
Általános szállítási feltételek 

 

I. Általános feltételek 
 

1. Az eladó jelen szállítási feltételek alapján 
kínálja termékeit eladásra. Jelen szállítási 
feltételek minden szerződés vonatkozásában 
érvényesek. Minden szerződés 
vonatkozásában elsőbbséget élveznek a vevő 
vásárlási feltételeivel szemben. Bármely 
típusú minősítés, változtatás, kiegészítés, ill. 
jelen szállítási feltételek bármely részének 
törlése érvénytelen, kivéve, ha erről 
egyértelmű írásos megállapodás jön létre, 
amelyet az eladó megfelelő felhatalmazással 
bíró képviselője ír alá. 

2. Jelen általános szállítási feltételek esetében az 
„eladó” a Hok-Plastic Kft., amely a magyar 
törvényeknek megfelelően bejegyzett vállalat, 
és székhelye 6723 Mórahalom, VI. ker. 23. 
alatt található, valamint amelyet a Csongrád 
Megyei Bíróság mint cégbíróság a 06-09-
006478 szám alatt jegyzett be; a „vevő” az a 
magánszemély vagy vállalat, amelytől a 
termékek megvásárlásáról szóló megrendelés 
az eladóhoz beérkezik, ill. amellyel szerződés 
jön létre; a „termékek” kifejezés az eladó által 
a jelenben vagy a jövőben a vevő 
rendelkezésre bocsátott anyagok ill. ezek 
alkotóelemeinek összességére vonatkozik; a 
„szerződés” kifejezés alatt minden olyan 
szerződés értendő, amely az eladó és a vevő 
között a termékekre vonatkoztatva létrejön. 

3. Eladó jelen Általános Szállítási Feltételeit az 
ajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása 
tartalmazza. A felek közötti szerződés 
létrejöttével a jelen Általános Szállítási 
Feltételek a vevő által elfogadottaknak és a 
szerződés részének tekintendők. 

4. Az eladó jogosult saját belátása szerint 
bármely szerződést, szerződéses vagy 
bármilyen azzal összefüggő követelést, 
igényt, jogot és biztosítékot harmadik fél 
számára átruházni, eladni vagy bármely 
módon átadni. A vevő nem jogosult a 
szerződést, szerződéses vagy bármilyen azzal 
összefüggő követelést, igényt, jogot és 
biztosítékot harmadik fél számára átruházni, 
eladni vagy bármely módon átadni. 

 
II. Árak 

 
1. Az eladó jogosult a termékek eladási 

(ajánlati) árának meghatározására, és azokat 
bármikor módosíthatja mindaddig, amíg a 
felek a vételárban nem állapodtak meg. 

2. Az itt meghatározott egyéb feltételeknek 
megfelelően – amennyiben a vevő 
megrendelésének elfogadása keretében az 
eladó nem határozott meg más feltételeket – 
az eladó a termékeket vagy azok 
alkotóelemeit a tényleges rendelési vagy 
szállítási időponttól függetlenül azon a napi 
áron számlázza ki, amelyen az eladó azokat 
elszállítja, vagy a vevő átveszi, vagy ezek 
szállításra, ill. átvételre készen állnak. 

3. A vevő a termékek az eladó által 
meghatározott árán felül megfizeti az 
általános forgalmi adót, a fogyasztási adót 
valamint minden egyéb felmerülő adót és 
díjat. 
 

III. Megrendelés és szállítás 
 

1. A vevő megrendelése csak az eladó írásos 
elfogadásával vagy a termékek leszállításával 
– a hamarabb bekövetkező esemény 
időpontjában – válik érvényessé. A vevő által 
megfogalmazott megrendelés-módosítás 
érvénytelen, kivéve, ha azt az eladó 
egyértelműen jóváhagyja. 

2. Az ajánlat, a megrendelés, illetve a 
megrendelés visszaigazolása ajánlott 
levélben, vagy futár útján, illetve közvetlenül 
kézbesített levélben, faxon vagy e-mailben 
tehető meg. Faxon vagy e-mailben küldött 
nyilatkozat a megküldése napján tekintendő 
átvettnek, amennyiben az a másik fél által 
előzetesen írásban erre a célra megadott, 
vagy a felek közti kapcsolattartáshoz 
egyébként rendszeresen használt fax-számra 
vagy e-mail címre érkezik. Ajánlott levélben 
tett nyilatkozat a postára adástól számított 3 
(három) napon belül, nemzetközi ügyekben 
8 (nyolc) napon belül tekintendő átvettnek. 
Amennyiben az átvétel napja így 



munkaszüneti napra esne, az átvétel 
napjának a következő munkanap tekintendő. 

