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Á L T A L Á N O S  S Z E R Z Ő D É S I  F E L T É T E L E K  
 
amely létrejött egyrészről a Fontpress Kft. mint  v á l l a l k o z ó , 
másrészről a m e g r e n d e l ő között, a megrendeléssel egyidőben, az alábbi feltételek szerint: 

1. A szerződés tárgya 
a. A vállalkozó a megrendelés visszaigazolásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelő 

által megrendelt szolgáltatást elvégzi, illetőleg terméket leszállítja és a megrendelő részére a 
megrendelés-visszaigazolásban meghatározott határidőben, módon és minőségben átadja. 

b. A megrendelő a megrendeléssel kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozó által 
szerződésszerűen átadott, rendeltetésszerű használatra alkalmas szolgáltatást vagy terméket 
átveszi valamint, hogy az elvégzett tevékenység illetve a leszállított áru ellenértékeként a 
vállalkozónak a jelen szerződés által meghatározott mértékű vállalkozói díjat vagy vételárat 
megfizet. 

c. A megrendelő a jelen szerződés alapján dekorációs termékeket és szolgáltatásokat rendelhet a 
vállalkozó által részére megküldött árajánlat alapján. 

2. Árajánlat, megrendelés, vállalkozói díj, vételár 
a. A megrendelő jogosult az 1.c. pontban foglalt termékek és szolgáltatások elvégzésére a 

vállalkozótól árajánlatot kérni. Az ajánlatkérő tartalmazza a megrendelt terméket vagy 
szolgáltatást, annak mennyiségét, technikai specifikációját, a teljesítés helyét és a szükség 
szerinti egyéb információkat. 

b. A vállalkozó köteles a hiánytalan ajánlatkérő kézhezvételétől számított 8 napon belül a 
megrendelő részére árajánlatot adni, vagy a megrendelőt tájékoztatni arról, hogy a 
megrendelésnek nem áll módjában eleget tenni. Az árajánlat tartalmazza a megrendelt 
terméket vagy szolgáltatást, annak mennyiségét, technikai specifikációját, a vállalkozói 
díjat/vételárat, a teljesítés helyét, a teljesítési határidőt, az esetleges szállítási díjat, az 
anyagleadás módját és határidejét és az ajánlati kötöttség időtartamát. 

c. Amennyiben a megrendelő a vállalkozó ajánlatát elfogadja és a terméket/szolgáltatást 
megrendeli, úgy köteles az ajánlat elfogadására vonatkozó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség 
időtartama alatt a vállalkozóval írásban (telefaxon vagy e-mailen) közölni. 

d. A vállalkozási díjat/vételárat a vállalkozó az egyes megrendelésekre egyedileg állapítja meg. 
3. Fizetési feltételek, késedelmes fizetés 

a. A vállalkozó a teljesítéssel egyidejűleg számlát bocsát ki és azt a szállítást követően átadja a 
megrendelőnek. A megrendelő a vállalkozói díjat/vételárat a vállalkozónak készpénzben vagy 
a számlán megjelölt számú bankszámlájára történő átutalással fizeti meg a vállalkozónak az ott 
feltüntetett fizetési határidőig. Első vásárlás kifizetése készpénzben történik, a későbbiek 
megegyezés szerint. 

b. Amennyiben a megrendelő a fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségének teljesítésével 
késedelembe esik, úgy minden napi késedelem után, az esedékes részszámla összértékének évi 
20% mértékű kamatát — késedelmi kamatként — tartozik a vállalkozó részére megfizetni. 
A megrendelő késedelmének időtartama alatt a vállalkozó jogosult a jelen szerződés szerint 
megrendelt nyomdai szolgáltatások teljesítését a megrendelő tartozásának teljes kiegyenlítéséig 
elhalasztani. A teljesítési határidő a megrendelői késedelem időtartamával meghosszabbodik. 
A fizetési késedelem időtartama alatt a vállalkozó újabb megrendeléseket csak készpénzes 
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fizetés esetében teljesít. 
c. Amennyiben a megrendelő fizetési késedelme a 15 naptári napot meghaladja, a vállalkozó — 

választása szerint — jogosult póthatáridőt tűzni és teljesítést, valamint törvényes mértékű 
késedelmi kamatot követelni, illetőleg — a megrendelő szerződésszegése okán — jogosult a 
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez utóbbi esetben a megrendelő felel a 
szerződésszegésével okozott teljes kárért. 

