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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. NYOMDAI 

TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI  

 

 

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEL (a továbbiakban: ÁSZF) 

SZEMÉLYI HATÁLYA 

 

Az ÁSZF a Vállalkozó és a Megrendelő közötti jogviszonyra terjed ki. 

Vállalkozó: Magyar Közlöny Lap--és Könyvkiadó Kft.  

Székhely: 1085 Budapest Somogyi Béla u. 6. 

Telephely: Nyomdaüzem, 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4. 

Adószám:  10897706-2-42 

Cégjegyzékszám: 01-09-269016 

Bankszámlaszám: 10300002-20377199-00003285 

Képviseli: Köves Béla ügyvezető 

 

Megrendelő: minden olyan természetes, jogi személy, szervezet, aki a Vállalkozó által nyújtott 

szolgáltatást igénybe veszi. 

 

2. AZ ÁSZF TÁRGYI HATÁLYA 

  
Az ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Vállalkozó által végzett alábbi nyomdai szolgáltatásra: 

 grafikai tervezés, nyomdai előkészítés; 

 digitális, tekercses ofszet, íves ofszet nyomdai kivitelezés, kötészet; 

 szállítás. 

A Vállalkozó által végzett nyomdai szolgáltatásra- a szerződő felek eltérő megállapodása 

hiányában - a jelen ÁSZF szerinti szerződési feltételek irányadóak.  

 

3. AZ ÁSZF IDŐBELI HATÁLYA 

 

Jelen ÁSZF 2018. július 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követően leadott 

megrendelésekre alkalmazandó. A Vállalkozó jogosult bármikor módosítani az ÁSZF 

rendelkezéseit, de a módosítás tényéről a Megrendelőt legalább a változás hatályba lépése előtt 

8 nappal e-mail útján értesíti. A Vállalkozó az ÁSZF-et közzéteszi honlapján és a Megrendelő 

kérésre elektronikus formában megküldi.  

 

4.  A SZERZŐDŐ FELEK KÖZTI KAPCSOLAT 

 

A Vállalkozó a Megrendelő közt a megrendelésre irányuló jogviszony létrejöhet: 

 keretszerződés és az annak alapján történő eseti lehívás; 

 szerződés; 

 egyedi megrendelés alapján.  
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A keretszerződés és az egyedi szerződés a szerződéses felek általi aláírással, az egyedi 

megrendelés a Vállalkozó által megküldött, a Megrendelő cégképviseletre jogosult képviselője 

által cégszerűen aláírt, eredeti, az ajánlattal egyező feltételekkel elfogadott egyedi 

megrendeléssel jön létre. A megrendeléssel egyidejűleg a Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF-

ben foglaltakat. 

A Megrendelő nevében a cégképviseletre jogosult, illetve az általa felhatalmazott személy  

jogosult ajánlatkérést leadni, illetve ajánlatot elfogadni.  

Az eredeti aláírt megrendelő nyomdához történő megérkezését megelőzően a Megrendelő 

cégképviseletre jogosult képviselője által szabályszerűn aláírt megrendelő scannelve történő 

megküldése is megrendelésnek minősül, amennyiben a Megrendelő a nyomtatandó anyagot a 

Vállalkozó FTP szerverére feltölti, a nyomdai eredetit, vagy a nyomtatandó anyagot USB 

pendrive-on átadja (ráutaló magatartás) a Vállalkozó részére. 

A termék átvételére a Megrendelő kapcsolattartója által megjelölt személy jogosult.  

Felek kötelesek egymást írásban tájékoztatni a kapcsolattartók személyében, adataiban 

bekövetkezett változásról. A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkezett változásokat, a 

változás bekövetkezésétől kezdődően haladéktalanul, de legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül 

írásban (levél, e-mail) bejelenteni a Vállalkozónak. A bejelentés elmaradásából vagy 

késedelméből eredő károk megtérítéséért a Vállalkozó felelősségét kizárja. 

 

5.  ÁRAJÁNLAT, MEGRENDELÉS 

 

A Megrendelő írásos ajánlatkérésre a Vállalkozó árajánlatot ad. Az ajánlatkérésnek 

tartalmaznia kell a Megrendelés teljesítéséhez szükséges valamennyi információt. Nem 

megfelelő, hiányos, értelmezhetetlen adatszolgáltatás esetén a Vállalkozó és a Megrendelő 

haladéktalanul egyeztet. 

A megrendelésnek a következőket kell tartalmaznia: 

 a termék megnevezését, példányszámát, oldalterjedelmét, méreteit, megjelenési 

formáját, a szükséges anyagokat, az anyag minőségét és minden olyan egyéb ismérvet, 

amely a termék előállítását egyértelművé teszi; 

 a minőségi követelményeket részletes műszaki feltétellel, mintával, illetve leírással; 

 a korrektúrafordulókhoz szükséges időtartamokat és a szállítás (részszállítás) kívánt 

határidejét; 

 a különleges rendeltetést; 

 a termékdíj nyilatkozatot. 

