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2019.11.01. napjától hatályos
A jelen általános vételi feltételek (ÁVF) szabályai
alkalmazandók mindazokban a szállítási (adásvételi)
szerződésekben,
keretszerződésekben,
egyedi
megrendelésekben, amelyekben a MOL-LUB
Kenőanyag Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Kft.
(MOL-LUB Kft.) megrendelőként (vevőként) vesz
részt.
Az ÁVF tartalmilag mindenkor a szállítási (adásvételi)
szerződés, keretszerződés részét képezi, és a
szerződés, keretszerződés melléklete.
Az ÁVF és a szerződés közötti bármilyen eltérés
esetén a szerződés az irányadó.
Az ÁVF-et a megrendelő jogosult bármikor
egyoldalúan módosítani a szállító megfelelő, a
tervezett módosítás hatálybalépését megelőző írásbeli
tájékoztatása mellett. Amennyiben Szállító 15 napon
belül nem jelez írásban megrendelő felé kifogást, azt
úgy kell tekinteni, hogy a módosítást elfogadta és a
szerződés részévé válik.
Az ÁVF-ben "szerződés" alatt érteni kell a
keretszerződést is.
1. A szerződés alanyai:
1.1. A szerződő felek adatait a szerződés bevezető
része tartalmazza.
1.2. Kapcsolattartók azok a személyek, akik
közreműködnek a szerződés előkészítésében,
megkötésében, különösen pedig a létrejött szerződés
teljesítésében úgy, ahogyan az magától a szerződésből
és a vonatkozó jogszabályoktól a felek érdekei szerint
következik.
1.3. A kapcsolattartók a szerződés létrehozását,
tartalmát, módosítását, megszüntetését érintő
nyilatkozatra nem jogosultak. Ilyen jognyilatkozatra
csak a szerződő fél cégnyilvántartásba vett képviselője
(képviselői), a természetes személyszerződő fél,
illetőleg ezek meghatalmazott képviselője jogosult.
1.4 Értesítés tértivevényes levél útján
Amennyiben a szerződés valamely jognyilatkozat
megtételéhez tértivevényes levél útján történő
kézbesítést ír elő és a címzett Fél a jelen szerződésben
meghatározott értesítési címére, illetve ennek
hiányában székhelyére küldött tértivevényes levelet
bármely okból nem veszi át, a levél kézbesítését
ismételten meg kell kísérelni. A megismételt
kézbesítés sikertelensége esetén a levél a megismételt
feladástól számított 5 (öt) nap elteltével kézbesítettnek
tekintendő.
1.5. Értesítés elektronikus levél (email) útján
A Felek megállapodnak, hogy a szerződés
teljesítésével összefüggő információkról (beleértve
ebbe a szerződések alapján való lehívások,
megrendelések kibocsátását és elfogadását is)
elektronikus levelezőrendszeren keresztül értesítik
egymást.
A szerződésben megjelölt kapcsolattartók által
elektronikus formában, e-mailen küldött értesítés
visszaigazolás hiányában a küldéstől számított egy
munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő.
Az elektronikus formában, e-mail-ben küldött, a
szerződés szerinti értesítések, visszaigazolások
cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül
jutnak el a Megrendelőhöz, illetve a Szállítóhoz,
amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező
bizonyításig elfogadottnak tekintenek.
A szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően
létrehozott e-mailek tekintetében Felek sem bíróságok,
sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra,
hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos
dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha
alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb
jogellenes szándékkal került sor.
Abban az esetben, ha a küldő fél e-mailjével
kapcsolatban vita merül fel a küldő személyét illetően,
vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő felet
terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a
feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett
tartalommal küldte el.

Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó e-mail
levelezési rendszert a szerződés aláírásának
időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik,
és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer
biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e
tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a
másik felet. Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő
károkért felelősséggel tartoznak.
Felek megállapodnak, hogy az elektronikus úton
küldött levél (e-mail) csak abban az esetben minősül
hivatalos kapcsolattartási formának, ahol és
amennyiben ezt jelen szerződés kifejezetten
megengedi. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a
szerződés elektronikus úton küldött levél útján nem
módosítható és nem szüntethető meg.
