
 

 
 

Általános szerződési feltételek Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Általános szerződési feltételek érvényessége 
 
Ezen Általános Szerződési Feltételek a MONTES Hungária Kft. 
valamennyi – jelenlegi és jövőbeni – a minőségbiztosítási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos árajánlatainak, megrendelés  
visszaigazolásainak, továbbá szerződéseinek elválaszthatatlan részét 
képezik. A részünkre leadott megrendeléseket minden esetben a Ptk. 
Vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései (389. §§ ) valamint 
jelen Általános Szerződési Feltételek alapján végezzük. 
A Megrendelő a megrendelés leadásával ezen Általános 
Szerződési Feltételeket tudomásul veszi és elfogadja. Jelen ÁSZF 
módosításai ill. az attól eltérő megállapodások csak írásban 
érvényesek. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában az Általános 
Szerződési feltételeink érvényesek üzleti partnereinkre, egyéb 
feltételek nem képezik a köztünk létrejövő  szerződés részét még 
akkor sem ha azokat kifejezetten nem elleneztük.  

 
Szerződéskötés:  
 
Árajánlataink nem kötelező erejűek. A szerződés írásbeli 
megrendeléssel jön létre, mely történhet a megrendelőlap aláírt 
példányának megküldésével vagy írásbeli megrendelés küldésével, 
ill. megrendelt feladat tényleges elvégzésével. Amennyiben a 
Megrendelőnek a megrendeléshez saját megrendelőszámra van 
szüksége, akkor a Megrendelő kötelezi magát arra, hogy ezt a 
MONTES Hungária Kft-nek haladéktalanul a rendelkezésére 
bocsátja. A MONTES Hungária Kft. a megrendelőszámot már a 
megrendelőlapon kéri feltüntetni. A megrendelésszám utólagos 
közlése kizárólag a Megrendelő feladata. A Megrendelő 
együttműködik a MONTES Hungária Kft-vel a megrendelés 
teljesítésében és az ehhez szükséges előfeltételeket köteles 
megteremteni, így Megrendelő különösen köteles a  megrendelt 
feladatra vonatkozó írásbeli munkautasításokat a MONTES Hungária 
Kft-nek a munka megkezdése előtt átadni. 
 
Fizetési feltételek:  
 
Megrendelőinkkel való elszámolás az aktuális árlistában szereplő 
árakkal alapján, ill. az egyedi szerződési feltétek alapján (amennyiben 
van ilyen) történik. Azokat a várakozási időket, melyek a MONTES 
Hungária Kft-nek nem felróhatóan ill. harmadik személyek miatt 
következtek be, így pl. anyagszolgáltatási vagy egyéb késedelem, 
alapvetően a Megrendelőnek kell megfizetni.  
Logisztikai szolgáltatások, mint pl: az llenőrizendő, válogatandó áruk 
raktárból ki- és visszaszállítását nem a MONTES Hungária Kft. 
végzi,és ezért a szolgáltatást nyújtó érvényes árlistája alapján kerül 
kiszámlázásra.  
A megrendelés kifizetése – amennyiben felek másképp írásban nem 
állapodtak meg - a számla kézhezvételtől számított 14 napon belül – 
levonás nélkül - esedékes. Az átutalási költségeket a Megrendelő 
viseli. Késedelmes teljesítés esetén a törvényes késedelmi kamat, 
továbbá az esetlegesen a fizetési késedelemből fakadó kár összege 
kerül felszámításra. 
A megrendelői szám esetleges hiánya, amennyiben azt a Megrendelő 
időben nem biztosította, nem szolgálhat a számla visszautasításának 
ill. fizetési késedelemnek indokaként. Megrendelésnél hiányosan 
vagy tévesen megadott adatok miatt szükséges megismételt 
számlakiállítás esetén 25,- EUR átalánydíjat számolunk fel.  
A MONTES Hungária Kft. jogosult a 4 hétnél tovább tartó 
megrendelések esetén részszámlák kiállítására. Ezen részszámlák 
minden esetben az tárgyi hónap végén kerülnek kiállításra. A 
számlafizetés esedékességére a fenti szabályok vonatkoznak.  
 
 
 
 
Szállítási határidő, Felelősség, Jótállás, Elévülés:  
 
A MONTES Hungária Kft. köteles megrendelt feladatot a szerződéses 
megállapodásnak (megrendelésnek) megfelelően, határidőben 
elvégezni.  A MONTES Hungária Kft. nem felelős a szállítási ill. 
teljesítési késedelemért, továbbá szerződéses határidők vagy 
határnapok elmulasztásáért amennyiben azok oka vis maior ill. egyéb  
 

 
Geltungbereich unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller – 
auch zukünftiger -  Angebote, Auftragsbestätigungen und Verträge der 
Montes Hungária Kft. auf dem Gebiet der Qualitätsdienstleistung.  
Wir führen die uns erteilten Aufträge im Rahmen eines Werkvertrages 
gem §§ 389 ff. des Ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Ptk.) 
und  auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen aus. 
Der Auftraggeber erkennt diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen mit der Auftragserteilung an. 
Änderungen und Abweichungen sind schriftlich zu vereinbaren. Ohne 
eine abweichende schriftliche Vereinbarung gehen unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Geschäftsbedingungen 
unserer Vertragspartner vor, andere Bedingungen werden nicht 
Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich 
widersprechen. 
 