3. Az eladó a súly vagy darabszám 
vonatkozásában a racionalitás keretein belül 
többet vagy kevesebbet is szállíthat. A vevő 
a ténylegesen leszállított mennyiség 
ellenértékét fizeti ki. Eladó az elő- és 

részszállítás jogát fenntartja. Az elő- és/vagy 
részszállítás keretében szállított áruk 
ellenértékéről eladó jogosult külön számlát 
kibocsátani, melynek megfizetésére az V. fejezet 

szerinti fizetési feltételek irányadók. A szállítási 
feltételek, amelyekről a vevő és az eladó 
kölcsönösen megállapodtak, az Incoterms 
(International Commercial Terms – 
Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek) 
legújabb változata alapján értelmezendők, 
kivéve, ha az ütközik a jelen szállítási 
feltételekkel (ebben az esetben a jelen 
szállítási feltételek a mérvadók). 

4. A vevő megrendelésére adott 
visszaigazolásban vagy a megrendelés 
elfogadásában megadott szállítási időpont 
körülbelüli, becsült időpontként 
értelmezendő. Amennyiben a vevő 
megrendelésére adott visszaigazolásban vagy 
a megrendelés elfogadásában nincs megadva 
szállítási időpont, a szállítás akkor történik 
meg, ha a termékek az eladó rendelkezésére 
állnak. A felek elismerik, hogy a vevő 
megrendelésére adott visszaigazolás vagy a 
megrendelés elfogadása után keletkezhetnek 
olyan körülmények, amelyek következtében 
a termékek elérhetőségének megváltozása 
szükségessé teheti, hogy az eladó a megadott 
szállítási időponthoz képest késik. Az eladó 
erről haladéktalanul értesíti a vevőt, és ha a 
vevő úgy ítéli, hogy az új szállítási időpont 
nem racionális, akkor a vevő jogosult a 
szerződés teljesítésének eladó általi 
elmulasztása miatt kizárólagos jogi 
eszközként a megrendeléstől az eladó 
értesítésének kézhezvételétől számított 2 
(kettő) munkanapon belül kártérítési igény 
nélkül írásban elállni. 

5. Vevő a létrejött szerződéstől a szállítást 
megelőző 5. (ötödik) munkanapig jogosult 
elállni, köteles azonban eladó részére 
kártérítésként megfizetni a megrendelt 
termék árának 50 (ötven) %-át, továbbá 
eladónak a szerződés teljesítése érdekében 
felmerült, ezt meghaladó igazolt költségeit. 

6. A vevő kijelenti, hogy a szállítás várható 
időpontjától rendelkezésére állnak a 
termékek átvételéhez és raktározásához 
megfelelő berendezések, kezeskedik érte, 
hogy ezek a berendezések megfelelnek az 
összes ide vonatkozó jogszabálynak és 
előírásnak, amelyekbe a biztonsági és 
egészségügyi szabályozások is beleértendők, 
továbbá szavatolja, hogy minden szükséges 
engedéllyel és jogosultsággal rendelkezik. A 
vevő műszaki leírása vagy tervei alapján 
gyártott termékek szállítása a gyártás 
befejezése után azonnal esedékes. Az eladó 
fenntartja a jogot, hogy felszámoljon 
raktározási és egyéb többletköltségeket, 
amelyek az esedékes szállítási idő után az 
eladónál keletkeznek, ha a szállítást a vevő 
késlelteti. 

7. A vevő kijelenti, hogy ugyanolyan számú és 
állapotú euro raklapot bocsát 
csereraklapként rendelkezésre, mint 
amennyit és amilyet az eladó szállít. Egyéb 
esetben a vevő egyetért azzal, hogy az eladó 
az euro raklapokat kiszámlázza. 

8. Amennyiben az a gyakorlatban lehetséges, a 
vevő lehetőleg közvetlenül az eladó általi 
kiadás után ellenőrzi, hogy a raklapokon és a 
dobozokon feltüntetett megjelölések vagy 
feliratok megfelelnek-e a vevő 
megrendelésében, ill. az eladó 
visszaigazolásában vagy elfogadásában 
megadott adatoknak, ezen felül a vevő 
elvégzi a termékek teljes vizsgálatát. 