A Megrendelő a megrendelésben feltűntetett időpontban adja át a nyomdai eredetit (pdf, kézirat, 

más sokszorosításra alkalmas állomány) a Vállalkozónak. Amennyiben ez nem történik meg, 

úgy a szerződésben rögzített teljesítési határidő automatikusan érvényét veszti és a Vállalkozó 

új szállítási határidőt ad. 

Ha a Megrendelő analóg proofot nem biztosít a sokszorosításhoz, ezt a Vállalkozó kérésére 

pótolni tudja díj ellenében. Ha a Megrendelő erre nem tart igényt, részt vehet a gépinduláson, 

ahol személyesen hagyhatja jóvá a nyomatot. Ha a megrendelő az analóg proofra nem tart 

igényt, vagy a gépinduláson történő részvételt és a nyomat jóváhagyását elmulasztja, a 

Vállalkozó a színhelyességért felelősséget nem vállal. 

A termék előkészítéséhez szükséges PDF-nek, kéziratnak, képeredetinek és rajznak, valamint 

minden egyéb, a megrendelő által leadott anyagnak reprodukálására, illetve feldolgozására való 
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alkalmasságát a Vállalkozó bírálja el. Alkalmatlanság esetén a konkrétan indokolt írásbeli 

visszautasítás határideje 5 (öt) munkanap. 

A Megrendelőnek a tőle elvárható gondossággal a megrendelés elküldése előtt kell 

meggyőződnie arról, hogy az adott termék az alkalmazott nyomtatási technológia 

szabványainak keretein belül elfogadható minőségben legyártható (nyomatminőség, 

hullámosodás, eltérő méretű borító). 

Az egyedi megrendelésekkel kapcsolatos minden érdemi közlés (megrendelés, jóváhagyás, 

visszaigazolás, módosítás, észrevétel, egyéb érdemi nyilatkozat) írásban történik. Írásbeli 

értesítésnek tekintik a felek az ajánlott levél, vagy e-mail útján történő közlést. Az email útján 

történő tájékoztatás csak akkor tekinthető közöltnek, ha a dokumentum megérkezését a másik 

fél ugyanilyen formában visszaigazolta. 

A Megrendelő a Megrendeléstől a megrendelés teljesítésének megkezdése előtt elállhat, abban 

az esetben, ha a Vállalkozó részéről a megrendeléshez kapcsolódóan egyedi anyagbeszerzés 

nem történt. Egyedi anyagbeszerzés esetén, vagy ha gyártás már megkezdődött elállásnak helye 

nincs, a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni.  

 

6.  VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 

A Vállalkozó a Megrendelő által adott adatok alapján kalkulálja ki az árat. Eredeti megrendelés 

módosítása esetén a felek legkésőbb az imprimáláskor egyeztetik a szerződéses ártól való 

eltérést, és ennek eredményéhez képest közösen módosítják a szerződéses árat. Amennyiben a 

felek a szerződéses ár módosításában nem tudnak megállapodni, kötelesek elszámolni a 

Vállalkozó részéről addig felmerült költségekről.  

Ha a Megrendelő eredeti rendelését telefonos kommunikáció során, vagy írásban  

megváltoztatja, ezt a Vállalkozónak írásban kell elfogadnia, ebben az esetben a Vállalkozó az 

általa végzett műveleteket szolgáltatásként kezeli és azt a Megrendelő felé kiszámlázza. 

A Vállalkozó árajánlata átlagos nyomdai színterhelésre vonatkozik, tónusnyomásra nem. Ettől 

való jelentős eltérés esetén az ajánlati ár felülvizsgálatának jogát a Vállalkozó fenntartja. Az 

ajánlatban szereplő árak csak a kalkulációkban szereplő termékekre és adott paraméterekre 

vonatkoznak. A Vállalkozó és a Megrendelő is köteles megrendelés előtt a paramétereket 

ellenőrizni. Termékdíj, grafikai tervezés, proof és egyéb a megrendelt munkához kapcsolódó 

utólagosan felmerülő költségeket az árajánlat nem tartalmazza.  Az ajánlati árak a szerződés, 

megrendelés elválaszthatatlan mellékletét képezik. A grafikai tervek készítése közben 

felhasznált képek jogdíját a tervezés ára nem tartalmazza. A jogdíjak költsége a Megrendelőt 

terheli, a Vállalkozó erről és a jogdíjak mértékéről köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A 

Vállalkozó árajánlataiban feltüntetett árak nettó árak, azok az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

A Vállalkozó cégszerűen aláírt árajánlata az abban feltüntetett határidőig érvényes. Ha nincs az 

árajánlatban kikötött érvényességi időtartam, akkor az ajánlat 30 (harminc) napig érvényes, 

ezen határidő letelte után az ajánlatban foglaltak a Vállalkozót nem kötelezik. 

