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Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF  

1. Alkalmazási kör 

 

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BUD SECURITY KORLÁTOLT 

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 2220 Vecsés, BUD Nemzetközi Repülőtér Terminál 2A. ép. 

F104. iroda; cégjegyzékszám: 13-09-163596; adószám: 24313784-4-13; csoportos ÁFA azonosító: 

17781145-5-44; a céget nyilvántartó cégbíróság: a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) 

(a továbbiakban: BUD SECURITY) és valamely üzleti partnere (a továbbiakban: Partner) (a 

továbbiakban együttesen: Felek) között a Partner ajánlatának BUD SECURITY által 

megrendelőlap formájában történő elfogadásával - és nem külön íven szerkesztett okirat 

formájában - létrejött szerződés általános feltételeit tartalmazza, amely alapján a BUD 

SECURITY árut rendel meg a Partnertől és a BUD SECURITY főkötelezettsége pénzfizetési 

kötelezettség (a továbbiakban: Szerződés). 

  

1.2. Az ÁSZF-et akkor kell alkalmazni, ha a BUD SECURITY lehetővé tette, hogy tartalmát a Partner 

megismerje és azt a Partner kifejezetten elfogadta. Ilyen elfogadásnak minősül az is, ha a BUD 

SECURITY felhívására és tájékoztatására a Partner az ajánlatát úgy adja, hogy az ajánlatában 

elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát és tudomásul veszi, hogy az ajánlatának BUD SECURITY általi 

elfogadása esetén a jelen ÁSZF a Szerződés részévé válik. 

  

1.3. Ha a Felek az ÁSZF alkalmazásában a fentiek szerint megállapodtak, utóbb a Feltételek 

alkalmazását csak közös megállapodással zárhatják ki. 

 

1.4. Az ÁSZF a mindenkori hatályos jogszabályok keretein belül, a kógens (eltérést nem engedő) 

rendelkezések figyelembevételével érvényesek. 

 

1.5. Ha az ÁSZF-ben és a Szerződésben rögzített feltételek között ellentmondás van, az utóbbiak az 

irányadók. 

 

2. A Szerződés teljesítése 

 

2.1. A Partner köteles a Szerződésben rögzített kötelezettségeit az ott meghatározott ár(ak)on és 

határidő(k)ben, első osztályú minőségben teljesíteni. A Partner köteles BUD SECURITY-vel 

előzetesen egyeztetni a szállítás pontos idejéről. 

 

2.2. A teljesítés helye a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a továbbiakban: Repülőtér). A 

Partner az árut saját költségére – beleértve a vámot és egyéb illetékeket is - és kockázatára 

köteles a teljesítési helyre eljuttatni (DDP, INCOTERMS 2010).  

 

2.3. A Partner (beleértve munkavállalóit, közreműködőit is), illetve járművei a Repülőtérre csak a 

megfelelő engedélyek birtokában léphetnek be. A Partner (beleértve munkavállalóit, 

közreműködőit is) a Repülőtérre történő belépés esetén a 2012. évi II. törvény 228. §-a alapján 

köteles betartani a Repülőtér rendjére vonatkozó szabályokat, mely a légiközlekedésről szóló 

1995. évi XCVII. törvény 50/A. § (2) bekezdése alapján a Budapest Airport Zrt. által kiadott és a 

légiközlekedési hatóság által jóváhagyott mindenkor hatályos, a www.bud.hu oldalon 

megismerhető szabályzatot jelenti. A Partner felelős azért, hogy e szabályokat az 

alkalmazottaival, közreműködőivel ismertesse és betartassa. 