9. Vevő köteles az árunak a szemrevételezéssel 
észlelhető mennyiségi, illetve minőségi kifogásait 
eladóval az áru eladó általi kiadásától számított 3 
(három) munkanapon belül közölni. 
Amennyiben ezen időtartamon belül a vevő 
kifogásait nem közli, az áru a szerződés szerinti 
mennyiségben és minőségben kiadottnak 
tekintendő. 

10. Vevő az áru kiadásától számított 3 (három) 
munkanapon túl kizárólag a szemrevételezéssel 
nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet 
minőségi kifogással a termékre vonatkozó 
szavatossági (minőség megőrzési) időn belül. 
Ilyen tartalmú minőségi kifogás esetén eladó 
megvizsgálja, hogy az áru minősége megfelel-e a 
szerződésnek, illetve kifejezett szerződési feltétel 
hiányában az adott árura vonatkozó minőségi 
követelményeknek.  

11. Eladó a szavatossági kötelezettségeinek 
elsősorban a kifogásolt áru kicserélésével, illetve 



a felek ilyen tartalmú megállapodása esetén 
árleszállítással tesz eleget. 

12.  Eladót nem terheli szavatosság abban az 
esetben, ha az áru károsodása az áru kiadását 
követően eladón kívül álló okból következett be. 
 

IV. Vis Maior 
 
Az eladó a következő (közvetlen vagy 
közvetett) esetekben  nem felelős a szállítás 
elmaradásáért vagy késéséért: polgárháborúk 
(jelenlegi vagy jövőbeni, nyílt vagy rejtett), 
terrorista tevékenységek, zavargások vagy 
civil felkelések, földrengések, járványok, 
kikötői torlódások, sztrájk,  kormányzati 
szervek tevékenysége vagy mulasztása (de 
jure vagy de facto), természeti katasztrófák 
és – olyan mértékben, amilyenben mint 
alapos ügyintézőtől és körültekintéssel eljáró 
eladótól az elvárható – az alapanyagok 
hiánya különböző okokból, balesetek, 
tűzesetek, a berendezések és gépek 
üzemzavara, és minden egyéb ok (tekintet 
nélkül arra, hogy azok hasonlók-e vagy sem 
a fent említett esetekkel), amelyek az eladó 
racionális irányításától függetlenek. A fent 
említettek azokra az esetekre is vonatkoznak, 
amelyeknél az ok a vevő megrendelések 
idejében már fennáll, ill. amelyeknél az ok az 
eladó már egyéb okokból késett szállítása 
alatt keletkezik. Amennyiben az eladó 
termékkészlete egy ilyen okból kifolyólag 
korlátozott, akkor az eladónak joga van 
először saját szükségletei fedezésére. 
Amennyiben az ilyen okból származó késés 
30 napnál tovább tart, mindkét félnek joga 
van a szerződés felbontására a felmondás 
idejéig még le nem szállított termékek 
vonatkozásában, a másik fél részére elküldött 
írásos közlemény formájában. 
 

V. Fizetési feltételek 
 

1. A vevő az eladó által leszállított összes 
termék ellenértékét ellenkövetelés vagy 
beszámítás joga nélkül kifizeti. 

2. Az eladó minden a vevő részére leszállított 
termékről számlát állít ki.  

3. Amennyiben a felek között nem jött létre 
más írásos megállapodás, akkor a számla 
fizetési határideje a számla kiállításától 
számított 30. naptári nap. A számla 

kifizetését a vevőnek a fizetési határidőn 
belül egy összegben kell teljesítenie. 
Amennyiben az eladó egyetért azzal, hogy a 
vevő a számlát részletekben fizesse ki, és 
amelyről a vevő azt állítja, hogy az a teljes 
összeg, ez a körülmény nem korlátozhatja az 
eladó jogát a teljes számlaösszeg 
kifizetésének érvényesítésére. Az eladónak 
joga van késett fizetés esetén az Európai 
Unió 2000/35/EK rendeletének 
idevonatkozó szabályozásai értelmében 
kamatok felszámítására. 

4. Eladó számláját a vevő az eladó által a számlában 
megjelölt határidőn belül, átutalással köteles 
megfizetni. A vételárat az eladó számláján 
történő jóváírás napján kell megfizetettnek 
tekinteni. Amennyiben a vevő a számla egy része 
tekintetében kifogással él, ez nem jogosítja fel a 
számla kifogással nem érintett részei 
megfizetésének megtagadására. 