Egyes esetekben a termékdíj fizetése törvényi kötelezettség, ha a kiadvány reklámhordozó 

papír, vagy a megrendelt termék az irodai papír körébe tartozik, vagy csomagolószer. A 

Vállalkozó árajánlata a termékdíj megállapításához külön feltüntetve tartalmazza a termék 

súlyát. A díjazás mértéke függ a felhasználástól, mértéke ennek megfelelően eltérő. A hatályos 

környezetvédelmi termékdíj törvény értelmében a bevallási kötelezettség a Vállalkozót terheli. 
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Törvényi előírás, hogy megrendeléskor Megrendelőnek nyilatkoznia kell a termékdíj 

vonatkozásában. A nyilatkozat hitelességét a Vállalkozó nem ellenőrzi, ennek felelőssége a 

nyilatkozót terheli, aki elfogadja és vállalja a téves információk következményeit. A kitöltött 

nyilatkozatot Megrendelő köteles a munka elkészülte előtt Vállalkozó részére megküldeni, 

ellenkező esetben a termékdíj automatikusan rákerül a számlára. Nyilatkozat itt tölthető 

ki: www.mhk.hu/nyomda/nyomdank 

 

 

7. MENNYISÉG 

 

A megrendelt mennyiségek átvételére és azok ellenértékének megfizetésére a Megrendelő 

kötelezettséget vállal. A Vállalkozó – eltérő megállapodás hiányában – jogosult a szerződéses 

mennyiségnél 3%-kal többet vagy kevesebbet szállítani. 

A megrendelt példányszámba be kell számítani a jogszabályokban előírt köteles példányokat, 

a Megrendelő által igényelt műszaki példányokat és szemleíveket, valamint a Vállalkozó által 

visszatartott egy-egy műszaki és árvetési példányt. Mindezeket a Vállalkozó a megrendelőnek 

felszámítja. 

Az ISBN és ISSN számmal rendelkező kiadványok esetén, a sajtótermékek 

kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 

alapján a Vállalkozó kötelespéldány szolgáltatására kötelezett az OSZK, illetve a FSZEK 

részére. A Vállalkozó a megrendelt mennyiségen felül gyárt le és számláz ki plusz 6 db 

kötelespéldányt, kivéve ha a Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy az általa megrendelt 

példányszám tartalmazza a kötelespéldányokat is. 

 

8. MINŐSÉG 

 

A kivitelezés a Vállalkozó ajánlatban specifikált minőségnek megfelelően történik. A 

nyomtatás jóváhagyott színminta vagy proof alapján történik, melyet a Megrendelő a grafikai 

anyag leadásával egyidejűleg biztosít a Vállalkozó részére. Ennek hiányában – Megrendelő 

igénye alapján – a Vállalkozó elkészíti azt, majd jóváhagyatja a Megrendelővel. Színminta 

hiányában a Vállalkozó az általa használt színprofil szerinti átlagos színterheléssel gyárt. Ez 

esetben az esetleges színeltérésért Vállalkozó felelősséget nem vállal és ilyen esetben 

Megrendelő módosítási-, valamint kártérítési-, költség-, továbbá szavatosság vagy egyéb 

igénnyel nem élhet Vállalkozó felé. Színgaranciát csak a beérkező anyagból Vállalkozónál 

készült és színprofillal bekalibrált digitális proof alapján tud Vállalkozó vállalni. 

A nyomdának átadott állomány - egyéb rendelkezés hiányában - nyomdakész anyagnak 

minősül és imprimálás nélkül nyomható. 

 

 

9. GRAFIKAI ANYAG LEADÁS  

 

A Vállalkozó köteles minden tőle telhetőt megtenni a gépállás elkerülése érdekében. 

Amennyiben gépállás a Megrendelőnek felróható okból történik, a Megrendelő kártérítési 

kötelezettséggel tartozik a Vállalkozó felé. A kártérítés összege B/2-es íves gép esetében 40.000 

Ft/óra+áfa, tekercsnyomó gép esetén 80.000 Ft/ óra+áfa, amennyiben a Megrendelő hibás vagy 

késedelmes anyagleadása több mint 60 perces gépállást eredményez, vagy ha a Megrendelő az 

előzetesen egyeztetett gépindulásról több mint 60 percet késik. 

http://www.mhk.hu/nyomda/nyomdank
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Anyagküldési információk 

A Megrendelő által küldött állományokkal szemben támasztott kívánalmak: 

Adatküldési mód: 

FTP-szerverre: mail.hknyomda.hu (ip-cím: 84.206.28.150), felhasználónév: vendeg,  

jelszó: nyomda14001 (itt saját mappát kell létrehozni), vagy igény esetén a Vállalkozó dedikált 

tárterületet alakít ki saját jelszóval és hozzáféréssel. 