2. A szerződés tárgya:
A szerződés tárgyát mennyiség, minőség és egyéb
ismérvek alapján úgy kell meghatározni, hogy a
szerződő felek számára mindenkor egyértelmű legyen,
hogy milyen termékre, szolgáltatásra kötöttek
szerződést.
3. Megrendelés folyamata
3.1
A Megrendelő a megismert ajánlat
ismeretében Megrendelést ad az Áru szállítására. A
Szállító a Megrendelést a Megrendelés kézhezvételtől
számított 5 munkanapon vagy a Megrendelő által a
Megrendelésben meghatározott időtartamon belül
elektronikus úton megküldött visszaigazolásban
fogadja el.
3.2
A Felek a Megrendelést és az Általános
Vételi Feltételeket abban az esetben is elfogadottnak
tekintik, ha Szállító a Megrendelést az előzőekben
rögzített időtartamon belül nem igazolja vissza, de a
Megrendelésben meghatározott Árut szolgáltatja.
3.3
A Megrendelésnek legalább a következő
adatokat kell tartalmaznia:
•
a Megrendelés száma és dátuma
•
Szerződés száma és dátuma
•
a Felek legfontosabb adatai (Szállító
megnevezése és elérhetősége, Megrendelő
megnevezése, Megrendelést
létrehozó
ügyintéző
megnevezése
és
elérhetősége)
•
az Áru megnevezése és mennyisége
•
teljesítés helye
•
teljesítési határidő
•
Vételár
•
számlafogadó megnevezése
•
számlafogadási cím, ha az eltér a
Megrendelőétől.
3.4
Az elektronikus úton (e-mail útján) küldött
Megrendelésre és visszaigazolására a 1.5. pontban
foglaltak is irányadóak.
3. A vételár és annak megfizetése:
A számlázás, elszámolás és fizetés pénzneme HUF.
3.1. A vételár tartalmazza annak összegét és
pénznemét, valamint az ÁFA fizetésre vonatkozó
meghatározást.
Vételár magában foglalja a csomagolás, a teljesítési
helyig történő szállítás, a biztosítás, illetve az összes
járulékos és lebonyolítási költséget, ideértve az
esetleges import engedély költségeit is. Az adók (pl.
ÁFA) és egyéb adók módjára érvényesíthető díjak (pl.
környezetvédelmi
termékdíj)
külön
kerülnek
feltüntetésre, melyek a Vételárban benne foglaltatnak.
A vételáron felül a szállító a teljesítéssel kapcsolatban
felmerült egyéb költségeit (ide nem értve a
megrendelői szerződésszegés esetét) nem jogosult a
megrendelővel szemben érvényesíteni.
3.2. A szerződésben meghatározott kötelezettségek
szerződésszerű teljesítését követő 15 napon belül a
szállító jogosult számlát benyújtani.
3.3. A szállító a számlát a vonatkozó jogszabályi
előírások és a szerződésben foglaltak szerint köteles
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formailag, tartalmilag, számszakilag helyesen
kiállítani.
Amennyiben a számla jelen ÁVF előírásainak nem
felel meg vagy az ÁVF-ben a fizetés előfeltételeként
előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, a
Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólít fel.
Ebben az esetben a szerződésben előírt fizetési
határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján
kezdődik.
3.4. A szerződésszerű teljesítést a megrendelő
képviselője a teljesítésigazoláson aláírásával igazolja.
3.5. A számlához mellékelni kell a megrendelő vagy
szerződés
másolatát
(megrendelés
vagy
szerződésszám feltüntetésével) és az áru indítást
igazoló fuvarokmányok másolatát valamint a
megrendelő által igazolt teljesítésigazolást (vagy a
megrendelő által aláírt szállítólevelet, átadás-átvételi
jegyzőkönyvet, stb.).
3.6. A hibás számlát a megrendelő jogosult teljesítés
nélkül visszaküldeni. A fizetési határidő a hibátlan
számla érkezésétől újrakezdődik.