5. Az eladó szállításkor vagy az előtt követelhet 
készpénzes fizetést a vevőtől, hogy 
rendelkezzen az általa elégségesnek ítélt 
biztosítékkal. 

6. Amennyiben a vevő nem abban az időben és 
módon teljesíti a teljes vételárat, amikor és 
ahogyan az esedékes, vagy ameddig nem 
teljesíti, ill. amennyiben a vevő ellen 
vagyongondnoksági, fizetésképtelenségi, 
végelszámolási, felszámolási (vagy hasonló 
eljárás bármely jogszabály értelmében) 
hivatalos eljárás van folyamatban, akkor az 
eladó egyéb jogi eszközök mellett 
visszatarthatja a termékeket, megszűntetheti 
a termékek szállítását, már visszaigazolt 
megrendelések alapján teljesítendő 
szállítástól elállhat, és megszűntetheti a vevő 
megrendeléseinek visszaigazolását. 

7. A vevő összes megrendelése, ill. az eladó 
szállításai a vevő irányába egy általános 
hiteljóváhagyástól és az eladó által saját 
belátása szerint speciálisan a vevő 
vonatkozásában racionálisan meghatározott 
hitelkeretektől függnek. Ha a vevő egy olyan 
megrendelést ad az eladónak, amely 
önmagában vagy az egyéb megrendelések 
értékével együtt – és amelynek az eladó még 
nem kapta meg a teljes ellenértékét – az 
eladó által saját belátása szerint speciálisan a 
vevő vonatkozásában racionálisan 
meghatározott hitelkereteket túllépi, akkor 
az eladó az ilyen megrendeléseket, ill. a 



szállítást vagy a részszállításokat saját 
belátása szerint bármikor, amíg a hitelkeret 
túllépése fennáll, a vevő egyetértése nélkül 
felfüggesztheti vagy azoktól elállhat (ide 
értendők azok a megrendelések is, amelyek 
vonatkozásában az eladó visszaigazolást 
küldött a vevő részére), kivéve, ha a vevő 
vállalja a vételárnak a szállítást megelőzően 
történő teljes megfizetését, és tudomásul 
veszi, hogy ez a szállítás előfeltétele. 
 

VI. Tulajdonjog fenntartása 
 

1. Az termékek az eladó tulajdonában 
maradnak mindennemű üzleti kapcsolatból 
adódó követelés; beleértve 
mellékkövetelések, kártérítési igények, 
csekkek és váltók teljes kifizetéséig. 

2. A tulajdonjog fenntartás fennmarad az eladó 
egyes követelései folyó elszámolása, 
egyenlege megállapítása és elismerése esetén 
is. 

3. A vevő a tulajdonjog fenntartás alatt álló áru 
továbbértékesítésére, feldolgozására, 
beépítésére csak jelen rendelkezések 
figyelembevételével és akkor jogosult, ha az 
5. pont szerint az ebből adódó követelések 
az eladóra átszállnak. 

4. A vevő azon jogai, hogy megfelelő 
üzletmenet mellett a tulajdonjog fenntartás 
alatt álló árut továbbértékesítse, addig állnak 
fent, amíg az eladó ezt a vevő anyagi 
helyzete tartós megromlása miatt vissza nem 
vonja, illetve legkésőbb a fizetések 
beszüntetéséig, vagy fizetésképtelenségi 
eljárás megindításáig/elindulásáig. 

5. A vevő a tulajdonjog fenntartás alatt álló áru 
továbbértékesítéséből származó, harmadik 
személlyel szemben fennálló követeléseit, 
minden mellékköveteléssel együtt – beleértve 
esetlegesen egyenlegezett követelést – 
engedményezi az eladó részére. Amennyiben 
a vevő a követelést valódi faktoring során 
eladja, az eladó követelése azonnal 
esedékessé válik, és a vevő engedményezi az 
így a faktorral szemben fennálló követelését 
az eladóra, valamint a kapott finanszírozási 
összeget haladéktalanul továbbítja az 
eladónak. 
Az eladó elfogadja az engedményezést. 