 

2.4. A BUD SECURITY jogosult a Partner teljesítését mennyiségi és minőségi, műszaki szempontból 

ellenőrizni a teljesítés átvételekor és azt követően. A mennyiségi illetve minőségi eltéréseket a 
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BUD SECURITY jegyzőkönyvben rögzíti, és ennek egy példányát a Partnernek a teljesítés 

átvételekor átadja. Az ellenőrzés elmaradása nem érinti az esetleges hibás teljesítésből eredő 

jogkövetkezményeket. Ha a teljesítés nem felel meg a Szerződésben vagy a jogszabályokban, 

illetve szabványokban rögzített minőségi, műszaki követelményeknek, a BUD SECURITY az 

átvételt megtagadhatja. Ilyenkor a Partner a kötbér és többletköltségek viselése mellett 

megfelelően teljesíteni köteles. Az áru átvételekor történő mennyiségi vizsgálat alatt az 

értendő, hogy BUD SECURITY az átvett áru mennyiségét és a szállítólevélen feltüntetett 

darabszámot összeveti, minőségi vizsgálat alatt pedig az értendő, hogy BUD SECURITY 

megvizsgálja az áru csomagolásának épségét, amely csomagolásnak alkalmasnak kell lennie 

arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás időtartama alatt megóvja. 

 

2.5. A Partner által leszállított áru(k)nak meg kell felelnie valamennyi vonatkozó jogszabálynak, az 

árukon a lejárati és egyéb adatoknak a jogszabályokkal összhangban feltüntetésre kell kerülnie, 

illetve a valóságnak meg kell felelnie. Amennyiben a leszállított áru(k) nem felel(nek) meg a 

BUD SECURITY által, illetőleg a vonatkozó jogszabályokban meghatározott minőségi 

paramétereknek, úgy BUD SECURITY a szavatossági jogait a Ptk-nak megfelelően gyakorolhatja, 

az ebből nála vagy harmadik személynél keletkezett károkat a Partnerrel szemben 

érvényesítheti.  

 

2.6. A Szerződés a Partner részéről csak a valamennyi kötelezettségének teljesítéséről felvett, a 

mindkét fél által aláírt jegyzőkönyvvel vagy szállítólevéllel (teljesítésigazolással) tekintendő 

teljesítettnek. BUD SECURITY a teljesítésigazolás aláírását megelőzően kifejezetten megjelöl 

egy vagy több kapcsolattartó és a teljesítésigazolás aláírására jogosult személyt, ennek 

hiányában csak a cégszerű aláírás érvényes. A teljesítés napja és az áru tulajdonjogának BUD 

SECURITY-re szállásának napja a teljesítésigazolás Felek általi aláírásának időpontja. 

 

2.7. Az áruért való felelősség és a kárveszély a Szerződés hatályba lépésének napjától a Partnert 

terhelik. A kárveszély és a Partner felelőssége az áru felügyeletéért az áru BUD SECURITY általi 

átvételével szűnik meg. A kárveszélyviselés átszállásának időpontjáig a Partner az árut a saját 

felelősségére és kockázatára kezeli, szállítja, a Partner visel minden olyan az áruban, egyéb 

eszközeiben, anyagaiban bekövetkezett kárt, amelynek megtérítésére a Ptk. szabályai szerint 

senkit sem lehet kötelezni.  

 

2.8. Ha a Partner a Szerződéssel összefüggésben határozott időtartamú garanciát vállal, ezt a 

Szerződés hibátlan teljesítéséért vállalt jótállásnak kell tekinteni. Ha a Partner „a 

jogszabályokban meghatározott időtartamra” szövegezéssel, vagy ezzel tartalmilag azonos más 

szövegezéssel vállal jótállást, és az adott termék vagy szolgáltatás vonatkozásában jogszabály 

nem állapít meg jótállási kötelezettséget, a vállalt jótállás időtartamának a Ptk. 

kellékszavatossági szabályai szerinti jogvesztő igényérvényesítési határidő tartamát kell 

tekinteni. 

 

2.9. Amennyiben a Partner a Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből eredő kötelezettségeit nem 

teljesítené, úgy a BUD SECURITY jogosult harmadik személlyel szerződést kötni és a Partner 

köteles a késedelemből, illetve a harmadik személlyel történő szerződéskötésből eredő károkat 

a BUD SECURITY felé megtéríteni. 