3.7. A megrendelő a hibátlan számla összegét a
teljesítést követően a számla kézhezvételétől
számított, 60 napon belül köteles a szállító által a
számlán feltüntetett bankszámlára átutalni. Ha a
teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja
munkaszüneti napra vagy bankszüneti napra esik,
akkor a megrendelő az azt következő munkanapon
jogosult teljesíteni.
3.8. A számla kifizetése nem jelenti azt, hogy a
megrendelő bármilyen, őt szerződés vagy jogszabály
alapján megillető jogról lemondott volna.
3.9. A megrendelő jogosult a vételárból az őt megillető
és szállítót terhelő kötbér összegét levonni és az
átutaláskor ezt a körülményt a szállító felé jelezni.
3.10. A megrendelő előleget nem fizet.
3.11. A megrendelő fizetési kötelezettsége a
bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő
teljesítettnek.
3.12. Amennyiben fizetésre köteles fél a szerződés
alapján fizetendő összeget annak esedékessége napján
nem fizeti meg, késedelembe esik. A késedelembe eső
fél köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére, azaz
a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig
a mindenkor hatályos Ptk-ban meghatározott mértékű
késedelmi kamatot fizetni.
A késedelembe eső fél köteles a felhalmozódott
késedelmi kamatot a kamatra jogosult fél írásbeli
felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül
megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év
figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok
alapján számítják a szerződő felek.
A késedelmi kamatot a késedelmi kamat alapjául
szolgáló összeg pénznemében kell megfizetni.
A késedelmi kamat fizetésének olyan pénznemben kell
történnie, amilyen pénznemben a fizetendő késedelmi
kamat alapjául szolgáló összeget a vonatkozó
szerződés fizetési feltételeiben meghatározták.
Amennyiben a beszállítónak a megrendelővel szemben
határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a megrendelő
jogosult bármely, beszállítóval szemben a
szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési
kötelezettségébe a szállító lejárt tartozását
beszámítani, és erről a szállítót egyidejűleg
tájékoztatni.
4. A szerződés teljesítése:
4.1. A szerződést tartalmának megfelelően az abban
meghatározott helyen és időben a megállapodott
mennyiség, minőség és egyéb jellemzőknek
megfelelően kell teljesíteni, úgy, hogy a szolgáltatás,
termék alkalmas legyen rendeltetésszerű és a
Megrendelő által meghatározott cél szerinti
használatra.
4.2. A szállító az áruátvétellel egyidejűleg köteles
átadni az áru minőségét tanúsító műbizonylatot,
jegyzőkönyveket, gyártó művi bizonylatokat, és az áru
rendeltetésszerű használatához, karbantartásához,
javításához szükséges tájékoztatást, egyéb, a
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Megrendelő
vagy
jogszabály
által
előírt
dokumentumot.
A szállító az áru kísérő okmányán köteles feltüntetni a
leszállított áru egy egységére vetített tömeg és térfogat
adatait, a vámtarifa számát és EAN kódját.
4.3. Az árut megfelelő csomagolásban kell szállításra
előkészíteni/szállítani, amely biztosítja az áru
sértetlenségét a rakodás és a szállítás teljes ideje alatt.
4.4. A teljesítés helye a szerződésben meghatározott az
a telephely vagy egyéb hely, ahol a szerződés tárgyát
képező árunak az átadás-átvétele megtörténik. Az
áruhoz fűződő kárveszély a teljesítés helyén, az áru
átadás-átvételével száll át a megrendelőre.
4.5. A teljesítés ideje lehet határnap vagy határidő. Ha
a szerződés határnapot tartalmaz, akkor a szállító csak
azon a napon teljesíthet. Ha a szerződés határidőt
tartalmaz, akkor a szállító a határidő utolsó napján
vagy ezt megelőző bármelyik napon teljesíthet, de
erről értesíteni köteles a megrendelő képviselőjét, és
vele egyeztetni.
