
 

KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉS A 
KELER KSZF KÖZPONTI SZERZŐDŐ FÉL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 
FELTÉTELEK A KELER ZRT. ÉS KELER KSZF ZRT. TERMÉKET BESZERZŐ ÉS/VAGY 
SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐ POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF-2022. 
 
Kivéve, ha a Felek (a továbbiakban: Felek) írásban másképpen állapodnak meg, a 
KELER KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR Zártkörűen Működő Részvénytársaság és KELER KSZF 
KÖZPONTI SZERZŐDŐ FÉL Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban 
együtt: KELER) jelen általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 
alkalmazandók minden olyan Szerződésre (a továbbiakban: Szerződés), amelyet a 
KELER, mint terméket beszerző vagy szolgáltatást igénybevevő köt a 
termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó partnerével maximum bruttó 
5.000.000,-Ft összeghatárig (a továbbiakban: Partner) (KELER és Partner 
továbbiakban együtt: Felek, külön-külön: Fél) oly módon, hogy a Partner a KELER 
megrendelését visszaigazolja/ KELER a Partner ajánlatát elfogadja. 
 
Jelen ÁSZF rendelkezéseit nem kell alkalmazni: 

• a KELER informatikai tárgyú beszerzései eredményeként megkötött 
szerződéseire, valamint a KELER kiszervezés keretében kötött szerződéseire 
 

A Szerződés teljesítése során a Felek kifejezetten kizárják a Partner általános 
szerződési feltételeinek, vagy annak egyes pontjainak alkalmazását. 
 
Az ÁSZF  a Szerződés részét képezi, azzal együtt kezelendő. Abban az esetben, ha a 
Szerződés szövege és a jelen ÁSZF-ben foglaltak között ellentmondás áll fenn, a 
Szerződésben foglaltak az irányadóak. 
 
KELER külön tájékoztatja a Partnert, hogy az elévülés megszakítása körében 
lényegesen eltér a jogszabálytól abban a 4. pontban, III.5. pontban, hogy a fizetési 
felszólítást is elévülést megszakító oknak tekinti. KELER külön tájékoztatja a 
Partnert, hogy a jótállási időt 3 évben határozta meg a III.8. pontban.Ez a 
rendelkezés akkor válik a szerződés részévé, ha azt a Partner a külön tájékoztatást 
követően kifejezetten elfogadta az egyedi szerződésben.   
 
A Szerződés részét képező ÁSZF közös rendelkezései valamennyi Szerződés 
esetén: 
 

1. A teljesítés időpontja 

Partner a Szerződésben meghatározott időpontban köteles a KELER részére 
teljesíteni. 
 

2. A teljesítés helye 

Partner a teljesítést a KELER székhelyén köteles teljesíteni. 
 

3. A teljesítési igazolás 

A Partner a 11. sz. melléklet szerinti teljesítési igazolás alapján nyújthatja be a 
számláját. 
 



 

4. Fizetésre vonatkozó rendelkezések (számla kiállítása,- benyújtása,- 
kiegyenlítése) 

 
KELER előleget nem fizet. 
 
A számlát a teljesítési igazolással együtt a KELER illetve KELER KSZF KÖZPONTI 
SZERZŐDŐ FÉL Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevére és címére (1074 Budapest, 

Rákóczi út 70-72.) kell kiállítani és megküldeni.  
  
A Partner a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani: 

- a számlán szerepeltetni kell a termék/szolgáltatás/eredménytermék megnevezését, a 
KELER által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési 
határidőként 30 napot, 

- a számlán fel kell tüntetni a Partner bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az 
adószámot, 

- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést 
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

(Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak. 

 
A nem szerződésszerűen benyújtott számlát a KELER jogosult - a késedelmes fizetés 
jogkövetkezményei nélkül - teljesítés nélkül visszaküldeni. Amennyiben a fizetési 
határidő szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési 
határidő a következő munkanapon jár le. 
 
Az Áfa tv. 55-56. §-ai alapján a benyújtott számlán a teljesítés dátuma a tényleges 
teljesítés dátumával egyezik meg. 
Amennyiben Felek a Szerződésben az Áfa tv. 58. §-a szerinti, időszakonkénti 
elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, vagy a termékértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, úgy a 
számlán a teljesítés dátuma az Áfa tv. 58. §-a szerint kerül meghatározásra. 
KELER a számla ellenértékét a Partner számlában feltüntetett bankszámlájára 
történő átutalással fizeti meg, a számla keltét követő 30 naptári napon belül. 
Amennyiben a Partner a számla kiállításától számított 5 napon túl juttatja el a 
számlát a KELER részére, a Partner az esetleges fizetési késedelem esetén csak a 
számla kézhezvételétől számított, 30 naptári napon túli késedelmes napokra 
jogosult késedelmi kamatot számítani. 
Késedelmes fizetés esetén a KELER a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot 
tartozik a Partner részére megfizetni. Felek az ellenérték összegének 
meghatározásánál figyelemmel voltak a késedelmi kamat mértékére. A fizetési 
határidőig a KELER-t a Ptk. 6:47. §-a alapján kamatfizetési kötelezettség nem 
terheli. Amennyiben a KELER a késedelmét kimenti, késedelmi kamatfizetési 
kötelezettség nem terheli. 
KELER jogosult a Partner részére kötelezettségei teljesítése céljából írásbeli 
felszólítást küldeni, amely felszólítás az elévülést megszakítja. 
Partner a bankszámlaszámban bekövetkezett változásokról köteles a KELER-t 
értesíteni. Partner kizárólag olyan bankszámlaszámot adhat meg, amely szerepel a 
cégkivonatában. 
 
 

 



 

5. A felek késedelme 

Amennyiben a Partner a terméket/szolgáltatást/eredményterméket nem adja át a 
Szerződésben megjelölt időpontban, úgy a Partner a hibátlan teljesítésig késedelmi 
kötbért köteles a KELER részére megfizetni. Minden részhatáridő kötbérterhes. 
 
Ha a KELER a Felek által megállapított időpontban a 
terméket/szolgáltatást/eredményterméket indokolatlanul nem veszi át, illetve az 
ehhez szükséges intézkedéseket elmulasztja, úgy a Partner a Szerződésben 
meghatározott teljesítési időpont elmulasztásáért felelősséggel nem tartozik. 
 
Amennyiben a Partner késedelme a 10 napot meghaladja, a KELER a Szerződéstől 
elállhat, illetve azt azonnali hatállyal felmondhatja és a meghiúsulási kötbér 
összegén túlmenően jogosult a kötbért meghaladó bizonyított károk 
érvényesítésére is, ideértve a közvetlen és következményi károkat is. 
 

6. Hibás teljesítés 

Partner hibásan teljesít, ha a teljesítéskor a termék/szolgáltatás/eredménytermék 
mennyisége vagy minősége nem felel meg a Szerződésben meghatározott 
mennyiségnek és minőségnek, illetve, ha a termék/szolgáltatás/eredménytermék 
minősége nem felel meg a rá vonatkozó szabványban vagy egyéb jogszabályban 
meghatározott követelményeknek. 
 
Hibás teljesítés esetén Partner köteles a KELER igényei szerint a mennyiségi hiba 
esetén a hiányzó terméket/szolgáltatást/eredményterméket a lehető legrövidebb 
időn belül pótolni, minőségi hiba esetén pedig, amennyiben arra lehetőség van és a 
termék/szolgáltatás/eredménytermék értékét és használhatóságát nem csökkenti, 
azt ésszerű határidőn belül kijavítani, vagy szükség esetén kicserélni. Ellenkező 
megállapodás, vagy a KELER hosszabb időtartamot meghatározó egyoldalú 
nyilatkozata hiányában a Felek ésszerű határidőnek a Partner teljesítésre nyitva 
állt időtartam felét tekintik. 
 
Hibás teljesítés esetén Partner hibás teljesítési kötbért köteles a KELER részére 
megfizetni. Partner köteles a KELER-nél igazoltan felmerült, a kötbér összegét 
meghaladó kárt is megtéríteni. A hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén a 
KELER jogosult szavatossági igényeit is érvényesíteni. A Partner kártérítési 
kötelezettsége kiterjed a közvetlen és a következményi károkra is. 
 
Amennyiben a Partner hibás teljesítése esetén a hiányzó 
terméket/szolgáltatást/eredményterméket a KELER által megjelölt ésszerű 
határidőben nem pótolja, vagy ki nem javítja, illetve ki nem cseréli, úgy a KELER a 
Szerződést 15 napos határidővel felmondhatja (vagy elállhat a szerződéstől) és 
meghiúsulási kötbér iránti követelése mellett jogosult a hiányzó vagy hibás 
terméket/szolgáltatást/eredményterméket harmadik személytől beszerezni és a 
kötbért meghaladó, bizonyított kárainak megtérítését ez esetben is kérni. 
 
