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I. Hatály 
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – Rövid távú bérlet (a továbbiakban: „ÁSzF”), hatálya az Ügyfél, mint megrendelő (a 

továbbiakban: „Ügyfél”) és a Jungheinrich Hungária Kft. (a továbbiakban: „JH”), mint szolgáltató között a nem kötöttpályás 
anyagmozgató eszközökre és gépekre (a továbbiakban: „Eszköz” vagy „Eszközök”) vonatkozó rövid távú bérleti szolgáltatással 
kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki. 

2. Az Ügyfél általános beszerzési vagy egyéb általános szerződési feltételei kizárásra kerülnek. JH a jelen ÁSzF valamennyi 
rendelkezését lényegesnek tekinti. A JH az általa adott ajánlat Ügyfél általi elfogadásának lehetőségét kifejezetten az ajánlatban 
szereplő feltételekre korlátozza. 

3. A jelen ÁSzF és a felek között létrejött jogviszony egyedi feltételeit rögzítő Eseti Szerződés, azaz a bérleti ajánlat és annak 
elfogadása (a továbbiakban: „ESz”) együtt képezik a felek teljes – a felek minden korábbi, a szerződés tárgyát érintő 
megállapodását hatálytalanító - megállapodását, azzal, hogy ÁSzF-ESz ellentmondás esetén az ESz rendelkezései élveznek 
elsőbbséget. 

4. Tartós üzleti kapcsolat esetén a jelen ÁSzF vonatkozik az Ügyféllel a jelen ÁSzF tárgyában a jövőben kötendő szerződésekre 
vonatkozó eseti megállapodásokra is mindaddig, amíg más feltételek kifejezetten megállapodásra nem kerülnek. 

5. Nem válnak a felek közötti jogviszony tartalmává az intralogisztikai üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által 
széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások. 
 

II. Szerződéskötés, a szerződés tárgya, szállítás 
1. A JH által tett bérleti ajánlat a felek között kizárólag az ajánlat Ügyfél általi elfogadásával hoz létre szerződéses jogviszonyt 

(ESz). Az Ügyfél a JH ajánlatát az ajánlattal egyidejűleg megküldött Elfogadó nyilatkozat cégszerűen aláírt visszaküldésével 
fogadja el, azzal, hogy az ajánlat elfogadása az elfogadásban megadott e-mail címre történő JH általi visszaigazolással 
hatályosul.  

2. Amennyiben a felek másként nem állapodnak meg, a JH az Eszközöket az Ügyféllel megállapodott helyen, leszállítva, 
szerződésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári alapbeállításokkal, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően 
adja birtokba. Az Eszközök üzemelési helyének megváltoztatása csak a JH előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. 
Az Ügyfél a mindenkori üzemelési hely munkavédelmi és egyéb előírásait a saját költségén és kockázatára köteles betartani. 

3. A teljesítményadatok +20Celsius fokon, egyenletes betonpadlón és száraz használati feltételek közötti üzemeltetésre 
vonatkoznak, de nem vonatkoznak a gyorsulási adatokra. Ezen feltételek megléte esetén is megengedett a 
teljesítményadatoktól való eltérés a szakmában szokásosan elfogadott tolerancia határokon belül. 

4. Az Eszközök prospektusokban, katalógusokban, reklámban, ajánlatokat tartalmazó levelezésben, valamint a típuslapokon 
szereplő tulajdonságára vonatkozó valamennyi adat kizárólag tájékoztató jellegű, kivéve, ha ezeket a JH magára nézve az ESz-
ben kifejezetten kötelezőnek ismeri el. Ugyanez vonatkozik a fotókra, rajzokra és egyéb ábrákra is. 

5. Amennyiben az Ügyfél az ESz-ben rögzített Eszköz specifikációt utóbb módosítani kívánja, úgy ennek költsége az ügyfelet 
terheli. 
 

III. Teljesítés helye, késedelmi kötbér, részteljesítés 
1. A bérelt Eszközök birtokbaadásának helye (teljesítés helye) az ESz-ben megnevezett hely. A teljesítés feltételeinek vagy a 

teljesítés helyének megváltoztatása csak a JH előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. 
2. Az Ügyfél az „Üzemből” típusú szállítás esetén köteles az Eszközöket a JH általi rendelkezésre bocsátáskor, a JH által 

előzetesen jelzett időben elfuvarozni. Abban az esetben, ha a fuvarozás az Ügyfél telephelyéig a JH által történik, az Ügyfél az 
Eszközöket a leszállításkor köteles átvenni. Az Ügyfél telephelyére történő szállítás esetén a fuvarozás költségeit az Ügyfél 
viseli. 