d. A vállalkozó az általa leszállított termékek vonatkozásában a vállalkozói díj/vételár 
maradéktalan megfizetéséig a tulajdonjogát fenntartja. Amennyiben a megrendelő fizetési 
késedelme a 15 naptári napot meghaladja, úgy a vállalkozó jogosult a megrendelő 
telephelyéről az érintett árukat elszállítani. 

e. A megrendelő a megrendelésével elismeri és kijelenti, hogy az általa megrendelésre kerülő 
termékek, szolgáltatások ellenértéke a rendelkezésére áll. 
A jelen szerződés alapján fennálló vállalkozói díjért és vételárért a megrendelő tulajdonosa 
vagy ügyvezetője a jelen szerződés mellékletét képező, külön íven szövegezett készfizető 
kezességi szerződésben készfizető kezességet vállal. 

4. Szállítás, késedelmes szállítás 
a. A vállalkozó köteles az árajánlatban vállalt — esetlegesen az árajánlat megküldését követően 

módosított — határidőben a megrendelő által megrendelt szolgáltatást teljesíteni, a terméket 
pedig a megrendelő által megjelölt helyre leszállítani. 

b. A vállalkozó késedelembe esik, ha a 4.a. pont szerinti határidőben nem teljesít. A vállalkozó 
késedelme esetén a megrendelő jogosult minden megkezdett naptári nap után az esedékes 
részszámla összegét — késedelmi kötbérként — évi 20%-nak megfelelő késedelmi kötbér egy 
napra jutó összegével csökkenteni. A késedelem időtartama alatt Megrendelő jogosult az 
esedékes részszámla ellenértékét visszatartani. 

c. Amennyiben a vállalkozó késedelme a 15 naptári napot meghaladja a megrendelő jogosult a 
szerződés késedelemmel érintett részétől elállni, és a jelen keretszerződést azonnali hatállyal 
felmondani. Ebben az esetben a vállalkozó a szerződésszegéssel okozott teljes kárért felel. 

d. Amennyiben a szerződés teljesítését megelőzően a vállalkozó olyan tényről szerez tudomást, 
amely a szerződés határidőben történő teljesítését lehetetlenné teszi, köteles a felmerült 
körülményről a megrendelő részére haladéktalanul írásbeli akadályközlést küldeni. Az 
akadályközlést követően a megrendelő — ha a várható késedelem miatt a teljesítés nem áll 
többé érdekében — az akadályközlés kézhezvételétől számított egy munkanapon belül elállhat 
a szerződéstől, ennek hiányában a felek kötelesek a teljesítési határidő módosításáról 
egyeztetni. 
Amennyiben az akadályközlésben foglalt körülmények — a vállalkozó érdekkörén kívül eső 
okból — a határidőben történő teljesítést lehetetetlenné tették, úgy a késedelemből fakadó 
kárért a vállalkozó nem felel, de a megrendelő elállása esetén a vállalkozói díjat sem 
követelheti. 

5. A szerződés hatálya 
a. Jelen szerződés a megrendeléssel egyidőben lép hatályba és az elvégzett munka kifizetéséig 

tart. 
6. Szavatosság 

a. A vállalkozó szavatol azért, hogy a megrendelés tárgyát képező szolgáltatásokat és termékeket 
a megrendelésben meghatározott módon, minőségben és mennyiségben teljesíti, vagyis 
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szavatol a szerződésszerű teljesítésért. 
b. A jelen keretszerződés alapján szállításra kerülő áruknak meg kell felelnie: 

i. a gyártás megkezdése előtt mindkét fél által elfogadott és szignált etalonnak. Az 
etalontól való eltérés minőségi hibának minősül. 