Amennyiben a teljesítés során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a 
teljesítés hibás lesz, a KELER a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő 
határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat, 
valamint követelheti a kötbért és a bizonyított kárainak megtérítését is. 



 

 
Ha a Szerződésben vállalt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 
a Partner csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni a szerződésben 
foglaltakat, amely teljesítés KELER-nek már nem áll érdekében, a KELER a 
Szerződéstől elállhat. A hibás vagy késedelmes teljesítés elfogadása nem jelent 
joglemondást a jogkövetkezmények érvényesítéséről. 
 

7. Kötbér 

Partner a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben kötbér megfizetésére köteles. 
A késedelmi és hibás teljesítési kötbér alapja a teljes nettó szerződéses ár, a 
kötbér mértéke a késedelem minden egyes megkezdett napjára a késedelmi kötbér 
alapjának 1 %-a, de legfeljebb 30 %-a. A késedelmes teljesítés esetére kikötött 
kötbér megfizetése nem mentesíti a Partnert a teljesítés alól. 
 
A Partner érdekkörében felmerülő lehetetlenülés, meghiúsulás (kivéve vis maior 
esetét), ill. a Partner által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása esetén a 
Partner kötbérfelelősséggel tartozik. A lehetetlenülési, meghiúsulási kötbér alapja 
a Szerződés teljes nettó értéke, mértéke 30 %. 
A KELER a kötbért meghaladó, bizonyított kárigényét is érvényesítheti Partner felé, 
és érvényesítheti a megrendeléstől eltérő teljesítésből eredő egyéb igényeit. 
 
 
A KELER a Partnerrel szemben fennálló kötbérigényét úgy is érvényesítheti, hogy a 
kötbér összegét a Partner által kiállított számla kifizetésekor a számla összegéből 
beszámítással levonja. 
 

8. Szerződésszegés 

KELER jogosult a Partner súlyos szerződésszegése esetén a Partnerhez intézett 
írásbeli értesítésével a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen, ha: 

 

a) Partner a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,  
b) Partner valamely kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, 

KELER erre vonatkozó felszólítása ellenére, KELER által megadott 
határidőre nem teljesíti. 

c) Partner hibásan teljesít és a hibát az ÁSZF 6. pontban megjelölt 
időtartamon belül nem javítja ki teljes körűen; 

d) Partner megrendelésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 
megszegte, hogy ennek következtében a KELER-nek a további teljesítés 
nem áll érdekében; 

e) Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;  
 
Partner a KELER súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést KELER-hez 
intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos 
szerződésszegést követ el a KELER különösen, ha a Szerződésben meghatározott 
fizetési kötelezettségének Partner írásos felszólítása ellenére, az abban megadott 
határidőig nem tesz eleget.  
 
Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az 



 

esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha 
a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el. 
 
A Szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés 
kézbesítésének napja azonnali hatályú felmondás esetén.  
Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti. 
 

9. A szerződés megszüntetése rendes felmondással 

A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap. A rendes felmondási idő a 
kézhezvételt követő napon kezdődik. A határozott idejű Szerződés esetén a rendes 
felmondás kizárt. 
 

10.  Szerződéses dokumentációk és információk használata, Bizalmas információk 

 
Felek kijelentik, hogy a Szerződés és a mellékletek szövege, a Szerződés és a 
mellékletek előírásai alapján készült dokumentumok, eljárások, egyéb adatok, 
információk üzleti titoknak minősülnek és a másik fél előzetes engedélye nélkül 
nem hozhatók nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására. 
Amennyiben a Szerződés tárgya valamely tanulmány, szakvélemény egyéb 
dokumentum elkészítése, a Partner által átadott tanulmányt, szakvéleményt, 
dokumentumot a KELER jogosult a Partner hozzájárulása nélkül bíróságnak, 
hatóságnak, ill. bármely harmadik személy részére átadni.  
 
Felek titoktartási kötelezettsége alkalmazottaikra, ügynökeikre, tagjaikra 
(részvényeseikre) és vezetőikre, továbbá alvállalkozóikra és kapcsolt 
vállalkozásaikra is vonatkozik, akik a titoktartási kötelezettséget valamennyi Fél 
írásos és előzetes hozzájárulása nélkül nem oldhatják fel. Partner köteles a 
kötelezettség érvényesülését a saját alkalmazottaival, ügynökeivel, alvállalkozóival 
kötendő megállapodások által is biztosítani. 
 
A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a 
Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel. Partner kijelenti, 
hogy a KELER részéről rendelkezésére bocsátott adatokat és információkat 
kizárólag a teljesítési feladatai ellátásához használja fel, más célra nem használja 
fel, azokat szigorúan bizalmasan kezeli, nyilvánosságra nem hozza. A titoktartási 
kötelezettség a Partner alkalmazottait is terheli, a Partner köteles a kötelezettség 
érvényesülését a saját alkalmazottaival kötendő megállapodások által is 
biztosítani. 
Egyik Felet sem terheli a titoktartási kötelezettség, amennyiben az üzleti titokkal 
kapcsolatos közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, választott 
bíróság vagy hatóság végleges határozatán alapul, továbbá bármely Fél jogosult a 
Szerződés, valamint a Felek között létrejött minden egyéb megállapodás tartalmát 
bírósági, választott bírósági, hatósági eljárás során bizonyítékként felhasználni, 
amennyiben az adott eljárás tárgyát az ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatos 
valamely kérdés képezi. 
Partner tudomásul veszi, hogy a KELER a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. (Kgttv.) törvény, és mint 
közfeladatot ellátó szerv az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozik. Így a 



 

törvények rendelkezéseinek megfelelően köteles a jelen szerződésre vonatkozó 
adatokat, illetve az azokban bekövetkezett változásokat a szerződés létrejöttét, 
illetve az adatokban bekövetkezett változást követő 60 napon belül honlapján 
közzétenni és ott 5 évig tárolni, amennyiben a szerződés értéke az Kgttv.-ben 
meghatározott értékhatárát eléri vagy meghaladja. A szerződésre vonatkozóan a 
következő adatok, illetve változásuk kerülnek közzétételre: 

 a szerződés megnevezése (típusa), 

 a szerződés tárgya, 

 a szerződést kötő felek neve, 

 a szerződés értéke, 

 határozott időre kötött szerződés esetén a szerződés időtartama. 

 

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az 
érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen 
hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült 
összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott 
helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. 
Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve 
az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, 
kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, 
használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak 
megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos 
adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát 
külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem 
eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a 
műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai 
módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, 
amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános 
adat megismerésének lehetőségét. 
A titoktartási kötelezettség megszegése esetén az azzal okozott vagyoni kárért 
teljes körű kártérítési kötelezettség, a nem vagyoni sérelmekért pedig teljes körű 
sérelemdíj fizetési kötelezettség terheli a titoktartási kötelezettségét megszegő 
Felet. 
 
Partner kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során 
tudomására jutott minden üzleti, banktitoknak és értékpapír titoknak minősülő 
adatot időbeli korlátozás nélkül köteles megőrizni, e kötelezettség megszegéséért 
felelősséggel tartozik.  
 
Partner kijelenti, hogy „2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról” banktitokra, „ A tőkepiacról” szóló 2001. évi CXX. 
törvény értékpapír titokra vonatkozó paragrafusait, “A befektetési vállalkozásokról 
és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól” szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény releváns paragrafusait, valamint „Az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi 
CXII.  törvényben az adatkezelésre vonatkozó szabályokat megismerte és 
kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok kezelése során a fenti szabályoknak 
megfelelően jár el.  



 

 
Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amelynek 
közlése a KELER-re hátrányos következményekkel járna. 
 

11. Szerződés/Megrendelés/Lehívás 

Amennyiben a Partner és a KELER között külön Szerződés nem jön létre, hanem a 
KELER a Szolgáltatást az erre alkalmazott KELER minta dokumentum (megrendelő, 
vagy megrendelő dokumentum) megküldésével rendeli meg a Partnertől, úgy a 
megrendelő és a jelen ÁSZF együttesen alkalmazandó. Ebben az esetben a jelen 
ÁSZF-ben a Szerződésre vonatkozó rendelkezéseket a megrendelő dokumentumra 
értelemszerűen alkalmazni kell. 
 
Amennyiben a Felek között keretszerződés jön létre, a keretszerződés eltérő, vagy 
jelen ÁSZF alkalmazását kizáró szabálya hiányában a keretszerződés alapján adott 
egyedi megrendelésekre a jelen ÁSZF Szerződésre vonatkozó rendelkezéseit 
értelemszerűen alkalmazni kell. 
 