 

3. Ellenérték megfizetése 

 

3.1. BUD SECURITY köteles a Partner teljesítésének Szerződésben meghatározott ellenértékét 

megfizetni a Partner szerződésszerű, BUD SECURITY által a teljesítésigazolás aláírásával 

elfogadott teljesítése esetén. A fizetés pénzneme: a Szerződésben meghatározott devizanem. 
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3.2. BUD SECURITY az ellenértéket a Partner által szerződésszerűen és szabályszerűen kiállított 

számla alapján fizeti meg, a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított harminc (30) 

nap. A Partner a számlán az alábbi számlázási címet köteles feltüntetni: 1185 Budapest, BUD 

Nemzetközi Repülőtér. A Partner a számlán köteles feltüntetni az adószámát (közösségi 

adószámát) és a BUD SECURITY által megadott megrendelés számot, valamint a BUD SECURITY 

adószámát (24313784-4-13) és csoportos ÁFA azonosítóját (17781145-5-44). A számlához 

minden esetben csatolni kell a 2.6. pontban foglaltaknak megfelelően kiállított, eredeti 

aláírással ellátott teljesítésigazolás másolati példányát. Amennyiben a számla nem 

szerződésszerűen vagy nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően került kiállításra, illetve a 

beszerzési rendelés szám nincs feltüntetve, úgy BUD SECURITY a számlát visszaküldi és ebben 

az esetben BUD SECURITY értelemszerűen nem eshet késedelembe. A fizetéseket a Partner 

számlán megjelölt bankszámlaszámára történő banki átutalással kell teljesíteni.  

 

3.3. BUD SECURITY jogosult a fizetendő számlába beszámítani a Partnert terhelő esetleges kötbér 

összegét. 

 

3.4. Amennyiben BUD SECURITY késedelmesen tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy a Partner 

által írásban jelzett kérelme alapján a Polgári Törvénykönyvben foglalt mértékben tesz eleget 

késedelmi kamatfizetési kötelezettségének. 

 

4. Kötbér és Partner felelőssége 

 

4.1. Amennyiben a Partner külön nyilatkozatban írásban vállalja a jelen 4.1. és 4.2. pontban foglalt 

kötbérfizetési kötelezettséget és a Partner bármely okból — kivéve a vis major esemény 

következtében fellépő késedelem esetét — a Szerződésben meghatározott határidőhöz képest a 

teljesítéssel késedelembe esik, úgy kötbért köteles fizetni a BUD SECURITY részére (a 

továbbiakban: Késedelmi Kötbér). A Késedelmi Kötbér mértéke a Partner teljesítésének 

Szerződésben meghatározott nettó ellenértékének 1%-a (egy százaléka) a késedelem minden 

megkezdett napjára vonatkozóan, de legfeljebb a Partner teljesítésének Szerződésben 

meghatározott nettó ellenértékének 30% (harminc százaléka). Amennyiben a Partner 

késedelme következtében a Késedelmi Kötbér eléri a jelen pont szerinti maximális értéket, úgy 

BUD SECURITY választása szerint jogosult elállni, vagy felmondani a szerződést, és - mindkét 

estben - meghiúsulási kötbért követelni a Partnertől. Amennyiben BUD SECURITY az elállást 

választja, úgy nem köteles a teljesítéshez fűződő érdekmúlást bizonyítani. Felmondás esetén 

BUD SECURITY és Partner kötelesek a felmondás közlésének napján fennálló állapot szerint 

elszámolni egymással. 

 

4.2. Amennyiben a teljesítés a Partner felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy 

lehetetlenülése, vagy fenti 4.1 pont szerinti jelentős késedelme miatt meghiúsul, a Partner a 

teljesítésének Szerződésben meghatározott nettó ellenértéke 50%-át (ötven százalékát) köteles 

meghiúsulási kötbérként megfizetni a BUD SECURITY felé és köteles a BUD SECURITY ezt 

meghaladó esetleges kárát, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti kárát is megtéríteni, a polgári jog 

általános szabályai szerint. A fizetett vagy esedékessé vált Késedelmi Kötbér a meghiúsulási 

kötbérbe beszámítandó.  

 

4.3. BUD SECURITY fenti 4.1 és 4.2 pontokban biztosított jogai nem értelmezhetőek a BUD SECURITY 

egyéb jogszabály alapján a Partner szerződésszegése esetén fennálló jogainak korlátozásaként 

(ideértve többek között a kártérítés követelését). A teljesítés elfogadása nem jelenti azt, hogy 

BUD SECURITY késedelmi kötbérigényéről lemondott volna. 