ii. Etalon hiányában a szállító legjobb tudása szerint gyártja le a terméket, azonban a 
megrendelő tudomásul veszi, hogy minden grafikai eljárásban lehetnek kismértékű 
eltérések az eredetihez képest: szín 1-2%, anyag (szabad márkaválasztás azonos 
minőségen belül), méret (0,5%). Ilyen mértékű eltérések nem minősülnek hibás 
teljesítésnek. 

c. A szerződésszerűen teljesített szolgáltatások és termékek átvételét a megrendelő teljesítés 
igazolás aláírásával igazolja. A szolgáltatások vagy termékek átvételével egyidejűleg a 
megrendelő mennyiségi és minőségi vizsgálatot végez. Felismerhető minőségi hiba vagy 
mennyiségi hiány esetén a megrendelő az áru v. szolgáltatás átvételét megtagadhatja és a 6.4. 
alpont szerinti szavatossági igényeket érvényesítheti. Amennyiben a megrendelő az árut a 
felismerhető hiba vagy hiány ellenére átveszi, az átvétellel egyidejűleg köteles a hibás 
teljesítés miatti szavatossági igényét megjelölni. 

d. A megrendelő köteles az általa észlelt hibát — szavatossági igénye megjelölésével — a hiba 
felfedezésétől számított 5 napon belül közölni a vállalkozóval. A vállalkozó köteles a 
szavatossági igény bejelentésétől számított 8 napon belül a kijavítást megkezdeni vagy az 
árleszállítást megadni. Szavatossági igényt a szerződést teljesítésétől számított 60 napon belül 
lehet előterjeszteni. 

e. Hibás teljesítés miatt a megrendelő a szolgáltatás jellegétől függően az alábbi szavatossági 
igényeket támaszthatja: 

i. kijavítás, illetve kicserélés; ennek lehetetetlensége esetén, vagy ha a vállalkozó a 
kijavítást nem vállalja, vagy 8 munkanapos határidőn belül nem végzi el: 

ii. árleszállítás, vagy 
iii. a szerződés hibás teljesítéssel érintett részétől történő elállás. 

f. A felek tényként rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján teljesített szolgáltatások osztható 
szolgáltatások, ezért amennyiben az átadott termékek között minőségi hibás is van, a 
megrendelő erre való hivatkozással nem utasíthatja vissza a szerződésszerűen elkészített 
termékek átvételét. A megrendelő tudomásul veszi, hogy kicserélést vagy árleszállítást 
kizárólag a minőségi hibás termékekre vonatkozóan kérhet. A megrendelő igénye esetén az 
átválogatást a szállító saját költségén elvégzi. A minőségi hibás áruk kezeléséből eredő 
plusszköltségek a szállítót terhelik. 

7. Szerzői jog, jogdíj 
a. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy kizárólagos szerzője az e szerződés 

alapján létrehozandó műveknek, amelyek egyéni, eredeti jellegű és saját szellemi alkotásai. 
b. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa tervezett alkotásokon nem áll fenn harmadik 

személynek olyan kizárólagos szerzői joga – akár vagyoni, akár felhasználási –, amely a 
Megrendelő jelen szerződés szerinti kizárólagos jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy 
akadályozná. 

c. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott teljes vállalkozási díj 
megfizetésével minden, a jelen szerződés kapcsán felmerülő szerzői jogi igényét kielégítettnek 
tekinti, továbbá feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elkészült 
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műveket a Megrendelő saját részére védjegyoltalomban részesítse. 
d. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott teljes vállalkozási díj 

megfizetésével térbeli, időbeli, módbeli, eszközbeli és területi korlátozás nélkül kizárólagos, 
harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged Megrendelőnek a jelen 7.e. pont 
szerinti felhasználásra. A Vállalkozótól vásárolt jogdíjas kép esetében – a jogdíj esetenkénti 
megfizetése nélkül - a Vállalkozó nem tudja garantálni a többszöri felhasználást 

e. Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott teljes vállalkozási díj megfizetésével jogot 
szerez a művek 