12.  A Szerződés módosítása, átruházás, érvénytelenség 
A Szerződés szerinti feltételek kizárólag Felek közös megegyezésével, mindkét Fél 
által aláírt, írásos nyilatkozatban módosíthatóak. 
 
A Partner a Szerződésben vállalt kötelezettségeit és felelősségét sem részben, sem 
egészben nem ruházhatja át, kivéve, ha a KELER előzetesen írásban beleegyezését 
adta.  
 
Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez 
az ÁSZF vagy a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, azok 
változatlan formában hatályban maradnak. 
 

13. Személyes adatok kezelése 
 

Minden, a Szerződéssel kapcsolatban kezelt személyes adat vonatkozásában Felek 

betartják az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel 

a az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (GDPR) és a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos nemzeti jogszabályok 

rendelkezéseire („hatályos adatvédelmi jogszabályok”). 

Partner vállalja, hogy csak abban az esetben ad át a KELER részére személyes 
adatot, ha ez a Szerződés teljesítéséhez szükséges. Partner vállalja, hogy a 
szolgáltatás megfelelő teljesítését nem akadályozó mértékben anonimizál minden 
személyes adatot, mielőtt azokat a KELER részére átadja. 
 

Partner megerősíti továbbá, hogy: 
 valamennyi érintett vonatkozásában rendelkezik a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak 

megfelelő adatkezelési jogalappal, amely kiterjed a személyes adatok KELER-rel történő 
közlésére is, és lehetővé teszi, hogy a KELER a személyes adatokat a Szerződéssel 
összhangban kezelje; 



 

 az érintettek a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást kaptak 
személyes adataik felhasználásáról; 

 a személyazonosító adatok KELER részére történő átadása, és  ezen személyes adatoknak a 
Szerződés rendelkezéseinek megfelelő felhasználása nem eredményezi a hatályos 
adatvédelmi jogszabályok KELER által történő megsértését. 

 
A KELER az általa, mint adatkezelőként kezelt személyes adatok kapcsán végzett 
adatkezelésekről részletes tájékoztatást nyújt a 
https://www.keler.hu/Adatvédelemhttps://www.keler.hu/Adatvédelem/, illetve a 
https://www.kelerkszf.hu/Adatv%C3%A9delem/ oldalon található adatkezelési 
tájékoztatókban. A KELER a tudomására jutott személyes adatot a vonatkozó 
jogszabályok, a GDPR, az Info. tv., valamint a mindenkor hatályos Adatvédelmi 
szabályzata és belső szabályzatok rendelkezései szerint kezeli, illetve dolgozza fel. 
A részletes adatvédelmi tájékoztató ideértve az adatvédelmi tisztviselő 
kapcsolattartási adatait is a KELER honlapján, az Adatvédelem menüpont alatt 
érhető el. 
 

14.  Jogviták rendezése, érvénytelenség 
A Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat 
elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 napon belül nem 
vezet eredményre, úgy a magyar jogszabályok alapján és a Pp. rendelkezései 
szerint járnak el. 
 
A Szerződést érintő bármely jogvita vagy eltérő értelmezés esetén a magyar 
jogszabályokat kell alkalmazni. A Szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 

15. A Szerződés hatályba lépése 
A Szerződés a Felek cégszerű aláírásával válik érvényessé és hatályossá és a 
Szerződés tárgyának maradéktalan teljesítéséig marad hatályban. 
 
Felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF és a Szerződés a Felek között létrejött 
megállapodást teljes körűen szabályozza, a Felek közötti megállapodás valamennyi 
feltételét tartalmazza és hatálytalanná tesz bármilyen, e tárgyban korábban 
folytatott előzetes szóbeli egyeztetést vagy korábban született írásbeli 
megállapodást, illetve nyilatkozatot, kivéve, ha az a Szerződésben kifejezetten fel 
van sorolva. 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktól el 
kívánnak térni, az abban foglaltak a jelen jogviszony vonatkozásában nem 
alkalmazandók. Ennek alapján a Szerződésnek nem képezik tartalmát azon 
szokások, amelyek alkalmazásában a Felek az esetleges korábbi üzleti 
kapcsolatukban megegyeztek, illetve azon gyakorlat, amelyet egymás között 
kialakítottak. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződésnek nem képezi tartalmát 
az adott üzletágban a hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 
 

16.  Értesítések 
 
A Partner köteles a KELER-t minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

https://www.keler.hu/Adatvédelem/


 

amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti 
vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 
A szerződő Felek közti bármely, a Szerződéssel kapcsolatos értesítést írásban 
(ajánlott levél, , e-mail) kell megküldeni. 
Az értesítés a kézbesítés időpontjától vagy az értesítésben megjelölt időponttól lép 
életbe (amelyik később következik be). 
Az értesítési címeket a Szerződés tartalmazza. A Szerződés külön kikötése 
hiányában az értesítési címnek kizárólag a Fél Szerződésben megjelölt székhelyét, 
mint postacímet kell tekinteni. Ezen címre megküldött értesítést, az abban 
foglaltakat joghatályosnak kell tekinteni akkor is, ha a Fél a fenti címét 
megváltoztatja, illetve e címen nem tartózkodik és erről a másik Felet nem 
értesíti. 
 
Az írásos értesítést - ellenkező bizonyításig - az alábbi időpontokban kell 
kézbesítettnek tekinteni: 

- elektronikus úton küldött kézbesítési igazolású (tértivevényes) postai küldemény esetén, 
illetőleg személyes kézbesítés esetén az átvétel időpontjában, 

- ajánlott postai küldemény esetén a feladási postabélyegzőtől számított ötödik napon, 
- fax útján történő továbbítás esetén a visszaigazolt időpontban, 
- e-mailben történő továbbítás, és ennek a címzett általi visszaigazolása esetén a 

visszaigazolás napján. Visszaigazolás hiányában az e-mailben történt értesítés nem 
tekinthető joghatályosnak. 

A Szerződésben megjelölt kézbesítési cím(ek)re postázott nyilatkozatok, felhívások 
kézbesítettnek tekinthetők akkor is, ha a posta a „címzett ismeretlen" vagy „nem 
kereste" jelzéssel azt a feladónak visszajuttatja. Ezekben az esetekben a postai 
kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon a postai 
küldeményeket kézbesítettnek kell tekinteni. 
 

17. Biztosítás, kárveszély 

Partner köteles szakmai megfelelő felelősségbiztosítást kötni a Szerződéssel 
kapcsolatos tevékenységeire, és azt nem mondhatja fel a Szerződés hatálya alatt. 
A biztosításnak ki kell terjednie a Partner által beszállított, gyártott bármely 
termék és a Partner bármely tevékenysége miatt felmerült károkra, amely károkat 
a Partner a KELER-nek és/vagy a harmadik személynek okozott. 
A felelősségbiztosítás minimális értéke és a környezeti károkra való kifizetés 
minimális értéke a Szerződéses bruttó ellenérték kétszerese. A biztosításoknak ki 
kell terjedniük a közvetlen és a következményi károk megtérítésére is. 
A Szerződés szerinti teljesítés eredményének a KELER részére történő átadásáig a 
Partner viseli a teljesítéshez felhasználásra kerülő anyagokban, felszerelésekben, 
eszközökben, szállítmányban bekövetkező kár kockázatát és ezekért teljes 
felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy a KELER rendelkezik-e ezek felett 
tulajdonjoggal a Szerződés feltételei szerint, kivéve, ha az ilyen kárt vagy 
károsodást a KELER, alkalmazottai vagy közreműködői okozták. 
A Szerződés szerinti teljesítés eredményének a KELER részére történő átadása után 
a KELER viseli a teljesítés eredményét érintő kár kockázatát, kivéve, ha a kárt, 
károsodást a Partner, közreműködői, vagy bármely alkalmazottja okozta. 
 
 

18. Vis maior 

Vis maior a bármelyik Fél érdekkörébe tartozó,  a Szerződés teljesítését részben 



 

vagy egészben ellehetetlenítő események, amelyek előre láthatóak ugyan, de el 
nem háríthatóak, illetve nem láthatóak előre és el sem háríthatóak.  
A vis maior azon formájára, amely a Szerződés teljesítését végérvényesen 
lehetetlenné teszi, Felek kölcsönösen elfogadják annak a tényét, hogy ebben az 
esetben a Szerződés azonnali hatállyal mindenféle kártérítési igény keletkezése 
nélkül szűnik meg. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, 
de késlelteti azt, a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta 
késedelem időtartamával. Amennyiben a vis maior esemény 3 hónapot meghaladó 
időtartamban fennáll, Felek jogosultak a Szerződés azonnali hatályú felmondására. 
A vis maiorról haladéktalanul értesíteni kell a másik Felet. Az ennek 
elmulasztásából eredő kár a mulasztó Felet terheli. Amennyiben a vis maior miatti 
mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is értesíteni kell 
(írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés 
indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor 
foganatosítják.  
 