 

4.4. A Partner teljes kártérítési felelősséggel tartozik a BUD SECURITY felé azért, hogy harmadik 

személynek a Szerződés tárgyára ne legyen olyan joga, amely akadályozza vagy korlátozza a 
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BUD SECURITY jogszerzését, így különösen azért, hogy a Szerződés alapján esetlegesen 

elkészült szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem a Partnernek, sem harmadik személynek – 

időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül – ne legyen olyan szerzői vagy egyéb joga, amely a 

BUD SECURITY-t bármilyen módon vagy mértékben akadályozza vagy korlátozza a szellemi 

alkotás felhasználásában (ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus 

adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is).  

 

4.5. A Partner köteles megtéríteni a BUD SECURITY-nek, a BUD SECURITY alkalmazottainak, 

tisztségviselőinek és megbízottainak, valamint harmadik személyeknek a Szerződés 

teljesítésével összefüggésben okozott mindennemű kárát. 

 

4.6. A szerződésből folyó, Partnert megillető bármilyen követelés engedményezése (ideértve annak 

faktorálását is), illetve bármilyen BUD SECURITY-vel szembeni követelésen zálogjog alapítása, 

annak egyéb módon való megterhelése csak a BUD SECURITY előzetes írásbeli, cégszerűen aláírt 

jóváhagyásával lehetséges. Partner köteles a jóváhagyási eljárással, illetve az 

engedményezéssel, a követelés faktorálásával, azon zálogjog alapításával vagy annak egyéb 

módon való megterhelésével kapcsolatban a BUD SECURITY oldalán felmerült adminisztratív 

terheknek, költségeknek a megtérítésére, mely megtérítendő összeg számítási alapja emberi 

erőforrás vonatkozásában 100 EUR + ÁFA / munkaóra, egyéb felmerült költség esetén az igazolt 

költség összege + ÁFA. BUD SECURITY írásbeli hozzájárulását követően a Partner minden 

további számláján, egyéb, a fizetési feltételek és a kifizetés teljesítésének szempontjából 

releváns iratán köteles feltüntetni az engedményezés / faktorálás / zálogjog alapítás / egyéb 

módon való megterhelés tényét. Az engedményezés korlátozására vonatkozó fenti kikötés 

harmadik személyekkel szemben nem hatályos, azonban a korlátozás Partner általi megsértése 

esetén a BUD SECURITY jogosult a Partner szerződésszegéséből eredő kárát a Partnerrel 

szemben érvényesíteni. 

 

5. EKÁER rendszer 

5.1. Amennyiben a Szerződés tárgyára, teljesítésére az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző 

rendszer (a továbbiakban: EKÁER) előírásai irányadóak, úgy a Felek kötelesek az ennek 

megfelelő követelmények maradéktalan teljesítésére, továbbá a Felek ebből fakadó 

jogosultságai és kötelezettségei rendezésére a jogszabályokban rögzítetteken túl a jelen ÁSZF 

5. pontjában foglalt rendelkezések is irányadóak.  

5.2. Amennyiben a Partner Magyarországon nyilvántartásba vett személy, úgy a következő EKÁER 

rendelkezések irányadóak a Felek jogviszonyában: 

5.2.1. A Partner, mint a fuvarozás valamennyi körülményét ismerő személy köteles eldönteni, hogy 

az EKÁER rendszer szabályai alkalmazandóak-e a Szerződés szerinti szállításra és a 

megállapításáról (ide értve annak indokait is) köteles legkésőbb a fuvarozás megkezdése előtti 

harmadik munkanapig tájékoztatni a BUD SECURITY-t. A Partner köteles a BUD SECURITY-t arról 

is tájékoztatni, hogy a beszerzés az Európai Unió más tagállamából történik-e vagy a belföldi 

beszerzés első belföldi termékértékesítésnek minősül-e.  

5.2.2. Amennyiben a Partner a beszerzést az Európai Unió más tagállamából bonyolítja le és az 

EKÁER rendszer szabályai irányadóak, úgy a Partner címzettnek minősül és köteles a Szerződés 

szerinti fuvarozáshoz kapcsolódó valamennyi, őt terhelő bejelentési kötelezettség megtételére, 

ide értve a termékek átvételi helyre érkezésével kapcsolatos bejelentési kötelezettséget is.  