3. Az Eszközökkel kapcsolatos kárveszély abban az időpontban száll át az Ügyfélre, amikor az Eszközöket a JH az előzetesen 
kijelölt időpontban az Ügyfélnek birtokba adta. 

4. Az Eszközök birtokbaadásakor a JH által megbízott fuvarozó fotódokumentációval, ill. szemrevételezéssel állapotfelmérést 
végez, ellenőrzi az Eszközök hiba- és hiánymentességét és rögzíti az induló üzemóraszámot a Transport Management System 
rendszer (a továbbiakban: „TMS”) segítségével. Az ellenőrzések eredményét az Ügyfél az arra feljogosított munkatársának 
aláírásával jóváhagyja. A JH a TMS rendszerben rögzített adatok alapján készült állapotfelmérési jegyzőkönyvek másolatát az 
elfogadó nyilatkozatban megadott e-mail címre megküldi az Ügyfél részére. 

5. Amennyiben az Ügyfél az Eszközöket nem veszi át a fentiek szerint határidőben (késedelem a szállítás átvételével), úgy azokat 
a JH tárolja, az Ügyfél pedig köteles különösen az ebből eredő többletköltségeket (pl. oda-vissza fuvarozási, raktározási és 
fenntartási költségek), valamint a kárveszélyt viselni. Az Ügyfélnek felróható, 5 napot meghaladó átvételi késedelem esetén a 
JH jogosult a szerződéstől elállni, ill. kártérítést követelni. 

6. Amennyiben az Ügyfél a szállítás átvételével a fentiek szerint késedelembe esik, úgy a JH kötbér jogcímén jogosult a késedelem 
idejére eső nettó bérleti díj felszámítására. 

7. Amennyiben a JH az Eszközök rendelkezésre bocsátásával késedelembe esik, úgy az Ügyfél jogosult a késedelem minden 
megkezdett napja után késedelmi kötbért követelni, amelynek mértéke naponta a határidőben át nem vett Eszközök havi nettó 
bérleti díjának egy naptári napra eső összege, maximum azonban 5 napra eső nettó bérleti díj. A hiányos szállítás nem minősül 
késedelmes szállításnak. 

8. A JH a késedelem idején jogosult saját választása szerint a késedelmi kötbér megfizetését megfelelő specifikációjú áthidaló 
gép(ek) Ügyfél részére történő rendelkezésre bocsátásával kiváltani. A jelen szerződés időtartama meghosszabbodik azzal az 
idővel, amíg az Ügyfél áthidaló gép(ek)et használ. Az Ügyfél áthidaló gép(ek) rendelkezésre bocsátása hiányában a késedelem 
15. napjától vagy abban az esetben jogosult a szerződéstől a Ptk. szabályai szerint elállni, ill. azt felmondani, ha a JH az általa 
biztosított áthidaló gép(ek) használatát a késedelem megszűnése előtt megtiltja, ill. azt visszabirtokolja. Az Ügyfél az elál lási 
jogot kizárólag a késedelemmel érintett Eszköz tekintetében jogosult gyakorolni. 

9. A felek a szolgáltatást oszthatónak tekintik és a JH jogosult részteljesítésre. Minden egyes részteljesítés önálló ügyletnek 
minősül, és külön kerül elszámolásra. 

10. A JH a bérleti idő alatt jogosult saját költségén az Eszközök ugyanolyan funkciókkal rendelkező más eszközökre történő 
lecserélésére. Az eszközcsere során a JH köteles az Ügyfél általi használat folyamatosságát biztosítani. A JH jogosult a 
kicserélt Eszközön lévő esetleges szennyeződéseket az Ügyfél költségére eltávolítani és a hiányzó tartozékok listaár szerinti 
ellenértékének, továbbá az Eszköz rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának listaáron számított helyreállítási 
költségeinek (alkatrész és munkadíj) megtérítését 8 napos fizetési határidővel követelni. 
 

IV. Óvadék, bérleti díj, fizetési feltételek 
1. Amennyiben a felek megállapodása szerint az Ügyfél az ESz megkötésekor óvadékot ad, úgy annak összegét és 

megfizetésének módját a felek az ESz-ben rögzítik. Az óvadék az ESz teljes időbeli hatálya alatt biztosítja a JH Ügyféllel 
szemben fennálló bérleti díj és az esetleges késedelmi, ill. meghiúsulási kötbérkövetelését, kárigényét, valamint az ESz, ill . a 
jelen ÁSzF szerinti egyéb esetleges igényeit. A JH az óvadék fennmaradó összegét az ESz megszűnését és a felek 
maradéktalan elszámolását követő 15 napon belül köteles az Ügyfélnek megfizetni. 