 

19.  Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok 

 
Amennyiben a Szerződés teljesítése során az átadott dokumentumok szellemi 
alkotást tartalmaznak, az átadott dokumentumokkal és a létrehozott bármely 
anyaggal kapcsolatos szellemi alkotásokhoz fűződő jog a KELER-t illeti. Partner a 
KELER részére kizárólagos, átruházható felhasználási jogot biztosít az átadott 
dokumentumok használatára. 
 
A Partner köteles kártalanítani a KELER-t a Szerződés szerinti munka 
megvalósításához szükséges szellemi alkotáshoz fűződő jog (szerzői jog, 
iparjogvédelmi jog, szabadalom, védjegy, eredet-megjelölés, származásjelzés, 
mintaoltalom és know-how) megsértéséből eredő, harmadik fél részéről felmerülő 
jogi, valamint vagyoni kárigénnyel, illetve nem vagyoni sérelemmel kapcsolatban. 
 
A Szerződés szerinti munka megvalósításához szükséges licensz, vagy szabadalom 
felhasználásával összefüggő felelősség a Partnert terheli, teljes körű kártérítési 
kötelezettség mellett. 
 
Partner köteles megvédeni, illetve teljes körűen kártalanítani a KELER-t és adott 
esetben helyette perbe lépni, ha a Partner tevékenységének következtében a 
szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértése miatt a KELER-rel szemben követelést 
érvényesítenek. 
 
A Szerződés keretében létrejött alkotást - eltérő megállapodás hiányában -, 
Partner csak a KELER előzetes írásbeli hozzájárulásával értékesítheti harmadik 
félnek, vagy személynek. Ebben az esetben Felek külön megállapodásban rögzítik 
az esetleges értékesítésből eredő haszonból a KELER és Partner részesedésének 
arányát a minden szellemi tevékenységre vetített százalékos arány formájában. 
Ebben kerül elismerésre - szükség esetén - az alkotás létrehozásában a KELER 
szokásosnál mélyebb feladat-meghatározási és adatszolgáltatási tevékenysége, 
tevőleges részvétele.   
 



 

 
  

20. Szanálásbiztos szerződésre vonatkozó külön rendelkezések 
 

Amennyiben a Partner a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek 
biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi 
XXXVII. törvény hatálya alá tartozik, úgy: 
 
- A Partner nem jogosult arra, hogy a szerződést a lényegi szerződéses 

kötelezettségek folytatódó teljesítése ellenére pusztán a szanálásra, a korai 

beavatkozási intézkedésekre vagy más szerződések nemteljesítésére (cross-

default) való hivatkozással felmondja; 

– A Partner nem jogosult arra, hogy a szerződés feltételeit vagy az árat a 

lényegi szerződéses kötelezettségek folytatódó teljesítése ellenére pusztán a 

szanálásra, a korai beavatkozási intézkedésekre vagy más szerződések 

nemteljesítésére (cross-default) való hivatkozással módosítsa; 

– A Partner a szanálási hatóságok felfüggesztési jogait elismeri. 

 
21.  Egyéb rendelkezések 

Jelen ÁSZF a Partner és a KELER jogviszonyának elemét, a megállapodásuk részét 
képezi, amelyre tekintettel a közöttük létrejött jogviszonyra alkalmazandó. 
 
Felek a Szerződés teljesítése érdekében kötelesek kölcsönösen együttműködve úgy 
eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 
 

A Partner vállalja, hogy a működése során megfelel a jogszabályoknak és a 

vonatkozó sztenderdeknek, továbbá a szerződés aláírásával igazolja, hogy a KELER 

Csoport Etikai kódexét a társaság honlapján (www.keler.hu vagy www.kelerkszf.hu) 

elérte, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek 

ismerte el. 

A Partner, a szerződés tárgyát képező tevékenységbe bevont alkalmazottja – és 
adott esetben a közreműködő, alvállalkozó – a megbízása keretében esetlegesen 
birtokába kerülő visszaélésre utaló körülmények, illetve visszaélés, jogsértés 
gyanúja esetén a társaság honlapján (www.keler.hu vagy www.kelerkszf.hu) 
közzétett 6-50 A KELER Csoport szabályzata a visszaélések, jogsértések 
megelőzéséről által rögzített előírásoknak megfelelően jár el, az abban foglaltakat 
betartja. 
 

http://www.keler.hu/
http://www.keler.hu/


 

A teljesítés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 

- elszállítására a Partner köteles. 

 
 
A Szerződés részét képező ÁSZF egyedi rendelkezései tipizált Szerződés 
esetén: 
 
 

I. Adásvételi, szállítási típusú Szerződés (Termékértékesítés) esetében irányadó 
rendelkezések 

 
1. A szerződés tárgya: 

Amennyiben a Szerződés alapján a Partner valamely új termék(ek) feletti 
tulajdonosi rendelkezési jog átruházására köteles, a Szerződésre a közös 
rendelkezéseket és jelen I. pontban foglaltakat kell alkalmazni. Partner kijelenti, 
hogy a termék 1/1 arányú tulajdonosa vagy a Partner kereskedelmi forgalom 
keretében jogszerűen folytatott, üzletszerű gazdasági tevékenysége körében, saját 
nevében ruházza át a termék tulajdonjogát.  Partner eladja, a KELER megvásárolja 
a termék 1/1 arányú tulajdonjogát. 
A Szerződésre a közös rendelkezéseket a jelen II. pontban foglaltakat eltérésekkel 
kell alkalmazni. A Termékértékesítés Szerződésben megjelölt mennyiség egyben a 
legmagasabb, és a legkisebb szolgáltatandó mennyiség, így ahhoz képest a Partner 
szerződésszerűen nem teljesíthet sem többet, sem kevesebbet 

2. Teljesítés időpontja 

Partner előteljesítésre jogosult, a KELER-rel történő előzetes egyeztetés alapján..  
Amennyiben a Partner a Termékértékesítést nem tudja a Szerződésben 
meghatározott időpontig teljesíteni, úgy az erről való tudomásszerzést követően, 
késedelem nélkül köteles a KELER-t értesíteni és a teljesítés várható időpontját 
(Javasolt teljesítési időpont) közölni. Amennyiben a Javasolt teljesítési időpont a 
KELER részére nem megfelelő, úgy Partner köteles a terméket a KELER által 
meghatározott új időpontig teljesíteni, azzal, hogy a KELER nem köteles új 
teljesítési határidőt biztosítani. Az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek a 
Partnert terhelik. 
A Partner késedelmi kötbér fizetésére a Szerződésben meghatározott időpont és a 
tényleges teljesítés időpontja közötti időre köteles abban az esetben is, ha a KELER 
által megjelölt teljesítési időpont a Partner által megjelölt Javasolt teljesítési 
időponttól - bármely okból - későbbi időpontra esik. 
 

3. Teljesítés, átadás 
A Partner az értékesített terméket megfelelő csomagolással köteles teljesíteni, 
amely alkalmas a termék épségének, állagának megőrzésére mind a fuvarozás, 
mind a tárolás időtartama alatt. 
A Partner a Termékértékesítés teljesítése során köteles a gyártónak a teljesítésre 
vonatkozó esetleges utasításai szerint, azokat betartva eljárni. Az ilyen utasítások 
megszegésével okozott károkért a Partner korlátlan felelősséggel tartozik. 
Partner a terméket, a megfelelő ép csomagolásban köteles a KELER részére átadni. 
A szállított termékkel együtt a rá vonatkozó, a mindenkor érvényes, és hatályos 
európai /nemzetközi-, és magyar jogszabályoknak megfelelő minőségi- és 



 

megfelelőségi igazolást/tanúsítványt is át kell adni a KELER képviselője részére. 
Az terméknek jogszabályban előírt esetben rendelkeznie kell további 
műbizonylattal is (pl. vegyi termék esetén biztonságtechnikai adatlappal). Az 
adott termékre vonatkozó megfelelő minőségi igazolás nélkül a Szolgáltatást a 
KELER nem köteles átvenni. 
Amennyiben az értékesített termék átadásakor a csomagolás sérült, a Partner és a 
KELER képviselői kötelesek jegyzőkönyvet felvenni, amelyben rögzítik a sérülés 
tényét és a sérülés jellegét. Ilyen esetben a termék minőségi átvételekor a KELER 
ellenőrzi azt is, hogy a csomagolás sérülése az értékesített termék minőségére 
hatással volt-e. 
Partner a KELER előzetes értesítése mellett jogosult a Szerződés teljesítése 
érdekében fuvarozót igénybe venni. A fuvarozó díja, illetve a fuvarozás költsége a 
Partnert terheli, amelyet a KELER-rel szemben nem érvényesíthet. 
Fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozó által okozott károkért a KELER-rel 
szemben a Partner tartozik - a jelen ÁSZF-ben a Partner károkozása, 
szerződésszegése esetére meghatározott szabályok szerint - felelősséggel. 
A fuvarozó késedelme, károkozása esetén a KELER a fuvarozó közreműködésével 
történő teljesítés szabályai szerint eljárva a fuvarozóval szembeni igény 
érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megteszi és erről a Partnert 
haladéktalanul értesíti. 
 