E-mailen történő küldés: nyomda@hknyomda.hu címre. 

A nyomtatási anyagok elkészítéséhez a Megrendelőnek olyan professzionális 

programokat kell használnia, mely elsődlegesen erre a célra készült. 

Az anyagokat a Vállalkozó lehetőleg PostScript-ből készült CMYK kompozit PDF 

formátumban, oldalanként (nem oldalpárban) kéri. Egy fájl tartalmazhat több, kizárólag egymás 

után következő oldalt, az üres oldalakkal együtt. Javított oldalak fájlnevükben tartalmazzák a 

„jav” szót, az eredeti fájl ne legyen felülírva. A PostScript állomány felbontása 2400 dpi és 150 

lpi legyen. Az állományok előállításához egy általános levilágító nyomtatót használhatnak (pl. 

Generic Imagesetter, ScenicSoft Color, Scitex). 

A PDF-mentésnél a Megrendelőnek a nyomdai minőséget kell beállítania, verziószám: 1.3–1.6. 

Nem javasolt az InDesign, QuarkXPress, Photoshop stb. szoftverekkel készült direkt 

PDF-ek előállítása, mivel azok nem minden esetben megbízhatóak. 

Az állományok készítésekor, kérjük, hogy a Megrendelő ne csatoljon hozzá színprofilt és a  

négyszínes (CMYK) munka ne tartalmazzon direkt színt (spot color). Direkt színt tartalmazó 

munkák esetén a vállalkozó csak PANTONE C, CV, CVC színeket tud elfogadni, ellenkező 

esetben a helyes színbontásért felelősséget nem vállal. Az anyag nem tartalmazhat RGB-

elemeket. 

A fekete- és szürkeárnyalatos szövegek, grafikák színbontáskor feketéből (K) álljanak, ne 

tartalmazzanak egyéb színt (CMY). 

A pixel alapú elemek felbontása minimum 300 dpi legyen. 

Az összes betűtípus legyen beágyazva vagy legörbézve. 

Az oldalkialakítás a vágott méretnek megfelelően történjen, kifutó elemek esetén minimum 3 

mm túltöltést szükséges. 

A Megrendelőnek kötelessége a vágójelek felhelyezése, lehetőleg gépi, automatikus jeleket 

használva, regisztrációs színnel. A vágójelek távolsága a vágástól minimum 3 mm-re legyen. 

A szedéstükör a vágástól minimum 3 mm-re kezdődjön. Az állományok a vágójeleken kívül 

egyéb jeleket ne tartalmazzanak. 

Az előkészítésnél a Megrendelőnek ellenőriznie kell a tördelőprogram Overprint és Knock-out 

beállításait, 100% fekete szövegek esetén Overprint, minden más szín esetében Knock-out 

tulajdonságokat kell beállítani. 

Előkészítésnél a Megrendelőnek figyelembe kell vennie a következőket is: tekercsnyomtatásnál 

kerülendő az apró szöveg több színben történő negatív beforgatása, apró vagy vékony vonalú 

betűkép több színből történő nyomtatása. Körülvágás nélküli munkák esetén fontos a maximális 

kinyomási méret figyelembe vétele, a tükörből történő „kilógatásoknál” ügyelni kell arra, hogy 

a nyomógépen ún. esetleges végignyomódás, átnyomódás keletkezhet. 

A maximális kitöltési arány (az egymásra nyomtatott 4 nyomdai alapszín) újságnyomtatásnál 

240–260%, mázolt papírra történő nyomtatásnál 280–300% legyen. 

A fentiektől eltérő állomány küldése esetén a Vállalkozó jogosult az anyagot ismételten a 

fenti kívánalmaknak megfelelően megkérni, mely a nyomtatás, szállítás eltolódásával 

járhat. Amennyiben a Megrendelő nem a kívánalmaknak megfelelő PDF-et küld, az ebből 

eredő nyomási hibák, problémák esetén a felelősség a Megrendelőt terheli. 

Az állományok tartalmáért a Megrendelő a felelős, az anyag átadása előtt körültekintően 

ellenőriznie köteles. 



6 
 

A szolgáltatást első ízben igénybevevő Megrendelő számára a Vállalkozó lehetőséget 

biztosít próbaküldésre. 

További technikai kérdés esetén felvilágosítás kérhető a 76/556-482-es vagy a 30/866-9889-es 

telefonszámon. 