Vertragsabschluss 
 
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag 
kommt nach schriftlicher Auftragserteilung mittels des 
unterschriebenen Auftragsformulars, Zusendung einer schriftlichen 
Bestellung oder durch die Ausführung der übertragenen Leistung 
zustande. Falls der Auftraggeber zur Auftragsabwicklung eine eigene 
Bestellnummer benötigt, ist der Auftraggeber verpflichtet diese 
unverzüglich der MONTES Hungária Kft.  zur Verfügung zu stellen. 
Die MONTES Hungária Kft. fordert die Bestellnummer bereits bei 
Auftragserteilung im Auftragsformular. Für die nachträgliche 
Bestellnummerübermittlung ist ausschließlich der Auftraggeber 
zuständig. Der Auftraggeber unterstützt MONTES Hungária Kft. 
umfassend bei der Leistungserbringung und hat hierfür die 
erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, insbesondere sind 
schriftliche Arbeitsanweisungen als Auftragsgrundlage an MONTES 
Hungária Kft.  vor Beginn der Aktion zu übermitteln. 
 
Zahlungsbedingungen 
 
Wir rechnen mit unseren Auftraggebern auf Grundlage der aktuell 
gültigen Preisliste oder nach der einzelvertraglichen Vereinbarung 
(wenn vorhanden) ab. 
Logistikdienstleistungen wie z.B. der Hin- und Rücktransport des zu 
prüfenden Materials aus dem Lager werden nicht von der MONTES 
Hungária Kft. durchgeführt und werden nach der aktuell gültigen 
Preisliste des durchführenden Dienstleister berechnet.  
Wartezeiten, die nicht von MONTES Hungária Kft. verschuldet sind 
oder durch Dritte verursacht wurden, wie beispielsweise verzögerte 
Materialbereitstellung oder sonstige Verzögerungen, sind vom 
Auftraggeber grundsätzlich zu vergüten. 
Die Zahlungen sind – wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wird 
– innerhalb von 14 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung 
ohne Abzug zu leisten. Überweisungskosten sind vom Auftraggeber 
zu tragen. Bei Zahlungsverzug werden die gesetzlichen 
Verzugszinsen und evtl. die weiteren Verzögerungsschaden 
verrechnet. Fehlende Bestellnummern sind, wenn die Bestellnummer 
vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt wurde, kein 
Ablehnungsgrund der Rechnung und führen nicht zur Verlängerung 
des Zahlungszieles. Im Falle von Neuausstellungen von Rechnungen 
wegen fehlender oder falscher Angaben bei der Auftragserteilung wird 
ein Pauschalbetrag von 25,- EUR verrechnet. 
Die MONTES Hungária Kft. ist berechtigt, bei Aufträgen mit einer 
Laufzeit von mehr als 4 Wochen Zwischenrechnungen zu stellen. 
Diese Zwischenrechnungen werden immer am Monatsende des 
aktuellen Monats gestellt. Für die Fälligkeit gelten die vorstehenden 
Regelungen. 
 
 
Lieferverzögerung, Haftung, Gewährleistung, Verjährung: /  
 
Die MONTES Hungária Kft. ist verpflichtet die übertragenen 
Werkleistungen nach Maßgabe der vertraglichen Abreden fristgerecht 
auszuführen. Liefer- bzw. Leistungsverzögerungen auf Grund höherer 
Gewalt oder auf Grund von Ereignissen, die die MONTES Hungária 
Kft. die Vertrageserfüllung nicht nur vorübergehend wesentlich 
 



 

 
 

 
olyan esemény, mely a szerződéses teljesítést tartósan és 
lényegesen megnehezíti ill. lehetetlenné teszi (ide tartoznak 
különösen:  sztrájk, kizárás, hatósági intézkedések stb.) abban az 
esetben is ha ezek a MONTES Hungária Kft. beszállítóinál ill. ezek 
albeszállítóinál következnek be. Ebben az esetben a MONTES 
Hungária Kft-nek nincs semmilyen megtérítési kötelezettsége. 
A MONTES Hungária KFt. nem vállal felelősséget azokért a károkért, 
amelyek az áruk szállításakor külső szolgáltató miatt keletkeznek, 
még akkor sem, ha ezek a károk a MONTES Hungária Kft. 
Megrendelésével összefüggésben keletkeznek. 
A megrendelés kivitelezésének lebonyolítását ill. annak módját a 
Megrendelő meghatározhatja és közölheti a Montes Hungária Kft-vel. 
Amennyiben ilyen közléssel a Megrendelő nem él, a munka a 
szokásos módon – az irányadó eljárási szabályok betartásával – kerül 
elvégzésre.  
A Megrendelő esetleges szavatossági igényét a Montes Hungária Kft-
nek köteles haladéktalanul bejelenteni. A Megrendelőnek elsősorban 
kijavításhoz ill. pótalkatrész szállításhoz (cseréhez) van joga. A 
kijavítás a másodszori sikertelen javítási kísérlet után tekinthető 
meghiúsultnak.  A Megrendelő a  MONTES Hungária Kft-vel szemben 
fennálló szavatossági jogait harmadik személyekre nem ruházhatja 
át.  MONTES Hungária Kft. a tevékenységéből eredő károkból fakadó 
felelősségét – a  súlyos gondatlansággal vagy szándékosan okozott 
károkat kivéve – korlátozza.  A kártérítési összeg a károkozás 
hónapjában megrendelő által leadott megrendelési (szerződéses) 
összeg háromszorosa, de maximálisan 5000 EUR összeg lehet. A 
kárfelelősség korlátozását a kedvező díjszabásunkkal kompenzáljuk. 
Részteljesítés esetén az elévülési idő az adott részteljesítés 
leszállításának napjával kezdődik.  
 