4. Mennyiségi és minőségi átvétel 
Az értékesített termék átvételét követően a KELER a mennyiségi ellenőrzést és a 
minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb a termék átvételtől 
számított nyolc nap alatt megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt 
folyamatosan elvégezni. Amennyiben a KELER az átvételkor minőségi vagy 
mennyiségi hibát észlelt, úgy köteles arról jegyzőkönyvet felvenni, a hibát a 
Partnerrel a jegyzőkönyv megküldésével haladéktalanul közölni. 
A KELER-nek a Partnerrel szembeni igénye esetleges pontatlan megjelölése utóbb 
korrigálható. 
Amennyiben a Partner a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, kifogását 
köteles a jegyzőkönyvön feltüntetni és azt a KELER-nek 3 napon belül eljuttatni. 
Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyv tartalmát utóbb nem kifogásolhatja. 
A Partnernek joga van helyszíni szemle tartását kezdeményezni, a jegyzőkönyv 
kézhezvételét követő 3 napon belül annak érdekében, hogy a Felek a 
jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat közösen is ellenőrizhessék. 
Amennyiben a Partner és a KELER által egyeztetett időpontban helyszíni szemle 
megtartására sor kerül, akkor annak eredményét, illetve a megállapodást a felek 
közös jegyzőkönyvben rögzítik, amely jegyzőkönyv csak mindkét fél aláírásával 
érvényes. Amennyiben a feleknek a megállapított hiányosságok tekintetében 
megállapodásra nem sikerül jutni, úgy a jogviták rendezésére vonatkozó szabályok 
szerint kell eljárni. 

 
5. Az átadás-átvételre vonatkozó előírások 

KELER a Szerződés keretén belül leszállított termékeket és dokumentumokat 
átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés helyén veszi át. 
Partner a termékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet átadni a KELER 
képviselője részére. A szállítólevélen fel kell tüntetni a szerződés számát. Az 
átadás-átvételi dokumentumon fel kell tüntetni az átadott termékek azonosítását 



 

szolgáló adatokat (pl.: megnevezés, gyártási szám, típusszám, modellszám, dátum 
és időpont, stb.). 

 
Az átadás-átvétel során a KELER képviselője ellenőrzi, hogy: 
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel, 
- a szállítólevél tartalmazza-e a szerződés számát és az átadott dokumentumok tartalmazzák-e a 

szükséges adatokat, 
- Partner a megrendelésben meghatározott terméket szállította-e le, 
- Partner a termékkel együtt a termék rendeltetésszerű használatához szükséges 

dokumentumokat átadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérhetőségét. 

 
KELER az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja. KELER az átvételt 
megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén: 
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel, 
- a szállítólevél nem tartalmazza a szerződés számát és/vagy az átadott dokumentumok nem 

tartalmazzák a szükséges adatokat,  
- Partner nem a megrendelésben meghatározott terméket szállította le, 
- Partner a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át a rendeltetésszerű használathoz 

szükséges dokumentumokat, illetve nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus 
elérhetőségét. 

 
Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az 
alábbiakat kell rögzíteni: 

- az átadás-átvétel időpontja és helye, 
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása, 
- az átvétel megtagadásának az indoka, 
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét KELER 

megtagadta, 
- Partner képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele, a 

megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja, 
- Felek képviselőinek aláírása. 

 
Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-
átvételi eljárást folytatnak le. A megismételt átadás-átvétel időpontját a KELER 
jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi átvételt követően a 
KELER a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult elállni a 
szerződéstől. 

 
Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a KELER 
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a KELER-t a 
szerződésszegés következményeként megilletik. Vevő továbbá nem köteles 
vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg 
amelyekre a jótállás kiterjed. 

 
Partner a Szerződésben meghatározott feladatait akkor teljesíti, ha az átadás-
átvételi eljárás sikeresen lezárult.  
Partner a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni a KELER-nek az 
átvételt igazoló szállítólevél(ek) egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon 
belül a KELER, jogszerű teljesítés esetén kiállítja a teljesítésigazolást. 
 

6. Tulajdonjog és kárveszély átszállása 
Az értékesített termék tulajdonjoga a Szerződés szerinti vételár a KELER általi 



 

kiegyenlítésével egyidejűleg száll át a KELER-re. A termék átadásával a KELER az 
ellenérték megfizetését megelőzően jogosulttá válik a termék birtokba vételére, 
annak használatára. 
 
A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a KELER részére történő 
átadásával száll át a KELER-re függetlenül attól, hogy az átadásra a KELER 
telephelyén vagy az általa megjelölt más helyen, vagy a Partner telephelyén kerül 
sor. 
 
A félreértések elkerülése érdekében, fuvarozó igénybe vétele esetén a kárveszély a 
terméknek a fuvarozó által a KELER részére történő átadásával száll át, kivéve ha a 
fuvarozót a KELER bízta meg. 

 
7. A felek kötelezettségei 

A Partnernek a Szerződésből fakadó kötelezettségei különösen, de nem 
kizárólagosan: a Szerződés szerint specifikált termék tulajdonjogának átruházása, 
átadása, szükség esetén annak őrzése, továbbá a termék tekintetében jog,- és 
kellékszavatosság vállalása, a Szerződésben rögzített egyéb szolgáltatások 
nyújtása. Partner szavatol a termék per,- teher- és igénymentességéért valamint 
azért, hogy a megvásárolt termék tulajdoni hányada felett harmadik személynek 
nem áll fenn olyan joga, ami az adásvétel érvénytelenségét eredményezné illetve a 
KELER tulajdonszerzését akadályozná.  
A KELER-nek a Szerződésből fakadó kötelezettségei különösen, de nem 
kizárólagosan, a vételár megfizetése és a termék Szerződés szerinti átvétele. A 
Szerződésben kikötött vételár a Partner valamennyi szolgáltatásának ellenértékét, 
és ellenkező kikötés hiányában költségét is tartalmazza.  
 

8. Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER)  

Eu-n belüli beszerzés esetén, amennyiben a Szerződés teljesítése során a termék 
fuvarozása az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 113.§ és a 13/2020. 
(XII.23) PM rendelet hatálya alá esik, a Partner köteles az abban megjelölt 
tételeket megadni (EKAER köteles beszerzés). Így többek között: 

- Feladó adatai (név, adóazonosító szám) 
- Felrakodás címe 
- Egyes termékekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban 
- adó nélküli ellenérték (adó nélküli beszerzési ár/ adó nélküli előállítási érték, ha nincs 

ellenérték) 
- Fuvarozáshoz használt gépjármű rendszáma (legkésőbb a termék fuvarozásának 

megkezdéséig) 
- Partner (Partner által megbízott fuvarozó) köteles a fuvarlevélen vagy a Szolgáltatáskísérő 

dokumentáción feltüntetni a KELER értesítése alapján az EKÁER számot. 

A KELER köteles a fenti adatszolgáltatás alapján az EKAER számot megigényelni és 
lejelenteni Partner részére, annak érdekében, hogy Partner az EKAER számot 
feltüntethesse a fuvarlevélen vagy a Szolgáltatáskísérő dokumentáción. 
 
Amennyiben a Szerződés teljesítése során a termék fuvarozása nem esik az adózás 
rendjéről szóló 2017. évi CLI. törvény 113.§ és a 13/2020. (XII.23) PM rendelet 
hatálya alá (nem EKAER köteles beszerzés), Partner (Partner által megbízott 
fuvarozó) köteles a fuvarlevélhez vagy a Szolgáltatáskísérő dokumentációhoz 
mellékelni az alábbi szöveget: 
„A szállítás az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentés hiányában is 



 

folytatható, mert egy fuvarozás keretében egymillió forint értéket és ötszáz 
kilogramm bruttó tömeget meg nem haladó, bejelentésköteles termékkel 
ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon gépjárművel végzett 
közúti fuvarozással járó tevékenység 13/2020. (XII.23) PM rendelet 4. § i.) pontja 
alapján." 
 