4.6. Az átvételkor a megrendelő képviselője tételesen
vagy szúrópróbaszerűen vizsgálja a szolgáltatott
mennyiséget, és a lehetőségekhez képest a minőséget,
valamint
a
Termékhez/Áruhoz
szolgáltatott
valamennyi dokumentumot.
Nem a Szerződésben foglaltak szerinti szállítás esetén
Megrendelő megtagadhatja az átvételt, vagy a
szerződésszerű teljesítés érdekében megfelelő
intézkedések megtételét követelheti. A Megrendelő
által előírt intézkedések elmulasztása vagy
megtagadása esetén a Megrendelőnek jogában áll
megtagadni az átvételt, és az árut a Szállító költségén
a feladási címre visszaküldeni (visszafordítani).
4.7. A teljesítés megrendelő általi elfogadásával és az
átvétellel az áru tulajdonjoga átszáll a megrendelőre.
5. Szerződésszegés és szankciói:
5.1. Ha a szállító megszegi valamely, őt szerződés
vagy törvény alapján terhelő kötelezettségét,
szerződésszegést követ el, és kötbért tartozik fizetni.
5.2. Késedelmi kötbér
Ha a szállító neki felróható okból nem tartja be a
szerződésben vállalt teljesítési időt és nem jelezte 48
órával korábban a kért teljesítési határidő előtt a
várható késedelmet , késedelembe esik és késedelmi
kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint: A késedelem
minden megkezdett napjára a fizetendő kötbér mértéke
a Megrendelésben szereplő Termék/Áru bruttó
vételárának 1 %-a, de összesen legfeljebb 20 %.
Késedelem esetén a megrendelő jogosult – de nem
köteles - a teljesítésre póthatáridőt tűzni.
Ha a megrendelő késedelem miatt elállási jogát
gyakorolja, a megrendelő választhat a késedelmi
kötbér megszűnés napjáig történő és a meghiúsulási
kötbér érvényesítése között.
A késedelmi kötbér a késedelem bekövetkeztével
esedékessé válik.
A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a
Szállítót a szerződés teljesítése alól.
5.4. Hibás teljesítési kötbér
Ha a szállító szolgáltatása nem felel meg a
szerződésből
vagy
a
törvényből
eredő
követelményeknek, akkor hibásan teljesít, és kötbért
tartozik fizetni. A kötbér mértéke ez esetben
Megrendelésben szereplő Termék/Áru bruttó
vételárának 20 %-a.
5.5. Meghiúsulási kötbér
Amennyiben a teljesítés a szállítónak felróható okból
meghiúsul, vagy a szállító a teljesítést jogos ok nélkül
megtagadja, meghiúsulási kötbért tartozik fizetni,
amelynek mértéke a Megrendelésben szereplő
Termék/Áru bruttó vételárának 20 %-a.
5.6 Amennyiben Szállító előre látja, hogy teljesítése
nem lesz szerződésszerű (késedelmesen vagy hibásan
teljesít, illetve nem teljesít), de erről nem értesíti a

Megrendelőt, kötbért köteles fizetni, amelynek
mértéke a Lehívásban szereplő Termékek bruttó
Vételárának 15%-a.
5.7. A kötbér megfizetése nem mentesít attól, hogy a
megrendelő a szállítóval szemben gyakorolja a
szerződésszegés miatt törvény szerint őt megillető
jogokat, és ha a szerződésszegéssel okozati
összefüggésben kára is keletkezik, kártérítést
igényeljen.
A kötbér kiterhelése terhelőlevéllel történik, amelynek
a megfizetése a kézhezvételt követő 8 napon belül
esedékes
5.8. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés
elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből
eredő igényekről.
6. Szavatosság és jótállás:
6.1. Amennyiben a szerződés hosszabb időtartamot
nem állapít meg, a szállító a megrendelő részére
köteles biztosítani legalább az árura a gyártó által
biztosított szavatosságot és jótállást, amelynek
időtartama nem lehet rövidebb a jogszabályokban
előírt kötelező időtartamnál.