 
 
 
 
 
Iranyadó jog, Illetékesség, Egyéb: 
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek, továbbá az ennek alapján a 
MONTES Hungária Kft.és a Megrendelő között létrejövő jogviszony 
vonatkozásában a magyar jog irányadó. A teljesítés helye Győr. Jelen 
szerződésből fakadó igények elbírálására – az esetleges 
szerződéses jogviszonyt megelőző ill. követő igenyéket is beleértve – 
győri székhelyű bíróság (Győri Városi Bíróság ill. Győri Törvényszék) 
kizárólagosan illetékes. 
Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek valamely 
rendelkezése vagy annak egy része semmis/érvénytelen lenne, ez a 
többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Felek kötelesek a kiesett 
rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolni, mely az 
érvénytelen/semmis rendelkezés által elérni kívánt gazdasági célhoz 
a legközelebb áll.  
Jelen szerződés magyar és német nyelven készült. A két verzió 
tartalmilag megegyezik. Esetleges eltérések esetén a magyar nyelvű 
szöveg az irányadó. 

 

 
 erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere  
Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen und so weiter, auch 
wenn sie bei Lieferanten der MONTES Hungária Kft. oder deren 
Unterlieferanten eintreten - , haben wir auch bei verbindlich 
vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Eine 
Ersatzpflicht besteht in diesen Fällen nicht. 
MONTES Hungária Kft. haftet nicht für Schäden, die bei dem 
Transport des Materials durch den externen Dienstleister verursacht 
werden, auch wenn der Schaden im Zusammenhang mit der 
Durchführung eines Auftrages der MONTES Hungária Kft. entstanden 
ist. 
Die Art und Durchführungsweise des Werkauftrages kann vom 
Auftraggeber bestimmt und der MONTES Hungária Kft. mitgeteilt 
werden. Sollte eine Mitteilung nicht erfolgen, so wird der Werkauftrag 
gewohntermaßen – unter Einhaltung der einschlägigen 
Vorgangsvorschriften – durchgeführt. 
Etwaige Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers sind 
gegenüber der MONTES Hungária Kft. unverzüglich anzuzeigen. Sie 
werden zunächst auf das Recht der Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung beschränkt. Ein Fehlschlagen der Nachbesserung ist 
in jedem Fall erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch gegeben. 
Gewährleistungsansprüche gegen die MONTES Hungária Kft. stehen 
nur dem Auftraggeber unmittelbar zu und sind nicht übertragbar. 
Die Haftung der MONTES Hungária Kft. für Schäden aus ihrer 
Tätigkeit wird beschränkt, sofern sie nicht grob fahrlässig oder gar 
vorsätzlich verursacht wurden. Die Haftungssumme ist auf den 
dreifachen Auftragswertes des Kalendermonates in dem der 
Haftungsfall (Schaden entstanden) eingetreten ist, maximal jedoch 
auf fünftausend Euro begrenzt. Die Haftungsbeschränkung wird mit 
der günstigen Preisgestaltung kompensiert. 
Sind Teilleistungen oder – abnahmen durchgeführt worden, beginnt 
die Verjährungsfrist mit Ablieferung der jeweiligen Teilleistung bzw. mit 
der Teilabnahme. 
 
 
Anwendbares Recht, Gerichtstand, Sonstiges: 
 
Für diese Geschäftsbedingungen und für die daraus zu resultierende 
Rechtsbeziehung zwischen MONTES Hungária Kft. und dem 
Auftraggeber gilt das Ungarische Recht. Erfüllungsort ist Győr. 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle gegenseitigen vertraglichen 
und vor- sowie nachvertraglichen Ansprüche ist Győr (Stadtgericht 
Győr oder Tribunal Győr). 
Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig/unwirksam sein, so 
berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die 
Vertragsparteien verpflichten sich eine Ersatzregelung zu 
vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der 
nichtigen/unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. 
Dieser Vertrag wurde in ungarischer und deutscher Sprache errichtet. 
Beide Versionen stimmen inhaltlich überein. Bei eventuellen 
Abweichungen ist die ungarische Fassung maßgeblich. 
 

 
 
Győr, 2017.01.01 

 

 
Győr, den 01.01.2017 

 
 
 