Belföldi termék beszerzés esetén, amennyiben a Szerződés teljesítése során a 
termék fuvarozását vagy fuvaroztatását a Partner végzi, abban az esetben az 
EKAER bejelentési kötelezettség Partnert terheli. Amennyiben a KELER fuvarozza 
vagy fuvaroztatja a megrendelt terméket, Partner mentesül a fent meghatározott 
kötelezettségek alól, KELER kötelessége az EKAER szám igénylése és annak 
lezárása. 
Amennyiben Partner a jelen pontban foglalt kötelezettségeit vagy a vonatkozó 
hatályos jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségét elmulasztja, 
késedelmesen, hibásan vagy hiányosan tejesíti és ezzel a KELER-nek kárt okoz, 
köteles a kárt tejes mértékben megtéríteni. 
Az EKAER adatszolgáltatás írásban, e-mail formájában történik.  

 
 

II. Megbízási típusú Szerződés (megbízás) esetén irányadó rendelkezések 

 
1. A szerződés tárgya: 

Amennyiben a Partner a Szerződés alapján a megbízás ellátására köteles, a 
Szerződésre a közös rendelkezéseket és jelen II. pontban foglaltakat kell 
alkalmazni. 
 
2. A felek jogai és kötelezettségei 

A megbízás szerződésszerű teljesítése érdekében a Partner köteles az alábbiak 
teljesítésére: 

- a megbízás keretén belül rábízott feladatokat megfelelő szakmai színvonalon ellátni a 
KELER utasításai szerint és érdekének megfelelően; 

- a KELER-t figyelmeztetni, ha célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, 
- a KELER-t a tevékenységéről a KELER igényeinek megfelelően tájékoztatni, 
- a KELER írásos kérésére a feladatok lezárását követően a rendelkezésére bocsátott 

dokumentumokat visszaszolgáltatni. 

 
Amennyiben a KELER célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Partner köteles 
őt erre figyelmeztetni; ha a KELER az utasításhoz e figyelmeztetés ellenére is 
ragaszkodik, az utasításból eredő károk a KELER-t terhelik. 
 
A Partner vállalja, hogy tevékenységéről és a feladatok állásáról a KELER-t 
tájékoztatja kívánságára vagy akkor, ha ez a Partner megítélése szerint szükséges 
(pl.: a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá). 
 
A Partner a KELER kifejezett utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a KELER 
érdeke feltétlenül megköveteli, és a KELER előzetes értesítésére már nincs mód. 
Ilyen esetben a KELER-t haladéktalanul értesíteni kell. 
 
 A Partner felelősséget vállal azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatások a 
jogszabályi és hatósági követelményeknek, előírásoknak teljes mértékig 



 

megfelelnek és azokon harmadik személyeknek a KELER-t korlátozó joga nem áll 
fenn.  
 
Amennyiben a KELER késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt a 
Partner - saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - többletmunkára 
kényszerül, a feladatot nem tudja határidőben elkezdeni, illetve teljesíteni, a 
Partner köteles erről haladéktalanul írásban tájékoztatni KELER-t. 
 
A Partner jogosult a megbízás tárgyával összefüggésben a KELER-től felvilágosítást, 
információt kérni, vele egyeztetést kezdeményezni, illetve a megbízási díjra. 
 
A Partner nem jogosult a KELER nevében kötelezettségvállalásra, 
nyilatkozattételre, médiának történő információ átadásra. 
 
A Partner kizárólag a KELER előzetes hozzájárulásával jogosult a KELER nevét és 
azon teljesített ügyletek rövid leírását, amelyekkel kapcsolatban a Partner a 
KELER-nek tanácsadást vagy egyéb szolgáltatást nyújtott , a Partner ügyfeleinek 
listáján vagy a Partner által végzett ügyletek listáján referenciaként szerepeltetni, 
vagy marketing, illetve hasonló célra felhasználni (különösen pályázatokkal vagy 
hasonló kiválasztási eljárásokkal kapcsolatban). 
 
A Partner csak a KELER előzetes, kifejezett írásos engedélyével jogosult a 
tevékenység ellátásához teljesítési segédet, alvállalkozót, megbízottat igénybe 
venni. Partner a jogosan igénybe vett teljesítési segéd, alvállalkozó, megbízott 
tevékenységéért úgy felel, mint ha a munkát maga végezte volna el. Teljesítési 
segéd, alvállalkozó, megbízott jogosulatlan igénybe vétele esetén a Partner felelős 
minden olyan kárért is, amely a jogosulatlanul igénybe vett teljesítési segéd, 
alvállalkozó, megbízott igénybevétele nélkül nem következett volna be. 
 
A KELER köteles  

- a feladatokhoz kapcsolódóan a megbízás ellátásához szükséges, valamennyi dokumentumot 
a Partnernek átadni, a szükséges információkat kellő időben és megfelelő módon a Partner 
rendelkezésére bocsátani, 

- a Partnert valamennyi olyan egyeztetésbe bevonni vagy arról tájékoztatni, amely releváns a 
megbízás teljesítésével összefüggésben, 

- a Partner rendelkezésére állni a megbízás teljesítéséhez szükséges egyeztetések céljából, 
- a Partner teljesítését a 1. számú melléklet szerinti teljesítés igazolás kiállításával igazolni, 
- a Partnert megillető díjat jelen szerződés szerint megfizetni. 

 
A KELER jogosult a Partner tevékenységét ellenőrizni, a Partnertől felvilágosítást, 
információkat kérni, egyeztetést kezdeményezni, a feladatok lezárását követően a 
Partner rendelkezésére bocsátott dokumentumok visszaszolgáltatását kérni. 
 
 

III. Vállalkozási típusú Szerződés (vállalkozás) esetében irányadó rendelkezések 

 
1. A szerződés tárgya 

Amennyiben a Szerződés alapján a Partner valamilyen eredménytermék (a 
továbbiakban: mű)megvalósítására, elkészítésére köteles, a Szerződésre a közös 
rendelkezéseket a jelen III. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
 



 

2. Teljesítés 

A Partner köteles a Szerződés tárgyát képező mű megvalósítását a Szerződésben 
felsorolt dokumentumokban meghatározott minőségben, mennyiségben, műszaki 
tartalommal és határidőben elvégezni.  
 
A Partnernek el kell látnia továbbá minden olyan, a Szerződést alkotó, mellékletét 
képező okmányokban külön nem említett tevékenységet is, mely a Szerződés 
szerinti teljesítéshez, illetve a Szerződés alapján létrehozott létesítmény vagy mű 
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükséges. 
 
Amennyiben a mű részben nem felel meg a Szerződésben meghatározott minőségi 
elvárásnak, úgy a KELER jogosult dönteni arról, hogy a csak részben 
szerződésszerűen teljesített munkát teljesítésként árleszállítással elfogadja-e, vagy 
ragaszkodik annak kijavításához. 
 
A Partner  köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a KELER-t amennyiben a 
szerződésszerű teljesítésben akadályoztatás történt, megjelölve az akadályoztatás 
várható időtartamát. Partner köteles az akadályoztatás megszűnéséről is KELER-t 
tájékoztatni. 
 
3. Alvállalkozók 

 A Partner csak a KELER előzetes, kifejezett írásos engedélyével jogosult a 
tevékenység ellátásához teljesítési segédet, alvállalkozót, megbízottat igénybe 
venni. Partner a jogosan igénybe vett teljesítési segéd, alvállalkozó, megbízott 
tevékenységéért úgy felel, mint ha a munkát maga végezte volna el. Teljesítési 
segéd, alvállalkozó, megbízott jogosulatlan igénybe vétele esetén a Partner felelős 
minden olyan kárért is, amely a jogosulatlanul igénybe vett teljesítési segéd, 
alvállalkozó, megbízott igénybevétele nélkül nem következett volna be. 
 
4. Munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem 

 

Munkavédelem körében a Partner a teljesítési hely teljes területén és a Szerződés 
teljesítése során mindvégig köteles betartani és betartatni a hatályos 
munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és baleset-megelőzési 
óvórendszabályokat. Ezek elmulasztása esetén a KELER-t semmilyen felelősség nem 
terheli. Ezek megszegésével okozott kár, büntetés, kiszabott bírság stb. összege a 
Partnert terheli, a KELER jogosult ezek vonatkozásában a Szerződésben 
meghatározott vállalkozási díjjal és a jelen ÁSZF szerinti biztosítékokkal szemben 
beszámítással élni. 
 