6.2.A szállító a fentiek szerint szavatolja és jótállást
vállal a szerződésszerű teljesítésért, azért, hogy a
teljesítéskor és a szavatosság illetve jótállás időtartama
alatt az áru
- megfelel a szerződésben előírt feltételeknek, a
jogszabályi és hatósági előírásoknak,
- rendeltetésszerű használatra alkalmas, és megfelel
azoknak a céloknak, amelyekre a megrendelő
használni kívánja,
- hibáktól mentes (beleértve a nyílt és rejtett hibákat
is).
6.3. A szállító a fentieken túl szavatol azért is, hogy
harmadik személynek nincs az áruval kapcsolatban
semmi olyan joga, ami a megrendelő tulajdonszerzését
vagy a dolog birtoklását, használatát bármilyen
mértékben is korlátozná, lehetetlenné tenné
(jogszavatosság).
6.4.Szavatossági hiba esetén a megrendelő a
vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatja a
szavatossági jogait, és igényelhet kártérítést, ha a hiba
kapcsán kára is keletkezik.
7. A szállító bejelentési kötelezettsége:
7.1. A szállító haladéktalanul köteles a megrendelőnek
írásban bejelenteni, ha ellene csődeljárás, felszámolási
eljárás,
vagy
végelszámolás
indult,
vagy
fizetőképessége bármilyen egyéb okból olyan
mértékben megromlott, hogy az veszélyezteti a
szerződés teljesítését.
7.2. Szállító köteles a megrendelőt azonnal írásban
tájékoztatni minden olyan körülményről, ami a
Megrendelésben foglalt kötelezettségek határidőben
történő teljesítését veszélyezteti, vagy indokolatlan
költségnövekedést eredményezhet.
8. Titkossági és bizalmi klauzula:
8.1. A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés
megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik
féllel és annak tevékenységével kapcsolatban
bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így
különösen a szerződés léte és tartalma üzleti titoknak
minősül, azt a felek harmadik személynek nem
adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé, és a szerződés
teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.
A fenti rendelkezés nem vonatkozik (i) a megrendelő
részére szerződés alapján pénzügyi, számviteli,
biztosítási, illetve kiegészítő pénzügyi, valamint
követelés-behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik fél
részére adandó valamennyi, valamint (ii) a
szerződésből eredő követelés megrendelő általi
engedményezése esetén az engedményes részére
szükséges információkra, továbbá (iii) amennyiben a
szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az
azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és
teljesítéséhez szükséges - harmadik fél részére adandó
- információkra. Jelen rendelkezés nem vonatkozik
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továbbá információ átadásra olyan gazdálkodó
szervezetek részére, amelyek a MOL csoport tagjai. A
MOL csoporttagok titoktartási kötelezettségét a
megrendelő szavatolja.
8.2. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá
az alábbi információkra:
- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre
állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó
szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
- amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba
lépését meg¬előzően is ismertek voltak az információt
kapó fél számára, vagy
- amelyek olyan harmadik fél által jutottak az
információt kapó fél tudomására, akit, vagy amelyet
nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő féllel
szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik,
vagy
- amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását
jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági
rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és
kör részére.
8.3. A titoktartási kötelezettséget nem érinti a
szerződés bármilyen módon történő megszűnése, az a
szerződés megszűnésétől számított 3 évig fennáll.
9. A jó hírnév védelme:
A szállító szerződéses kötelezettségeinek úgy köteles
eleget tenni, hogy azzal a megrendelő jó hírét ne sértse.
A felek kötelesek harmadik féllel szemben egymás jó
hírét védeni.
E szabály megsértésének jogi, végső soron kártérítési
következményei lehetnek.