6. A vevő jogosult arra, hogy amíg fizetési 
kötelezettségeit teljesíti, az eladó részére 
engedményezett követeléseit a vele szemben 
kötelezett harmadik személytől behajtsa. A 
behajtási jogosultság megszűnik az eladó 
általi visszavonás esetén, de legkésőbb a 
vevő fizetési késedeleméig, vagy anyagi 
helyzete jelentős megromlásáig. Ebben az 
esetben az eladó saját, vagy megbízott 
harmadik személy általi követelésbehajtásra 
jogosult. A vevő meghatalmazza az eladót, 
hogy a fizetési határidő lejártát követően az 
engedményezésről a kötelezettet értesítse, és 
követelést maga hajtsa be. A vevő köteles, 
hogy az eladó kívánsága esetén pontos listát 
adjon követeléseiről, beleértve a kötelezettek 
nevét, címét, az egyes követelések összegét, a 
számlák dátumát, stb., ezen kívül köteles, 
hogy az eladó részére az átruházott 
követelések érvényesíthetőségéhez a 
szükséges felvilágosítást megadja, valamint 
az adott felvilágosítás ellenőrzését biztosítsa. 

7. Amennyiben az eladó rendelkezésére álló 
biztosítékok legalább 20%-kal meghaladják 
követeléseit, az eladó köteles a vevő, vagy a 
túlbiztosítás következtében jogaiban 
korlátozott harmadik személy követelésére 
az általa választott biztosítékokról való 
lemondásra. 

8. A tulajdonjog fenntartás alatt álló áru, illetve 
az átruházott követelés vevő általi 
elzálogosítása, vagy biztosítékba adása nem 
megengedett. A zálogosításról a 
záloghitelező megadásával az eladót azonnal 
értesíteni kell. 

9. Amennyiben a tulajdonjog fenntartás alapján 
az eladó a leszállított árut visszaveszi, a 
szerződés megszüntetésére csak akkor van 
lehetőség, ha ezt az eladó kifejezetten 
kinyilvánította. Az eladó kielégítést nyerhet a 
visszavett tulajdonjog fenntartás alatt álló áru 
nyíltpiaci eladásából. 

10. A vevő ingyenesen őrzi a tulajdonjog 
fenntartás alatt álló árut az eladó részére. A 
vevő köteles a tulajdonjog fenntartás alatt 
álló áru a szokásos veszélyek, mint pl. tűz, 
lopás, víz a szokásos mértékben biztosítani. 
A vevő az áru számlaértékéig átruházza a 
fenti károkból adódó biztosítótársaságokkal, 
vagy egyéb kártérítési kötelezettekkel 
szemben fennálló kártérítési követeléseit az 



eladó részére. Az eladó elfogadja az 
átruházást. 

11. Mindennemű követelés, úgymint jelen 
feltételekben meghatározott minden formájú 
tulajdonjog fenntartásból eredő jogok 
mindaddig fennállnak, amíg a vevő az 
eladóval szemben fennálló valamennyi 
kötelezettségét nem teljesítette. 
 

VII. Felelősség 
 
1. Eladó kártérítési felelőssége nem lehet 

magasabb a vételár összegénél, ide nem értve 
a szándékosan okozott, továbbá emberi 
életet, testi épséget vagy egészséget 
megkárosító szerződésszegéssel okozott 
károkat.  

2. Eladó nem felel olyan károkért, amelyek nem 
közvetlenül a teljesítésből erednek, így különösen 
nem felel elmaradt haszonért vagy a vevőt 
esetlegesen ért nem vagyoni kárért. 

 

 
VIII.  Irányadó jog és eljáró bíróság 

 
1. A szerződés értelmezése során minden 

esetben a magyar törvények, az ENSZ 
nemzetközi árucseréről szóló egyezménye 
(1980) a mérvadó, kivéve és azzal a 
feltétellel, hogy a VI. fejezet (Tulajdonjog 
fenntartása) értelmezése során, érvényessége 
és az érvényesíthetősége vonatkozásában 
azon ország jogszabályai alkalmazandók, 
ahol a termékek a kérdéses időszakban 
találhatók. 

2. Amennyiben a jelen általános szállítási 
feltételek bármely rendelkezése 
érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek 
bizonyulna, a többi rendelkezés továbbra is 
érvényes marad. 

3. Minden felmerülő a szerződéssel összefüggő 
jogvita tekintetében a felek kikötik – 
hatáskörtől függően – a Szegedi Járásbíróság 
vagy a Szegedi Törvényszék (Magyarország) 
– joghatóságát és kizárólagos illetékességét. 

 