Partner gondoskodik a szükséges személyi feltételek, azaz az adott feladathoz 
szükséges megfelelő képzettségű munkaerő jelenlétéről, a dolgozók törvényben 
előírt oktatásának, egészségügyi alkalmasságának, megfelelő szakképesítésének 
biztosításáról, és a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok, a 
tevékenységhez szükséges technológia ismeretéről és ismertetéséről, valamint azok 
betartásáról és betartatásáról. Partner biztosítja továbbá a szükséges tárgyi 
feltételeket: a munkaeszközök, berendezések, gépek, szerszámok, egyéb eszközök 
megfelelő színvonalon történő rendelkezésre állását, melyek őrzéséről saját 



 

kockázatára és költségére folyamatosan köteles gondoskodni.  
Partner biztosítja a védő eszközök és biztonsági eszközök megfelelő színvonalon 
való rendelkezésre állását, a feladat elvégzéséhez szükséges kommunikációs 
eszközök meglétét. 
 
A nem megfelelő munkavégzésből, ill. munkavédelmi, biztonságtechnikai előírások 
be nem tartásából bekövetkező valamennyi közvetlen és közvetett kár ellenértékét 
Partner megtéríti, továbbá baleset esetén annak valamennyi jogkövetkezményét 
viseli. 
 
A Partner munkavállalóit (alvállalkozóit, megbízottait és egyéb teljesítési segédeit) 
ért sérülésekért, balesetekért a Partner teljes felelősséggel tartozik, az esetleges 
sérüléseket, baleseteket kivizsgálja, bejelenti és nyilvántartja. A munkabaleset 
bekövetkezéséről Partner azonnal értesíti a KELER-t, akinek képviselője részt vesz 
a munkabaleset kivizsgálásában. A baleseti jegyzőkönyv tartalmát a KELER 
képviselőjének jóvá kell hagynia. 
 
 
 
5. KELER feladatai, jogai 

A KELER kötelezettséget vállal arra, hogy határidőben megadja Partnernek a 
Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat. 
 
Amennyiben Partner részéről további, a Szerződés teljesítéséhez szükséges 
adatszolgáltatási igény merül fel, a KELER a Partner ezirányú felhívásától számított 
5 munkanapon belül köteles a kért adatokat szolgáltatni. Ha az adatszolgáltatáshoz 
ennél hosszabb idő szükséges, úgy a Felek ettől eltérő határidőben írásban 
állapodnak meg. 
 
A KELER biztosítja a teljesítéshez szükséges feltételeket, ideértve teljesítési 
helyszínre történő bejutást és a Partner teljesítéséhez szükséges alkalmazásokhoz 
és rendszerekhez szükséges fejlesztői hozzáférések biztosítását. 
 
A KELER jogosult a Partner által végzett munkát és a felhasználásra kerülő 
anyagokat, berendezéseket ellenőrizni. A KELER a Partner teljesítésének 
ellenőrzésébe harmadik személyt is bevonhat. E harmadik személy képviseletében 
eljárók nevét, a KELER nevében megtehető intézkedéseiket, jogkörüket a KELER a 
Partnerrel írásban köteles közölni. E közlés megtörténtéig harmadik személy az 
KELER képviseletében nem járhat el. 
A KELER tényszerű, megalapozott írásbeli indokolás mellett kérheti, hogy a Partner 
valamely munkavállalója, alvállalkozója (illetve a Partner részéről a munkában 
közreműködő egyéb személy) a Szerződés teljesítésének további szakaszában ne 
működjön közre. Partner a Felek által meghatározott határidőn, de legfeljebb 3 
munkanapon belül köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén más alkalmas 
személyt, Partnert munkába állítani. 
A KELER jogosult a Partner részére kötelezettségei teljesítése céljából írásbeli 
felszólítást küldeni, mely felszólítás az elévülést megszakítja. 
 
 



 

6. Partner feladatai, jogai 

Partner a Szerződés teljesítését a KELER utasításai szerint, a KELER érdekeinek 
megfelelően, a hatályos magyar jogszabályok alapján, eredményfelelősséggel 
köteles végezni. 
A KELER célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítása esetén Partner a KELER 
figyelmét erre köteles írásban felhívni. Amennyiben KELER a felhívás ellenére 
írásban fenntartja utasítását, Partner a Szerződéstől elállhat vagy a munkát a 
KELER utasításai szerint, a KELER kockázatára elvégezheti. A Partner köteles az 
utasítás teljesítését megtagadni, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági 
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét és 
vagyonát. 
Amennyiben Partner a fenti kötelezettségét elmulasztja, az ebből származó, az 
KELER-t ért károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
Partner kijelenti, hogy mű elvégzéséhez szükséges szakismerettel, képesítéssel és 
esetlegesen szükséges engedélyekkel rendelkezik.  
 
Partner kijelenti, hogy a Szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt 
személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel 
rendelkezik, amely biztosítja szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és 
megfelelő minőségű teljesítését. 

 
7. Ellenőrzés, átadás, átvétel 
Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés minősége I. osztályú. A kivitelezés 
során csak új anyagok, berendezések és készülékek építhetők be. 

 
A KELER az elvégzett munka vagy annak bármely része átvételét jogosult 
visszautasítani, amennyiben azt hibásnak vagy nem megfelelő minőségűnek találja, 
de ennek indoklását köteles Partnerrel írásban közölni. Partner köteles az észlelt 
hibát kijavítani. Ha Partner a kijavítási kötelezettségének megfelelő határidőre 
nem tesz eleget, a KELER jogosult azt más Partnerrel elvégeztetni és az ezzel 
kapcsolatban felmerült összes költségét Partnerrel szemben érvényesíteni. 
Nem mentesül a Partner a felelősség alól, ha a KELER bármilyen ellenőrzést 
elmulaszt vagy azt nem megfelelően végezte el. 

 
 
8. Jótállás  

Partner a szerződésszerű és hibátlan teljesítésére a teljesítéstől számított 3 éves 
jótállást vállal. Jótállást vállal továbbá azért, hogy a megvalósított mű esetlegesen 
a KELER szolgáltatásaként megvalósuló, kapcsolódó létesítményekkel együtt 
komplett, működőképes rendszert alkot és megfelel a Szerződés előírásainak. A 
jótállási időszakban felmerült hibák kijavítása a Partner feladata. A javítás során, a 
környezetben keletkezett károkat is a Partner köteles elhárítani, illetve 
megtéríteni. 
 
Ha a jótállás időtartama alatt a KELER bizonyítható értesítésének kézhezvételét 
követően 2 munkanapos határidőn belül a Partner nem kezdi meg, ill. a lehetséges 
legrövidebb időn belül nem fejezi be a hiba elhárítását, a KELER megteheti a 
szükséges intézkedéseket (pl. kijavítás, kijavíttatás, más Partner igénybevétele) a 



 

hiba kiküszöbölésére a Partner kockázat- és költségviselése mellett anélkül, hogy a 
KELER-nek a Partnerrel szembeni bármely más, szerződés szerinti joga sérelmet 
szenvedne. 
A Partner viseli a KELER jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült 
minden igazolt költségét. 
A Partner a jótállási kötelezettség elmulasztásából vagy nem megfelelő 
teljesítéséből bekövetkező károkért felel. 
 
9. Szavatosság 

Partner a szállított termékekre/teljesített szolgáltatásokra a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelő szavatosságot vállal. A Partner felel azért, hogy a 
szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak-e a törvényben és a Szerződésben 
meghatározott tulajdonságok. Ezen szavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. 
Partner szavatolja, hogy a Szerződés teljesítése során átadott mű, létesítmény, 
berendezés, szellemi termék stb. használatát harmadik személy joga nem 
korlátozza, akadályozza. 
 
Hibás teljesítés esetén a KELER elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy 
kicserélést kérhet. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a KELER 
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a KELER 
érdekeit kímélve kell elvégezni. 
A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét 
visszatarthatja. 
 
Ha a Partner a dolog kijavítását vagy kicserélését megfelelő határidőre nem 
vállalja, vagy a fentiek szerint nem végzi el, vagy a KELER-nek a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy KELER jogosult a hibát minden további 
felszólítás vagy értesítés nélkül a Partner költségére kijavítani vagy mással 
kijavíttatni és az ellenszolgáltatás arányos leszállítását kérni, vagy a Szerződéstől 
elállni (ill. a Szerződést felmondani). 
 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak, felmondásnak nincs helye. Jelentéktelennek 
az a hiba minősül, amelynek kijavítása legfeljebb 3 munkanap alatt, és legfeljebb a 
Vállalkozói díj 1%-ának megfelelő összegű ráfordítással kijavítható, és az így 
felmerült késedelem nem okoz aránytalan érdeksérelmet. 