 

10. CSOMAGOLÁS 

 

A késztermék csomagolása az áru jellegének, súlyának, méretének megfelelően történik, olyan 

módon hogy az megőrizze a termék minőségét, állagát. A csomagolás módjára vonatkozóan a 

megrendelő a megrendelésben rendelkezhet, az egyedi csomagolási igényt a Megrendelő 

köteles előre jelezni, mely alapján a Vállalkozó felárat számíthat fel. Raklapos szállítás esetén 

az árak a raklap árát nem tartalmazzák. Megrendelői igénytől függően a Vállalkozó új vagy 

használt raklapot alkalmaz. A Megrendelő hasonló minőségű csereraklapot köteles biztosítani. 

Csere raklap hiányában a raklap 2.500 Ft+áfa / db áron kerül leszámlázásra. A Vállalkozó a 

rossz, hibás, javított, nem újszerű, vagy törött raklapokat nem veszi vissza, az ilyen raklapok 

ellenértékének a Vállalkozó részére történő megtérítésére a Megrendelő kötelezettséget vállal. 

A raklap visszavétel helye és ideje megegyezik a teljesítés helyével és idejével. 

 

11. ÁRUÁTVÉTEL SZÁLLÍTÁS, REKLAMÁCIÓ 

 

A szállítási határidőt a Felek a megrendelés visszaigazolásában konkretizálják.  A Vállalkozó 

jogosult rész- és előszállításra, valamint a leszállított tételek számlázására, előzetes értesítés 

mellett. 

A szállítási utasítást (diszpozíciót) a Megrendelő a megrendeléskor adja meg. A szállítási 

utasítás tartalmazza a teljes példányszámra a szállítási címet, mennyiséget, határidőt. A 

Megrendelő rendelkezik a többletpéldányok sorsáról, illetve arról, hogy a hiányzó példányokat 

mely tételből kell levonni. 

A mennyiségi és minőségi átvétel helye a Megrendelő által a szállítási diszpozícióban megjelölt 

telephely.  

Ha a termék átadása a Vállalkozó telephelyén történik, a kárveszély is itt száll át a 

Megrendelőre. Az áruátvétel és kiadás ideje Vállalkozó telephelyén külön kikötés hiányában 

munkanapokon 07.30-16.00 közötti időszak. A Megrendelő, ill. megbízottja köteles 

szemrevételezéssel meggyőződni a termékek hibátlan állapotáról, a szállítólevél darabszámával 

való egyezésről. A Vállalkozó telephelyének az elhagyásával a kárveszély a Megrendelőt 

terheli. A szállítás során, a telephely elhagyása után vagy egyéb módon keletkezett sérülésekből 

származó veszteségek, vagy hiány a Megrendelőt terhelik. Bármilyen minőségi kétség esetén – 

annak tisztázásáig – a termék nem használható fel. Ha mégis felhasználásra kerül, akkor az 

ebből eredő többletkárért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.  

Ha a Vállalkozó szállítja a megrendelt terméket és nem a saját telephelyén teljesít, akkor a 

kárveszély is a teljesítés helyén száll át a Megrendelőre. A lerakodás feladata és költsége a 

Megrendelőt terheli. A Megrendelő, ill. megbízottja köteles szemrevételezéssel meggyőződni 

a termékek hibátlan állapotáról, a szállítólevél darabszámával való egyezésről. Bármilyen 

minőségi kétség esetén – annak tisztázásáig – a termék nem használható fel. Ha mégis 

felhasználásra kerül, akkor az ebből eredő többletkárért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.  
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Amennyiben a Megrendelő részéről az áru elszállítására a megállapodott szállítási határidőtől 

számított 3 munkanap után nem kerül sor, a Vállalkozó az áruról a számlát a megállapodott 

fizetési mód szerint kiállítja. Amennyiben a Megrendelő 5 (öt) munkanapon belül sem 

gondoskodik az áru elszállításáról, az 5. naptári nap után a Vállalkozó jogosult a teljes időszakra 

felmerült raktárköltség: 4.500 Ft/hónap/raklap kiszámlázására és a Megrendelő írásban, ajánlott 

levél, vagy visszaigazolt e-mail formájában történő felszólítását követően az áru 

megsemmisítésére, melynek költségeit a Megrendelő részére kiszámlázza. 

A számla kifizetését követően a kárveszély viselése a Megrendelőre száll, függetlenül attól, 

hogy a szolgáltatás tárgya a birtokában van-e, vagy annak átadás-átvétele bármely okból 

elmaradt. Kivételt képez, amennyiben a számla előleg vagy előrefizetés indokából készült el a 

szállítás előtt. 