2. A bérleti díjat és a fizetési határidőt az ESz tartalmazza. Amennyiben az ESz másként nem rendelkezik a bérleti díj havonta 
utólag, minden naptári hónap utolsó napján, tört naptári havi bérleti idő esetén a bérleti idő utolsó napján esedékes 8 napos 
fizetési határidővel. Teljesítésigazolás kiállítására nem kerül sor. 

3. A JH jogosult a szerződésben meghatározott, az Ügyfél által alkalmazott üzemeltetési körülmények megváltozása esetén a 
bérleti díjak kiigazítását kezdeményezni. A bérleti díj, amennyiben az ESz másként nem rendelkezik, havi 100 üzemórát foglal 
magában, amely díj akkor is teljes mértékben kiszámlázásra kerül, ha az Ügyfél a havi 100 üzemórás használatot nem éri el. 
Egy hónapnál rövidebb időtartamú bérleti jogviszony esetén a havi üzemórák száma arányosan értendő. A havi többletfutásról 
az Ügyfél haladéktalanul tájékoztatni köteles JH-t. A többletfutás költségét a JH jogosult az előre meghatározott havi bérleti 
díjon felül, legkésőbb az ESz megszűnésekor érvényesíteni, melynek mértéke a visszaszámított óradíj 75%-ával kerül 
kiszámításra. Az üzemórák száma tekintetében a felek – ellenkező hitelt érdemlő bizonyításig - kizárólag a TMS-ben rögzített 
adatokat tekintik irányadónak. Amennyiben technikai okok miatt a TMS nem működne, úgy a papíralapú állapotfelmérő lapon 
rögzített adatokat kell figyelembe venni. 

4. Ha az Ügyfél szándékosan vagy gondatlanul téves adatokat közöl vagy az üzemóra számlálót manipulálja, úgy 1 havi bérleti 
díjnak megfelelő mértékű nettó összeget köteles kötbérként a JH részére megfizetni. Az Eszközök rendeltetésszerű használata 
esetén a bérleti díj az üzemanyag és energia költségek kivételével tartalmazza az üzemeltetési költségeket, különösen a 
karbantartás, javítás, kopó alkatrészek cseréjének költségeit. 

5. A számla kiállítása és kézbesítése az Ügyfél által az ESz megkötésekor írásban megadott adatok alapján történik. A számlával 
kapcsolatos reklamációkat a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban lehet megtenni. 

6. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti törvényes kamat irányadó. A késedelmi kamat – függetlenül a JH fizetési 
felszólításának közlésétől, ill. annak időpontjától - már a késedelem első napjától esedékes. A JH jogosult a késedelmi kamatot 
meghaladó kárát illetve esetleges egyéb igényeit is érvényesíteni, ideértve a vonatkozó jogszabály szerinti behajtási 
költségátalányt is. 

7. Az ügyfelet a JH igényeivel szemben csak abban az esetben illeti meg beszámítási, ill. visszatartási jog, amennyiben ahhoz a 
JH előzetesen írásban hozzájárult. 

8. Az Ügyfél által teljesítendő fizetések akkor számítanak teljesítettnek, amikor azok a JH által megadott bankszámlán jóváírásra 
kerülnek. 

9. A fizetéseket közvetlenül a JH számláján megadott bankszámlára, az ESz-ben rögzített devizában kell teljesíteni. Hibás vagy 
téves utalás esetén (pl. EUR helyett HUF bankszámlára történő utalás vagy fordítva) az Ügyfél köteles a JH oldalán keletkező 
igazolt többletköltségeket (pl. árfolyamveszteség, banki költségek) haladéktalanul megtéríteni. 

10. Amennyiben az Ügyfél a szerződéskötéskor általa megadott megrendelés számo(ka)t (PO szám(ok)) később a JH-re is kiható 
módon módosítani kívánja vagy a szerződéskötéskor nem adott meg PO számot, de később meg kíván adni, úgy a JH jogosult 
PO számonként 5.000,- Ft + ÁFA összegű adminisztrációs díjat számlába állítani. Amennyiben az Ügyfél az adminisztrációs 

díjat nem fizeti meg határidőben és a JH ennek okán a korábbi PO számmal vagy korábbi PO szám hiányában PO szám nélkül 
számláz, úgy az Ügyfél nem jogosult a számlát erre hivatkozással visszautasítani. Az Ügyfél a PO módosítási, ill. PO megadási 
igényt köteles a JH részére legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 15. napjáig írásban közölni. 
 