5.2.3. Amennyiben a fuvarozás belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történik, a beszerzés 

első belföldi termékértékesítésnek minősül, és az EKÁER rendszer előírásai irányadóak, úgy a 

Partnert, mint feladót és a fuvarozás megszervezéséért, lebonyolításáért felelős személyt 
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terheli valamennyi bejelentési kötelezettség teljesítése, ide értve a termékek átvételi helyre 

érkezésével kapcsolatos bejelentési kötelezettséget is. Ez esetben a BUD SECURITY a fuvarozás 

megkezdése előtti munkanapig köteles a Partner rendelkezésére bocsátani a saját nevét és 

adószámát, továbbá a termék átvételének helyét (kockázatos termék fuvarozása esetén a 

kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás 

adatait, amennyiben e vállalkozás nem azonos a BUD SECURITY-vel). 

5.2.4. Amennyiben az állami adóhatóság a BUD SECURITY-re nézve mulasztási bírságot szab ki és 

annak oka (i) a Partner által rendelkezésre bocsátandó bármely adat hiányára vagy 

valótlanságára, vagy (ii) a Partner vagy a Partner megbízásából fuvarozást végző személy által 

végzett tevékenység jogszerű bejelentése vagy engedély hiányában történő végzésére, vagy 

(iii) a Partner által nem megfelelően teljesített bejelentési kötelezettségre vagy (iv) a Partner 

jogszabályokból vagy Szerződésből eredő valamely kötelezettségének megsértésére vezethető 

vissza, úgy BUD SECURITY jogosult az ebből eredő kárát a Partnerrel szemben érvényesíteni, 

Partner pedig köteles a BUD SECURITY kárának megtérítésére. Kártérítési igénnyel élhet 

továbbá a BUD SECURITY a Partnerrel szemben akkor is, ha az állami adóhatóság helyszíni 

ellenőrzés során a Partnernek vagy a Partner megbízásából fuvarozást végző személynek 

felróhatóan hatósági zárat alkalmaz vagy az árukészletet lefoglalja és ebből eredően a BUD 

SECURITY-nek kára származik. 

5.3. Amennyiben a Partner az Európai Unióban, de nem Magyarországon nyilvántartásba vett 

személy, úgy a következő EKÁER rendelkezések irányadóak a Felek jogviszonyában: 

5.3.1. BUD SECURITY tájékoztatja a Partner, hogy magyar jogszabályok értelmében, meghatározott 

feltételek teljesülése esetén a magyar állami adóhatóság nyomon követi bármely EU 

tagállamból Magyarországra irányuló termékbeszerzés vagy más célú termék behozatal esetén a 

termék szállítását a felrakodástól a kirakodásig. Annak érdekében, hogy a BUD SECURITY 

eldönthesse, hogy az úgynevezett elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (EKÁER) 

követelményei alkalmazandóak-e a Szerződés szerinti ügyletre és a szükséges adatszolgáltatási, 

bejelentési kötelezettségét teljesíteni tudja, a Partner köteles az alábbi rendelkezések szigorú, 

határidőben történő betartására. 

5.3.2. Partner köteles az ajánlat elfogadásától számított 3 napon belül, de legkésőbb a Szerződés 

alapján a BUD SECURITY számára szállítandó termékek fuvarozásának megkezdése előtti 

munkanapig az alábbi adatok BUD SECURITY számára történő rendelkezésre bocsátására: 

a) Partner neve és adószáma / közösségi adószáma, 

b) a szállítás módja (vasúton, közúton, levegőben), 

c) felrakodás címe, felrakodó neve és adószáma, 

d) szállításra kerülő termékek általános (kereskedelmi) megnevezése, 

e) szállításra kerülő termékek bruttó tömege terméktételenként,  

f) veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyes áru azonosító száma (UN szám), 

g) szállításra kerülő termékek cikkszáma (ha van), 

h) szállításra kerülő termékek vámtarifaszáma, 

i) fuvarozáshoz használt gépjármű(vek) – ide értve a vontatmányt is – forgalmi rendszáma, 

felségjele és tömege (ez esetben azon jármű adata mindenképpen megadandó, amellyel a 

fuvarozás Magyarország területén történik), 

j) a tényleges fuvarozást végző személy adatai és elérhetősége.  

