelőssége a jelen pontban foglaltak szerint korlátozott.  

 

Ha bármelyik fél felé a jelen pontban foglaltak szerinti kár 

vagy veszteség miatt követelést nyújtanak be, az adott fél 

köteles a másik felet erről írásban haladéktalanul tájékoz-

tatni. 

 

A MEGRENDELŐ KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETT-

SÉGE 

 

29. Ha a Vállalkozó telephelyén kívül folytatott javítási 

munka során a Vállalkozó berendezésében a javítás helyén 

bármilyen olyan körülmény miatt kár keletkezik, amelyért 

a Megrendelő tartozik felelősséggel, a Megrendelő köteles 

a Vállalkozó felé az adott kárt megtéríteni. A rendes el-

használódás és kopás során felmerülő kárt azonban nem 

köteles megtéríteni. 
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VIS MAJOR 

 

30. A jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek 

teljesítését bármelyik fél felfüggesztheti abban a mérték-

ben, amelyben a teljesítés bármelyik alábbi körülmény kö-

vetkeztében aránytalan terhet róna rá: ágazati vita és a fe-

lek ellenőrzésén kívül eső bármilyen egyéb körülmény, 

mint például tűzvész, háború, kiterjedt katonai mozgósí-

tás, felkelés, rekvirálás, elkobzás, embargó, energiahasz-

nálati korlátozások, a jelen pontban említett körülmények 

okán az alvállalkozók részéről felmerülő késedelmes vagy 

hibás szállítás. 

 

A jelen pontban említettt körülmények – attól függetlenül, 

hogy a jelen Szerződés létrejöttét megelőzően vagy azt kö-

vetően merültek fel – a felfüggesztésre csak akkor biztosí-

tanak jogot, ha  a Szerződés teljesítésére vonatkozó hatá-

suk a Szerződés létrejöttekor nem volt előrelátható. 

 

A Vis Major esemény felmerülésére hivatkozó fél köteles 

a másik felet írásban késedelem nélkül tájékoztatni, ha a 

körülmény megszűnik vagy azzal kapcsolatosan beavatko-

zás történik. 

 

 

Tekintet nélkül arra, hogy a jelen Általános feltételek alap-

ján egyébként hogyan kell eljárni, a Szerződést bármelyik 

fél felmondhatja a másik fél számára megküldött írásbeli 

felmondással, ha a Szerződés teljesítése a jelen pontban 

foglalt okból kifolyólag három hónapot meghaladó időtar-

tamra felfüggesztésre kerül. 

 

ENGEDMÉNYEZÉS 

 

31. A Szerződést egyik fél sem engedményezheti harma-

dik félre. A Vállalkozó azonban a Megrendelő előzetes 

írásbeli értesítését követően a javítási munkát harmadik fél 

számára alvállalkozásba adhatja. A Megrendelőt az alvál-

lalkozó személyéről tájékoztatni kell. Az alvállalkozásba 

adás semmilyen módon nem befolyásolja a Vállalkozó 

Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit. 

 

JOGVITÁK. IRÁNYADÓ JOG 

 

32. A Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő jogvitákat a 

Vállalkozó országa szerinti illetékes bíróság(ok) ren-

dezi(k) végleges módon. A Szerződésre a Vállalkozó or-

szágának anyagi joga az irányadó. 

 

 

 

 

 
Ez egy Orgalime kiadvány. Az Orgalime fogja össze a gépipari, villamosipari, elektronikai és fémipari központi szakmai szervezeteket hu-

szonegy európai országban, és kapcsolattartást biztosít ezen szervezetek között jogi, műszaki és gazdasági területeken. 

Minden jog fenntartva © 
Felelős kiadó: Harris Adrian, főtitkár  

ORGALIME (az európai gépgyártási, villamosipari, elektronikai és fémipari szektort képviselő szövetség) 

"Diamant Building", 80 Bvd. Reyers, 5th floor, B - 1030 Bruxelles 
Tel.: +32-2-706.82.35 – Fax: +32-2-706.82.50 – e-mail : secretariat@orgalime.org 
 
Elektronikus felhasználási engedély: Alfa Laval Corporate AB; Licence N° 11/11/10 ORGALIME 