10. A szerződés megszüntetése:
Jelen pontban foglalt események bekövetkezése
esetén, amennyiben a szerződéskötést megelőző
állapot maradéktalanul helyreállítható, a Megrendelő
jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal, kártérítés
fizetési kötelezettség nélkül elállni vagy amennyiben a
szerződéskötést megelőző állapot nem állítható helyre,
a Megrendelő jogosult a szerződést akár azonnali
hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül
felmondani:
- a szállító vagy a képviseletében eljáró bármely
személy súlyosan megsérti a MOL csoport etikai
kódexében foglaltakat, vagy
- a szállító vagy a képviseletében eljáró bármely
személy megsérti a megrendelőre irányadó
egészségvédelmi,
biztonságtechnikai
és
környezetvédelmi (EBK) előírásokat, vagy
- a szállító megsérti titoktartási kötelezettségét, vagy
- a szállító nyilatkozatával, magatartásával, eljárásával
megsérti a megrendelő jó hírét, üzleti tisztességét,
vagy
- a szállító elmulasztja a szerződésben vállalt teljesítési
határidőt, illetve, amennyiben a megrendelő
póthatáridőt tűz, a póthatáridőt , vagy
- a szállító a szerződésben foglalt, de fentebb külön
nem nevesített kötelezettségét ismételten vagy
súlyosan megszegi, vagy
- a szállító fizetésképtelenné válik, ,vagy felszámolási
eljárás ndul ellene.
- a Szállítónak bármely MOL-csoport taggal szemben
30 napot meghaladó, MOL-csoport tagonként legalább
1000 EUR összegű lejárt tartozása áll fenn, vagy a
MOL-csoport tagokkal szemben fennálló 30 napot
meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy
meghaladja a 10 000 EUR összeget (amennyiben
bármilyen tartozás EUR-tól eltérő pénznemben áll
fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az
Európai Központi Banknak az adott deviza/EURO
árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra),
Az elállást, illetve a rendkívüli felmondást tartalmazó
iratot személyesen vagy futárral, vagy tértivevényes
levél útján kell a Szállítónak kézbesíteni. A
Megrendelő elállása esetén a Felek az elállás
hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és
szerződésszerű pénzbeli ellenértékét kötelesek
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egymásnak visszaszolgáltatni és a szerződés
megkötését megelőző állapotot helyreállítani.
A Megrendelő rendkívüli felmondása esetén a Felek a
felmondás hatályának napjáig nyújtott szolgáltatást és
szerződésszerű pénzbeli ellenértékét - beleértve a
szerződésszegést és a következményeit is - kötelesek
egymással szemben elszámolni.
Elállás, illetve rendkívüli felmondás esetén a
Megrendelő fenntartja magának a jogot a
szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére,
ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.
12. Vis major
Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek
egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek
bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt
kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell
tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel
elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés,
árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem
függnek a Felek akaratától és közvetlenül
akadályozzák az adott felet a szerződéses
kötelezettségének teljesítésében.
A szerződéses határidők a vis maior időtartamával
meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior
időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek
egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges
módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon
belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik
Fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az
esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján
a felmondásra egyébként nem jogosult, továbbá a
Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul
lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó
elszámolást.
A fenyegető vis maiorról és a vis maior
bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő
Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni
kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról
történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a
késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.
13. Egyéb rendelkezések:
13.1. Ha a szerződés valamely rendelkezése
érvénytelen, az az egész szerződést nem teszi
érvénytelenné. Az érvénytelen kikötés helyén a
jogszabályi rendelkezést kell alkalmazni.
13.2. Jelen ÁVF-re, a szerződésre és a szerződésben
nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai
az irányadók.
13.3. A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket a
felek igyekeznek egymás között békés úton rendezni.
Ha ez a rendezés nem vezetne eredményre, akkor
alávetik magukat a hatáskörrel bíró Szolnoki Városi
Bíróság kizárólagos illetékességének, ha egyébként a
vita jellegére tekintettel hatásköre is van.
13.4. A szerződés csak közös megegyezéssel és
írásbeli formában módosítható. Nem minősül
módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott
adataiban, így különösen székhelyében, képviselőiben,
bankszámlájában, a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező változás. Ezekről a változásokról a másik
felet haladéktalanul írásban értesíteni kell.