 

5.3.3. Amennyiben az EKÁER előírásai alkalmazandóak a Szerződés szerinti szállításra, úgy a BUD 

SECURITY kötelezettségét képezi a szükséges bejelentések megtétele és az EKÁER szám 

igénylése. BUD SECURITY a Partner által rendelkezésére bocsátott adatok alapján igényelt 

EKÁER számot köteles legkésőbb a fuvarozás megkezdéséig a Partner és közvetlenül a 
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fuvarozást ténylegesen végző személy rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az EKÁER 

előírásai alkalmazandóak a Szerződés szerinti szállításra, úgy EKÁER szám hiányában a Partner 

nem jogosult megkezdeni a fuvarozást. 

5.3.4. BUD SECURITY tájékoztatja a Partnert, hogy a fuvarozást, illetve az EKÁER előírásainak való 

megfelelést az állami adóhatóság a fuvarozás során, helyszíni ellenőrzés keretében jogosult 

ellenőrizni.  

5.3.5.  Amennyiben az állami adóhatóság a BUD SECURITY-re nézve mulasztási bírságot szab ki és 

annak oka (i) a Partner által rendelkezésre bocsátandó bármely adat hiányára,vagy 

valótlanságára, vagy (ii) a Partner vagy a Partner megbízásából fuvarozást végző személy által 

végzett tevékenység jogszerű bejelentése vagy engedély hiányában történő végzésére, vagy 

(iii) a Partner jogszabályokból vagy Szerződésből eredő valamely kötelezettségének 

megsértésére vezethető vissza, úgy BUD SECURITY jogosult az ebből eredő kárát a Partnerrel 

szemben érvényesíteni, Partner pedig köteles a BUD SECURITY kárának megtérítésére. 

Kártérítési igénnyel élhet továbbá a BUD SECURITY a Partnerrel szemben akkor is, ha az állami 

adóhatóság helyszíni ellenőrzés során a Partnernek vagy a Partner megbízásából fuvarozást 

végző személynek felróhatóan hatósági zárat alkalmaz vagy az árukészletet lefoglalja és ebből 

eredően a BUD SECURITY-nek kára származik. 

6. Titoktartási kötelezettség és adatvédelem 

6.1  A Partner köteles üzleti titokként kezelni a Szerződést, valamint az annak teljesítése során 

vagy azzal összefüggésben tudomására jutott, a BUD SECURITY-t érintő minden információt. A 

Partner ilyen információt sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően a BUD 

SECURITY előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhat nyilvánosságra, harmadik 

személynek nem szolgáltathat ki és nem tehet hozzáférhetővé. A Partner felelős azért is, hogy 

alkalmazottai és közreműködői a jelen titoktartási kötelezettség tartalmát megismerjék, és 

annak eleget tegyenek, abban az esetben is, ha már nem állnak vele jogviszonyban. A jelen 

titoktartási kötelezettség nem alkalmazandó annyiban, amennyiben a mindenkori hatályos 

jogszabályok kógens jelleggel eltérően rendelkeznek. 

6.2 A szerződés teljesítése során egymás tudomására hozott kapcsolattartók személyes adatainak 

kezelésére a Felek szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében kerül sor. Amennyiben 

a Szerződés bármely okból megszűnik, úgy a kapcsolattartó személyek személyes adatait a Felek 

a továbbiakban nem kezelik, a Szerződést kivéve azt vissza nem állítható módon valamennyi 

rendszerükből kötelesek törölni. 

6.3 Felek a Szerződés hatálya alatt megvalósuló adatkezelések során a hatályos adatvédelmi 

jogszabályok rendelkezéseinek (azok módosításait követően is) kötelesek megfelelni, ideértve 

különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényt, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (általános 

adatvédelmi rendelet). A Szerződés hatálya alatt megvalósuló adatkezelések jogalapja a 

Szerződés teljesítése, az adatokat pedig jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, a Szerződés 

időtartama alatt lehet kezelni. Partner köteles a személyes adatok másik Fél részére történő 

átadása tekintetében a megfelelő jogalapról és az érintettek megfelelő tájékoztatásáról 

gondoskodni. 