 

Megrendelő vagy képviselője/megbízottja az áru hiánytalan – mennyiségi – átvételét a 

Vállalkozó szállítólevelén aláírásával és pecsétjével igazolja. Megrendelő az esetleges 

mennyiségi kifogásait köteles azonnal, az átadással egyidejűleg jelezni Vállalkozó felé. A 

mennyiségi átvétel során a Megrendelő részéről az átvételt végző munkavállalót, megbízottat, 

vállalkozót, alvállalkozót, teljesítési segédet vagy egyéb közreműködőt a Megrendelő nevében 

eljárásra és nyilatkozattételre jogosult személynek kell tekinteni. Megrendelő az előbbiek 

értelmében nem élhet panasszal vagy kifogással arra hivatkozva, hogy az átvételt végző 

személy az átvétel körében nyilatkozattételre nem volt jogosult. 

 

Megtörténtnek kell tekinteni a minőségi átvételt, ha a megrendelő az átvételt követő második 

munkanapig bezárólag a szúrópróbás vizsgálatot nem végzi el. 

 

Amennyiben a kiadványok minőségi megvizsgálásához szúrópróbaszerű vizsgálatot tart 

szükségesnek a Megrendelő, azt az alábbiak szerint kell elvégezni: 

a részletes vizsgálat céljára a szállításra előkészített vagy a leszállított kiadványok közül 

válogatás nélkül (találomra) kell kivenni a következő meghatározott mennyiségeket: 

 

Minősítendő 

kiadványok  

mennyisége 

Első próbánál Második próbánál 

1-től 300-ig 10 0 20 1 

301-től 800-ig 13 0 26 2 

801-től 1200-ig 20 1 40 2 

1 201-től 3 200-ig 25 1 50 3 

3 201-től 8 000-ig 35 1 70 4 

8 001-től 10 000-ig 50 1 100 5 

10 0001-től  100 3 200 5 

 

Megfelelő a kiadvány minősége, ha az első próbán talált hibás példányok száma nem több, mint 

a táblázat szerint az első próbánál megengedett hibás mennyiség. Ha az első próbán talált hibás 

darabok száma ennél több, második próbát kell venni. Ebben az esetben a kiadvány csak akkor 

minősül megfelelőnek, ha a próbán talált összes hibás darab száma nem több, mint a táblázat 

utolsó oszlopában feltüntetett megengedett összes hibás mennyiség. 

A Vállalkozó telephelyén a minőségi átadást 7.30–16.00 óra között a műszakvezető végzi. Ha 

megrendelő a leszállítást követően a fentiekben meghatározott időn belül szabályosan elvégzi 

a mintavételes minőségellenőrzést és ennek alapján a kiadvány minősége véleménye szerint 
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nem megfelelő, úgy azonnal értesítenie kell a Vállalkozót, aki haladéktalanul elküldi 

szakemberét. Ebben az esetben a Megrendelő a Vállalkozó képviselőjével együtt újból elvégzi 

a mintavételes vizsgálatot, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. Eddig az időpontig a 

Megrendelő köteles minden példányt megőrizni, a terjesztést nem kezdheti meg, mert ellenkező 

esetben a Vállalkozó nem fogadja el a reklamációt. 

A technológiai szabványon kívül eső minőségi követelés a Vállalkozóval szemben nem 

támasztható. A nyomdatechnikai hibákért a Vállalkozó felelős. 

A minőségi ellenőrzést a Megrendelő az áruátvételt követő 2 (kettő) munkanapon belül köteles 

elvégezni. Amennyiben az áru szemrevételezéssel azonnal megállapítható minőségi hibát mutat 

(pl. nyilvánvaló méreteltérés, anyageltérés, sérülések, stb.), a Vállalkozó egyidejű értesítése 

mellett Megrendelő jogosult azonnal megtagadni a hibás tétel átvételét és azt a Vállalkozó 

költségére az egyeztetett címre visszaküldeni. A visszaküldés oka írásban egyidejűleg 

rögzítendő. Ettől eltérő, az átvételkor nem észrevehető, de bizonyítható és dokumentált 

minőséghibás teljesítés esetén a Vállalkozó a bejelentett reklamációt a bejelentéstől számított 

2 (kettő) munkanapon belül a helyszínen kivizsgálja. Amennyiben hibás az átvett termék és a 

hiba a Vállalkozónak felróható, a Vállalkozó vállalja a hibák soron kívüli kijavítását, vagy a 

termék ismételt elkészítését, vagy árengedményt ad Megrendelőnek. 

Az árut kizárólag a Vállalkozó előzetes és írásos beleegyezésével lehet visszaküldeni. Ezen 

beleegyezés nem jelenti a felelősség elismerését. A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt 

arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb 

megrendeléseket lemondjon. 