13.5. A szerződés teljesítése során a felek kötelesek
kölcsönösen együttműködni, egymást kölcsönösen
értesíteni minden olyan körülményről, amely a
szerződésszerű teljesítésre hatással lehet.
13.6. A szállító a megrendelővel kötött szerződésre,
üzleti együttműködésre kizárólag akkor jogosult
referenciaként hivatkozni, ha ahhoz a megrendelő
előzetesen írásban kifejezetten hozzájárult. Ezt a
hozzájárulást a megrendelő írásban indokolás nélkül
bármikor visszavonhatja.
13.7. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy
Megrendelő területén mindenkor hatályos EBK
előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi,
közlekedési stb. szabályok) pontosan betartja.

Megrendelő
az
EBK
előírásokat
a
http://mol.hu/hu/molrol/beszallitoi-kozpont honlapon
naprakészen tartja és elérhetővé teszi.
A szerződés aláírásával szállító elfogadja, hogy
Megrendelő az EBK előírások változásairól Szállítót a
szerződésben rögzített e-mail elérhetőségén a
változásokra való megfelelő felkészüléshez szükséges
időben, a változás hatályba lépését megelőzően
tájékoztatja.
A szerződés aláírásával Szállító igazolja, hogy az
aláírás napján hatályos EBK előírásokat megismerte és
magára nézve kötelezőnek ismerte el. Aláírásával
Szállító vállalja továbbá, hogy a fentiek szerint e-mailben frissített EBK előírásokat megismeri és a
szerződés teljesítése során azokat hatályba lépésüktől
kezdődően magára kötelezőnek ismeri el és betartja.
Amennyiben a Szállító alvállalkozót vesz igénybe,
abban az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy a
Megrendelő területén mindenkor hatályos EBK
előírásokat (munka-, tűz-, környezetvédelmi,
közlekedési stb. szabályok) alvállalkozójával
megismerteti és azokat vele szemben is pontosan
betartatja.
13.8. A szerződés aláírásával Szállító igazolja, hogy a
MOL-csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexét a
www.mol.hu internetes oldalon elérte, az abban
foglaltakat megismerte és azokat magára nézve
kötelezőnek ismerte el, a követelmények ismeretének
hiányára a Szerződés teljesítése során nem
hivatkozhat.
13.8 Átruházhatóság
Szállító a szerződést vagy annak meghatározott részét
(részeit) vagy a szerződésben meghatározott
megszerzett jogokat vagy kötelezettségeket vagy
követeléseket kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli
hozzájárulása alapján jogosult harmadik személy
részére átruházni vagy követeléseket javára
megterhelni. A Megrendelő előzetes írásbeli
hozzájárulása ezekben az esetekben, kizárólag a jelen
klauzulában körülírt előzményekre tekintettel és
egyedi jelleggel felmentést ad Szállító részére a
szerződésben vállalt titoktartási kötelezettsége alól.
Megrendelő jogosult a szerződést vagy annak
meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben
meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket
vagy követeléseket szállító előzetes értesítése mellett
harmadik személy részére átruházni. Szállító az
átruházáshoz
a
szerződés
aláírásával
visszavonhatatlanul hozzájárul.
A felsorolt szabályzatok a szerződés mellékletét
képezik.
13.9. Amennyiben a szerződést a felek magyar és
idegen nyelven is megkötik, eltérés esetén a magyar
nyelvű változat az irányadó. Az ÁVF magyar és idegen
nyelvű verziója közötti eltérés esetén szintén a magyar
nyelvű változat az irányadó.
14. REACH
14.1.A Szállító vállalja, hogy az Európai Parlament és
a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről
és
korlátozásáról
szóló
1907/2006/EK rendelete (továbbiakban: „REACH
Rendelet”), valamint az Európai Parlament és a
Tanács anyagok és keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK
rendelete (továbbiakban „CLP Rendelet”) által előírt
kötelezettségeket maradéktalanul teljesíti a REACH
Rendeletben, illetve CLP Rendeletben meghatározott
határidők figyelembe vételével. A Szállító a REACH
Rendelet, illetve CLP Rendelet előírásainak
betartásával értékesíti a terméket a Megrendelő
részére. Szállító írásban nyilatkozott a termékkel
összefüggésben a REACH Rendelettel, illetve CLP
Rendelettel kapcsolatos információkról, a felek a
nyilatkozatot a szerződés mellékleteként csatolják. A
szerződés hatálya alatt Szállító köteles a
nyilatkozatban foglalt adatok változásáról a
Megrendelőtt írásban értesíteni.