7. Az ÁSZF közzététele és módosítása  
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7.1. A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült, és azokat a BUD SECURITY mindkét nyelven 

közzéteszi az internetes honlapján (www.bud.hu). A két verzió közötti eltérés esetén a magyar 

nyelvű verzió az irányadó. 

 

7.2. BUD SECURITY bármikor jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF módosítása a 

módosított magyar nyelvű verzió fenti honlapon történő közzétételét követő naptári naptól 

hatályos, és a hatályba lépését megelőzően létrejött Szerződéseket nem érinti. 

 

7.3. Az ÁSZF módosítása esetén a BUD SECURITY a honlapján közzéteszi az ÁSZF különböző 

időpontokban hatályos szövegét, és feltünteti a hatályba lépés dátumát.  

 

 

 

 

8. Vegyes rendelkezések 

 

8.1. A Felek kapcsolattartó személyeinek esetleges megjelölése kizárólag tájékoztatási célt szolgál, 

az önmagában nem hatalmazza fel az adott személyt a fél képviseletére. BUD SECURITY 

azonban e-mailben, faxon vagy írásban kifejezetten úgy rendelkezhet, hogy a BUD SECURITY 

kapcsolattartó személye(i) jogosult(ak) a Partner teljesítésének elfogadására (igazolására). 

 

8.2. BUD SECURITY nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Szerződés megkötését követő olyan 

jogszabály kerül kibocsátásra, kihirdetésre, visszavonásra vagy módosításra, amely azt követő 

kihatásaiban befolyásolja a Partner kiadásait és költségeit. 

 

8.3. Az ÁSZF vagy a Szerződés szerinti írásbeli értesítéseket a Felek mindenkori bejegyzett 

székhelyének címére kell küldeni. Az ajánlott, tértivevényes küldeményként a fenti címre 

postára adott értesítést a kézbesítés megkísérlését követő harmadik munkanapon 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, 

mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt 

megtagadta. 

 

8.4. BUD SECURITY tájékoztatja a Partnert arról, hogy BUD SECURITY nemzetközi kereskedelmi 

repülőteret üzemeltet, és a Szerződés tárgya a Repülőtér üzemeltetéséhez kapcsolódik, a 

Szerződés megszegése a BUD SECURITY-nek és harmadik személyeknek jelentős károkat 

okozhat, beleértve adott esetben a légi forgalom zavartalanságának veszélyeztetését is.  

 

8.5. A Partner a Szerződésben vállalt és ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek teljesítése során 

valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést és szakmai előírást köteles betartani. 

 

8.6. Felek nem felelnek kötelezettségeik elmulasztásáért, ha annak oka ellenőrzési körön kívül eső, 

előre nem látható és el nem hárítható külső tényező (pl. természeti katasztrófa, tűz, robbanás, 

háború, blokád, terrorcselekmény), azaz Vis major esemény volt. Felek azonban az ilyen 

jellegű eseményekről haladéktalanul, írásban kötelesek értesíteni egymást. Amennyiben az 

elháríthatatlan külső ok miatt a Szerződés teljesítése hatvan (60) napot meghaladó késedelmet 

szenved, bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben Felek a felmerült 

kárukat maguk viselik, egyebekben az eredeti állapot visszaállítására kell törekedni. 

 

Annak érdekében, hogy valamely Vis major esemény a szerződéses kötelmek teljesítését 

akadályozó tényezőként felhozható legyen, a Szerződés teljesítésében akadályozott Félnek 

írásban tájékoztatnia kell a másik Felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a 

tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtennie, feltéve, hogy a Vis major esemény 
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ebben nem akadályozza. Az értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmét, 

amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban. 

 

Amennyiben a Vis major esemény megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet írásban 

értesíteni kell, továbbá lehetőség szerint tájékoztatni kell arról is, hogy a mentesülés indokát 

jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítja. 

 

8.7. A Szerződés módosítására kizárólag írásban van lehetőség a Felek közös megegyezésével. 

 

8.8. A Szerződés és az ÁSZF értelmezésére, a vitás kérdések eldöntésére a magyar jog, különösen a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) irányadó. 

 