 
10. Vállalkozói díj 

A szerződéses ellenértéket (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) a Szerződés 
tartalmazza. 
 
A Vállalkozói Díj fix díj, amely tartalmazza a vállalkozási munka komplett 
megvalósításához szükséges valamennyi anyag, berendezés árát, ezek rendeltetési 
helyre történő szállításának költségét, a rakodási díjakat, a beszerzéssel összefüggő 
esetleges illetéket, vámot, díjakat, a biztosítást, a tevékenység elvégzésének díját 
és az ehhez kapcsolódó költségeket, beleértve a külön meg nem adott, de a 
komplettséghez tartozó anyagokat és tevékenységeket is.  
 
A Vállalkozói Díj tartalmazza a jelen Szerződés teljesítése során elkészült és 
átadott dokumentációk, továbbá a létrejövő szellemi alkotások területi és időbeli 



 

korlátozás nélküli felhasználási és hasznosítási jogának ellenértékét is.  
 
A Partner a Szerződés aláírásával kijelenti egyúttal, hogy ezen felüli jogdíjigényt 
nem támaszt sem a KELER, sem harmadik személyek felé. 
 
Partner a munkát saját költségén végzi el, a fent megállapított díjon felül 
semmilyen jogcímen további térítést nem követelhet. 
 
Partner kijelenti, hogy a Vállalkozói Díj meghatározásakor teljes körűen figyelembe 
vette a Szerződés hatálya alatt esetlegesen bekövetkező piaci változásokat (a 
Partnert érintő kül- és belföldi piaci változásokat, az infláció várható mértékét is 
ideértve), valamint a Partner által a Szerződés teljesítéséhez szükséges feltételek 
megváltozásából adódó kockázatokat, így az árfolyamkockázatot is. 
 
A Vállalkozói díj tartalmazza a többletmunka ellenértékét is. 

 
11.  Speciális kötbér rendelkezések 

További kötbérkövetelés alapjául szolgáló szerződésszegési események 
A Partnert kötbér és kártérítési kötelezettség terheli, ha a Partner munkavállalója 
megsért 
• bármilyen munka vagy tűzvédelmi rendelkezést, 
• bármilyen egészségügyi vagy közegészségügyi rendelkezést, 
• a KELER területére történő beléptetésre vagy a munkahely rendjére 
vonatkozó szabályokat. 
A kötbér mértéke a fenti esetekben 50.000,- Ft/alkalom (fix összeg), súlyos 
szabálysértés (a munkát végzők egészségét, testi épségét, valamint a vállalkozás 
tárgyával összefüggő biztonságos üzemeltetést sértő szabálysértés) esetén 
100.000,- Ft/alkalom. 
 
Ha ugyanazon szabály megsértése többször is előfordul (ismételt hiba), akkor 
második alkalommal a kötbér mértéke az előző bekezdés szerinti összeg kétszerese 
(100.000,- Ft, illetve 200.000,- Ft), valamint a KELER-nek jogában áll a Partnert 
nem elfogadott szállítónak minősíteni és ennek alapján további beszerzések 
esetében az ajánlattevői körből kizárni.  
 
12. Elállás, felmondás 

 

Partner hibás teljesítése esetén, amennyiben a kijavításra vagy a kicserélésre nem 
kerül sor, úgy a KELER - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, 
vagy azonnali hatállyal elállhat a Szerződéstől, ill. azonnali hatállyal felmondhatja 
a Szerződést. 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak, felmondásnak nincs helye. Jelentéktelennek 
az a hiba minősül, amelynek kijavítása legfeljebb 3 munkanap alatt, és legfeljebb a 
Vállalkozói díj 1%-ának megfelelő összegű ráfordítással kijavítható, és az így 
felmerült késedelem nem okoz aránytalan érdeksérelmet. 
 
Partner késedelme esetén a KELER követelheti a teljesítést, vagy ha ez többé nem 
áll érdekében azonnali hatállyal elállhat a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal 



 

felmondhatja a Szerződést. 
 
Nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha a 
Szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető 
rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett 
volna teljesíteni, vagy a KELER az utólagos teljesítésre megfelelő határidőt szabott 
és az is eredménytelenül telt el. 
 
Ha a Szerződésben vállalt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 
a Partner csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni a Szerződésben 
foglaltakat, amely teljesítés a KELER-nek már nem áll érdekében, a KELER a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy a Szerződéstől azonnali hatállyal 
elállhat. 
 
A KELER jogosult - határidő tűzése nélkül - a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani, vagy a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni, amennyiben 

• a Partner munkavégzése során baleset-, illetve életveszélyes állapotot 
idéz elő, illetőleg bármely alkalmazottja, megbízottja általi 
munkavégzésre vonatkozó szabályok megszegése miatt baleset, testi 
épség sérülése, haláleset következik be, vagy 
• a Partnerrel szemben végelszámolás, vagy felszámolási eljárás indul. 

 
A Szerződéstől való elállás esetén a KELER a lehetetlenülési, meghiúsulási kötbért, 
továbbá a kötbért meghaladó, bizonyított kárigényét is érvényesítheti Partner felé, 
és érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb igényeit. 
 
 
13. Egyéb szolgáltatási szerződések 
 
Azon Szerződésekre, amelyek során termékértékesítés, megbízás ellátása nem 
történik, és a Partner mű létrehozására sem köteles, a Szerződésre a közös 
rendelkezéseket a jelen III. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 
Mellékletek 
1.a-b sz. melléklet: Teljesítés Igazolás 
 
 

  
  



 

 
 
1./a számú MELLÉKLET 

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS  

A KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1074 

Budapest, Rákóczi út 70-72., cégjegyzékszám: 01-10-042346, adószám: 10873151-2-

44) 

 

, mint megbízó/megrendelő/vevő 

igazolja, 

hogy a …………………………….. (székhely: ……………….. cégjegyzékszám: ………………, 

adószám: …………………) Partner a felek között 202. .... napján, S-00…./202../… 

számon létrejött szerződés szerinti feladatait 202. … napján szerződésszerűen 

teljesítette. 

 
  
Teljesítés megnevezése:  
 
Teljesítési határidő: 
 
Teljesítés dátuma:  
 
Részteljesítés (X):                     igen:   nem: 
 
Teljesítéssel kapcsolatos megállapítások vannak-e (X): igen:             nem: 
(amennyiben igen, úgy jelen igénylő mellékleteként csatolandó) 
 
* Kötbér (X):           igen:  nem: 
Kötbér oka (X): késedelmes teljesítés:       hibás teljesítés: nemteljesítés: 
Késedelmes napok száma: 
Kötbér alóli felmentés indoklása: 
 
 Kötbér összege:  
 

Az elvégzett, __________ feladatokért jogosult a szerződés szerinti …,- Ft + ÁFA 

megbízási/vállalkozási díjra/vételárra.  

 
 
Partner a fenti szerződés/megrendelés teljesítése tekintetében számláját 



 

kiállíthatja. 
 
 

__________________________ 

KELER Zrt. 

képv.: 

[…], […] 
Budapest, 20__. év _________ hó __ nap 

  



 

1./b számú MELLÉKLET 
TELJESÍTÉS IGAZOLÁS  

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. Cégjegyzékszám:01-10-046985; 

Adószám: 23183034-2-44) 

 

, mint megbízó/megrendelő/vevő 

igazolja, 

hogy a …………………………….. (székhely: ……………….. cégjegyzékszám: ………………, 

adószám: …………………) Partner a felek között 202. .... napján, S-00…./202../… 

számon létrejött szerződés szerinti feladatait 202. … napján szerződésszerűen 

teljesítette. 

 
  
Teljesítés megnevezése:  
 
Teljesítési határidő: 
 
Teljesítés dátuma:  
 
Részteljesítés (X):                     igen:   nem: 
 
Teljesítéssel kapcsolatos megállapítások vannak-e (X): igen:             nem: 
(amennyiben igen, úgy jelen igénylő mellékleteként csatolandó) 
 
* Kötbér (X):           igen:  nem: 
Kötbér oka (X): késedelmes teljesítés:       hibás teljesítés: nemteljesítés: 
Késedelmes napok száma: 
Kötbér alóli felmentés indoklása: 
 
 Kötbér összege:  
 

Az elvégzett, __________ feladatokért jogosult a szerződés szerinti …,- Ft + ÁFA 

megbízási/vállalkozási díjra/vételárra.  

 
 
Partner a fenti szerződés/megrendelés teljesítése tekintetében számláját 
kiállíthatja. 
 



 

 
__________________________ 

KELER KSZF Zrt. 

képv.: 

[…], […] 
Budapest, 20__. év _________ hó __ nap 

 
 
 