14.2. A Szállító köteles a szerződéshez vagy a
megrendelés visszaigazolásához csatolni a REACH
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Rendelet minden előírásának megfelelő, magyar
nyelvű biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap a
szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Amennyiben
a felek a REACH Rendeletben a jelen szerződés
alapján szállított termékre vonatkozóan meghatározott
regisztrációs határidőt megelőzően kötötték a
szerződést, úgy a Szállító vállalja, hogy a regisztrációt
követően haladéktalanul közli a regisztrációs számot a
Megrendelővel.
14.3. Abban az esetben, ha a Szállító a REACH
Rendeletből, illetve CLP Rendeletből eredő valamely
kötelezettségét bármely okból nem teljesíti
maradéktalanul a REACH Rendeletnek, illetve CLP
Rendeletnek megfelelő módon, a teljesítése nem
tekinthető szerződés szerinti teljesítésnek, és
Megrendelő – a szerződés vagy jogszabály alapján őt
megillető egyéb jogok mellett – jogosult
visszautasítani a termék átvételét és/vagy a szerződést
azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől
elállni, és a Szállító felel a Megrendelőnek okozott
minden kárért. A Szállító kártérítési kötelezettsége
magában foglalja a biztonsági adatlapon közölt
információk hibájából vagy hiányosságából eredő
károk megtérítését is.
14.4. Ha a szerződést a Megrendelő a REACH
Rendeletből, illetve a CLP Rendeletből származó fenti
kötelezettségek megszegése miatt azonnali hatállyal
felmondja, vagy ugyanezen ok miatt Megrendelő a
szerződéstől eláll, akkor a Szállító köteles elszállítani
Megrendelőtől minden olyan, korábban a Megrendelő
részére szállított terméket, amely nem felel meg a
REACH Rendelet, illetve CLP Rendelet előírásainak,
és köteles megtéríteni minden költséget, amely ezen
termékekkel kapcsolatban merült fel a Megrendelőnél,
ideértve többek között, de nem kizárólagosan a
szállítási és tárolási költségeket is.
15. EKAER
Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítése
során
a
vonatkozó,
mindenkor
hatályos
jogszabályoknak, így különösen az Elektronikus
Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel (EKAER)
kapcsolatos
jogszabályi
kötelezettségeknek
maradéktalanul eleget tesznek.
Felek kötelesek a jogszabályban előírt EKAER
releváns adatokat egymás rendelkezésére bocsátani a
fuvarozás megkezdése előtt.
Felek megállapodnak, hogy az EKAER releváns
adatszolgáltatást egymás felé írásban, e-mail útján
teljesítik.
16. Adatvédelem
Felek
kötelesek
megfelelni
a
természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (a
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy
GDPR) rendelkezéseinek.
Jelen Szerződés rendelkezései alapján a kapcsolattartói
adatokat érintően Felek adatkezelőnek minősülnek.
Felek a következő kapcsolattartási adatokat kezelik:
név, email cím, telefonszám, és a kapcsolattartó
aláírásának képe, önéletrajza, ha az a szerződés
teljesítéséhez szükséges szakmai kompetenciák
igazolásához indokolt.
Felek kijelentik, hogy a személyes adatok
továbbításához megfelelő jogalappal rendelkeznek és
kötelesek a személyes adatok továbbításáról az
érintetteket
az
adattovábbítást
megelőzően
tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a
GDPR által előírt követelményeket.
Bármely Fél kérése esetén a másik Fél köteles ezen
tájékoztatást az adatokkal együtt vagy azt követően azt
ezt igénylő Fél részére megküldeni. (Ezeket a
bekezdéseket