A becsomagolt késztermék teljesítés helyén történő átadása után a termék további szállítása, 

tárolása, kezelése során keletkezett minőségi és/vagy mennyiségi problémákért, károkért a 

Vállalkozónak nem áll módjában felelősséget vállalni. 

 

12. FELELŐSSÉG, SZAVATOSSÁG 

 

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy termékeit az érvényben lévő műszaki szabályozó 

dokumentumoknak, és belső előírásainak megfelelően állítja elő, ellenőrzi. A termékek 

bármilyen későbbi – 2 (kettő) napon belül ki nem derülő – minőségi kifogása esetén, a 

rendelésigazolásban megjelölt kapcsolattartó munkatársnál lehet érvényes írásos bejelentést 

tenni, a teljesítés időpontjától számított 6 hónapon belül. Amennyiben a kifogás nem írásban, 

illetve nem a határidőn belül érkezik, úgy a Vállalkozó azokkal érdemben nem köteles 

foglalkozni, és ezek vonatkozásában a Vállalkozó a felelősségét kizárja.  

A Vállalkozó nem felelős a Megrendelőnek felróható, vagy a Megrendelő mulasztása 

következtében bekövetkező károkért, így különösen az alábbi esetekben: 

 a Megrendelő részéről az ellenőrzés elmulasztása; 

 nem a Vállalkozó által megadott paramétereknek megfelelő anyagleadás; 

 ha a Megrendelő a tőle elvárható gondossággal nem győződött meg arról, hogy az adott 

termék az alkalmazott nyomtatási technológia szabványainak keretein belül elfogadható 

minőségben legyártható; 

 a Megrendelő részéről a gépindulás elmulasztása, próbanyomat vagy színminta hiánya; 

 különböző szoftverek kompatibilitási hibáiból eredő problémák figyelmen kívül   

hagyása; 

 a Megrendelőtől hibásan érkezett utasítások, megrendelői oldali tartalmi hibák; 
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 ha a Megrendelő az őt terhelő kötbérfizetési kötelezettségről a Vállalkozót előzetesen 

nem tájékoztatta, a Megrendelő ezzel kapcsolatos kötelezettségeit nem háríthatja át a 

Vállalkozóra. 

Egyes esetekben a Vállalkozó javaslatot tesz a Megrendelői gyártásengedélyeztetésre, melynek 

során a Megrendelő az általa biztosított- vagy gyártás kezdetén jóváhagyott mintát (nyomat, 

kötészeti, félkész- vagy késztermék) aláírásával látja el. A Vállalkozó az aláírt mintának 

megfelelő minőség biztosításáért felelősséget vállal. Amennyiben a Megrendelő minőségileg 

kifogásolható aláírt mintát biztosít az ebből eredő minőségi kifogásokért a Megrendelő felelős.   

Vállalkozó mentesül az őt terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges, vagy teljes 

elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok “vis major” következményeként állnak 

be. A “vis major” fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek a szerződés 

létrejöttét követően merülnek fel, és amelyek olyan rendkívüli természetű események, hogy 

azok bekövetkeztét Felek nem láthatták előre, illetve nem kerülhették el semmilyen ésszerű 

intézkedéssel. 

13. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

A késztermék ellenértékének kiegyenlítése új Megrendelő esetében 100%-os előre utalással 

történik, ettől eltérni a Felek között előre egyeztetett és írásban rögzített esetekben lehet. Új 

Megrendelőnek minősül, aki Megrendelést megelőző 365 nap során nem adott le megrendelést. 

Ebben az esetben a Vállalkozó előleg bekérőt állít ki. Amíg Megrendelő az előleg bekérőben 

szereplő összeget hiánytalanul nem fizeti meg, addig a Vállalkozó nem kezdi meg a 

megrendelés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan 

meghosszabbodik annyi nappal, amennyivel később fizeti meg az előleg bekérő összegét a 

Megrendelő a lejárathoz képest. 

Amennyiben a Megrendelő írásbeli igénye alapján, a Vállalkozó nyomathordozót vagy egyéb 

segédanyagot biztosított a szerződéskötést megelőzően és a megrendelés meghiúsul, a 

Vállalkozó jogosult azt a Megrendelő számára kiszámlázni.  

Visszatérő Megrendelő esetében a Vállalkozó a Megrendelővel kötött megállapodás szerinti 

fizetési módnak megfelelően számláz. Amennyiben erre a felek külön nem tértek ki, úgy az 

átutalásos számla teljesítési határideje a kiállítástól számított 8 (nyolc) naptári nap  

A számlát a Vállalkozó postai úton küldi a Megrendelő címére. Amennyiben a Megrendelő a 

számlában meghatározott fizetési határidőhöz képest fizetési késedelembe esik, úgy a 

Vállalkozó a vonatkozó jogszabály szerinti késedelmi kamat és költség felszámítására jogosult. 