i. tetszőleges példányban, tetszőleges hordozón, tetszőleges alkalommal történő, a 
szerzői jogról szóló jogszabályban rögzített többszörözésére és a többszörözött 
példányok bármely módon való terjesztésére; a többszörözés joga magában foglalja a 
mű képfelvételen, továbbá számítógéppel, illetőleg elektronikus adathordozóra való 
másolásának jogát is; a terjesztési jog pedig magában foglalja a többszörözött 
példányok forgalomba hozatal céljából történő, a Magyar Köztársaságba való 
behozatalának jogát is; 

ii. bármely módon való nyilvánossághoz közvetítésére, ideértve a mű számítógépes 
hálózat útján való további nyilvánossághoz közvetítését, továbbá a mű olyan módon 
való hozzáférhetővé tételét is, hogy a távollévő személyek a hozzáférés helyét és 
idejét egyénileg választhassák meg; 

iii. más módon történő nyilvánossághoz való közvetítésére, vagy bármilyen egyéb 
felhasználására és hogy erre másnak engedélyt adjon. 

iv. a mű tetszőleges mértékű és módú átdolgozására, és az átdolgozott mű bármely 
módon történő felhasználására. 

f. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy vállalkozó saját referenciájaként korlátozás nélkül 
felhasználja az elkészült munkát, szolgáltatást. 

8. Egyéb rendelkezések 
a. Szerződő felek a jelen keretszerződés hatálya alatt egymásnak folyamatos konzultációs 

lehetőséget biztosítanak, a munkavégzés során felmerülő kérdésekről, problémákról kötelesek 
egymást haladéktalanul tájékoztatni. 

b. A felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított egy 
munkanapon belül tájékoztatni a székhelyük, telephelyük, fióktelepük, elérhetőségük (telefon, 
telefax, postafiók, e-mail), tulajdonosi struktúrájuk megváltozásáról. A felek felelősek a jelen 
pont szerinti tájékoztatás elmaradásával okozott teljes kárért. 

c. A jelen keretszerződés alapján megrendelt termékek és szolgáltatások vonatkozásában 
kapcsolattartásra jogosultak a megrendelő részéről annak kijelölt munkatársai, a vállalkozó 
részéről a kijelölt termékgazda munkatárs. 

d. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen keretszerződés, illetve az az 
alapján történő munkavégzés során tudomásukra jutott adatokat, információkat üzleti titokként, 
kölcsönösen bizalmasan kezelik, azokat harmadik személynek nem adják át és felelősséget 
vállalnak azért, hogy azok illetéktelen harmadik személy birtokába ne kerüljenek. A felek a 
jelen pontban foglalt rendelkezés megszegésével okozott kárt kötelesek a károsult másik fél 
részére megtéríteni. 

e. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek bármely 
rendelkezésének módosítása érvényesen csak írásban történhet. Jelen szerződés bármely 

mailto:fontpress@fontpress.hu


 

5. oldal, összesen: 5 2440 Százhalombatta, Csenterics u. 3/29. 
Tel.: 06-23/540-181, T/F: 06-23/540-180 

E-mail: fontpress@fontpress.hu 
 

rendelkezésének érvénytelensége nem vonja maga után a szerződés többi részének 
érvénytelenségét. 
A felek a jelen szerződés alapján szükséges vagy lehetséges valamennyi közlést egymás 
részére írásban küldik meg. Szerződő Felek írásbeli közlésnek tekintik a személyesen/futár 
útján aláírással igazolt átvételt, a tértivevényes ajánlott levelet, visszaigazolt faxot, illetve 
visszaigazolt elektronikus levelet 

f. Jelen szerződésben nem szabályozott, de az ügyre vonatkozó minden egyéb kérdésben a Ptk., 
illetve a magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

g. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó bármely vitás kérdést 
peres eljárás megindítása nélkül, tárgyalásos egyeztetés útján kísérelnek meg rendezni. 
Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek a városi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben 
kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
 
 
 

Érdeklődését ezúton is köszönjük. 
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