A további rendelés elfogadásának feltétele a már leszállított és ki nem fizetett áru vételára 100 

%-ának átutalással történő megfizetése. Ez esetben a Vállalkozó kérheti az aktuális rendelés 

bizonyos %-ának előre fizetését, ill. szigoríthatja a korábbi megállapodott fizetési határidőt. 30 

napot meghaladó fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult követelése érvényesítése 

érdekében szükséges intézkedések megtételére, melynek költsége és díja a Megrendelőt terheli.  

Vállalkozónak jogában áll a további szállítást felfüggeszteni és a már megkötött szerződéstől – 

kártérítési kötelezettség nélkül – elállni, ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségét a 

megállapodott fizetési határidővel nem teljesíti, illetve ha a Megrendelőről olyan körülmény 

válik ismertté, mely a fizetőképességét veszélyeztetheti. 

Nemfizetés esetén az áru Vállalkozóhoz történő esetleges visszaszállíttatásának költségei a 

Megrendelőt terhelik. 
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14. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA 

 

A termék a vállalkozói díj teljes összegének megfizetésével kerül a Megrendelő tulajdonába.  

A Vállalkozó a vételár teljes kiegyenlítéséig az átadott/leszállított termékeken tulajdonjogát 

fenntartja. 

 

 

15. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

A felek között létrejött az ÁSZF bevezető rendelkezései szerint valamely szerződés, 

megrendelés a szerződésszerű, megrendelésben foglalt teljesítéssel megszűnik. A felek között 

létrejött megrendelés, szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet a felek közös megegyezésével 

a Megrendelő vagy a Vállalkozó felmondásával. 

A felek között létrejött szerződés, megrendelés bármely okból történő megszűnése, vagy 

felmondása nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése 

alól. 

16. TITOKTARTÁS 

A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik, így különösen, de 

nem kizárólagosan a felek és/vagy azok ügyfeleinek működésére, üzletkörére, üzleti 

módszereire, áraira és más, a felek üzletpolitikájára és működésére vonatkozó információk, 

adatok, módszerek és iratok tekintetében. 

A felek az együttműködés során a másik félről a tudomásukra jutott információkat kizárólag a 

szerződéses kötelezettségeik teljesítésére használják fel, harmadik személy részére nem adják 

tovább, minden tőlük elvárhatót megtesznek azért, hogy harmadik jogosulatlan személy ilyen 

információt ne szerezhessen meg. 

17. JOGVITA 

Vállalkozó és Megrendelő minden intézkedést megtesz azon viták és nézeteltérések 

tárgyalással történő békés rendezésére, melyek a köztük fennálló jogviszonnyal kapcsolatban 

felléphet. A jelen ÁSZ-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók. 

Amennyiben a Felek nem tudnak megegyezésre jutni, a köztük fennálló jogviszonnyal  

kapcsolatos minden vitával és nézeteltéréssel kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerinti 

illetékességű bírósághoz fordulnak vitájuk rendezése céljából. 

 

18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

A kéziratok és a Megrendelő tulajdonát képező egyéb anyagok (képeredetik, filmek, klisé, 

matricák, rajzok, vésetek és termékminták) átadása újabb nyomásra alkalmas állapotban a 

Megrendelésben rögzített helyen történik. Ha a Megrendelő a megrendelésben még nem döntött 

a felsoroltakkal kapcsolatos teendőkről, úgy legkésőbb imprimáláskor, írásban kell nyilatkoznia 

a tulajdonát képező anyagok sorsáról: 

a) a Megrendelő gondoskodik az elszállításukról a nyomdatermék átvételét követő egy hónapon 

belül; 
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b) a Vállalkozó szállítja a megadott címre – ebben az esetben a nyomda a szállítási költséget 

felszámítja. 

Amennyiben a Megrendelő ezt a nyilatkozatot elmulasztja, a Vállalkozó 30 nap eltelte után a 

megrendelő tulajdonát képező fenti anyagokat automatikusan leszállítja, kivéve minőségi 

reklamáció esetében. 

A Megrendelő és a Vállalkozó kötbér, illetve kártérítés igénye esetén – kizárólag a mindenkor 

érvényben lévő jogszabályokban foglalt törvényes előírásoknak megfelelően járnak el. 

A szerződésben és az ezen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 

Ptk. hatályos rendelkezései az irányadók. 

A Vállalkozó a teljesítés során jogosult alvállalkozót igénybe venni, akiknek tevékenységéért, 

magatartásáért ugyanúgy felel, mint a sajátjáért. 

 

Budapest, 2018. június 12. 

 

                                                                                                        Köves Béla sk. 

                                                                                                          ügyvezető  