V. Birtoklás, használat, tervszerű karbantartás, javítás, üzemeltetői jogok 
1. Az Ügyfél az Eszközöket nem adhatja albérletbe, kölcsönbe, haszonkölcsönbe vagy haszonbérbe, ill. használatba, továbbá 

jogcímtől függetlenül sem közvetlenül sem közvetett módon nem engedheti át azok birtokát harmadik személynek, kivéve, ha 
a JH erre vonatkozó előzetes írásbeli hozzájárulásával rendelkezik. Az Ügyfél az Eszközöket nem idegenítheti el és nem 
terhelheti meg. 

2. Az Ügyfél köteles az Eszközöket a jó gazda gondosságával használni, a használati utasítást, továbbá valamennyi biztonsági 
utasítást betartani; különösen vigyáznia kell arra, hogy ne lépje túl az Eszközök teherbíró képességét. Az Ügyfél köteles az 
Eszközökkel dolgozó szakszemélyzetet megfelelően kioktatni, és gondoskodni arról, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályok 
folyamatosan betartásra kerüljenek. 

3. Az Ügyfél az Eszközök használatához, üzemeltetéséhez kizárólag kifogástalan minőségű anyagokat (pl.: üzemanyag, 
kenőanyag) használhat. 

4. Az Ügyfél köteles a JH-t az Eszközök állagában (a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett állagromlás kivételével) 
bekövetkező negatív változásokról (különösen az Eszközök megsérüléséről, elvesztéséről, megsemmisüléséről), valamint az 
Eszközök esetleges meghibásodásáról, ill. a futásteljesítménnyel összefüggésben előírt karbantartási munkálatok 
esedékességéről haladéktalanul írásban tájékoztatni. 

5. A JH az Eszköz állagát az Ügyfél szükségtelen zavarása nélkül, bármilyen időpontban jogosult ellenőrizni. Amennyiben (a 
rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett állagromlás kivételével) a JH az Eszköz állagának romlását tapasztalja, úgy 
jogosult a szükséges javításokat az Ügyfél költségére haladéktalanul, de legkésőbb a bérleti idő végén elvégezni. 

6. A JH mind az Eszközök Ügyfél részére történő birtokba adásakor, mind az Eszközök JH részére történő visszaszolgáltatásakor 
állapotfelmérést végez a jelen ÁSzF III/4. és VIII/9. pontjai szerint. Az Eszköz nem rendeltetésszerű használata mellett 
bekövetkezett állagromlásának JH általi helyreállításának költsége az ügyfelet terheli, azzal, hogy az Ügyfél a helyreállítási idő 
minden napjára az egy napi nettó bérleti díjnak megfelelő összegű kötbért is köteles fizetni. 

7. A karbantartási és javítási munkák elvégzésével az Ügyfél kizárólag a JH-t jogosult megbízni. A karbantartási és javítási munkák 
ideje alatt az Ügyfél változatlanul köteles a bérleti díjat továbbra is fizetni. 

8. A JH által előírt napi és heti, ill. 50 üzemóránkénti (amelyik korábban bekövetkezik) karbantartási és átvizsgálási feladatok 
elvégzése, különös tekintettel az akkumulátorok ioncserélt vízzel való megfelelő feltöltése, az Ügyfél költségére, az Ügyfél 
feladatkörébe tartozik. 

9. Az Eszközök birtokbaadásával az Ügyfél válik az Eszköz üzemeltetőjévé és ezáltal az ezzel kapcsolatos minden kötelezettség 
alanyává. A JH a birtokbaadás keretében az alábbi dokumentációt biztosítja az Ügyfél részére: EU konformitási nyilatkozat (CE) 
másolata, Használati Utasítás, Emelőgép napló. Az Eszközök Ügyfél által történő munkavédelmi üzembe helyezéséhez 
szükséges műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvekről a JH az Ügyfél kérésére elektronikus úton másolatot küld. 

10. Amennyiben az Ügyfél a JH-től megrendeli az Eszköz munkavédelmi üzembe helyezését, úgy ennek költsége az ügyfelet 
terheli. 

11. A JH az anyagmozgató eszközeit és gépeit, így a jelen bérleti jogviszony tárgyát képező Eszközöket is egy ún. Telematik Box 
adatgyűjtő eszközzel (a továbbiakban: „Telematik Box”) látja el. A Telematik Box az Eszközök üzemeltetése közben 
eszközadatokat (pl. emelés, süllyesztés, menet, gyorsaság, pozíció, üzemállapot (be-, ill. kikapcsolat állapot), 
eszközkomponensek hőmérséklete, üzemórászám, hibajegyzék) gyűjt és továbbít a JH felé. A továbbított adatok személyes 
adatokat nem tartalmaznak. A JH jogosult az így megszerezett adatokat térben és időben korlátlanul saját céljaira (így 
különösen, de nem kizárólag üzemóraszámnyilvántartás és -elszámolás, termékfejlesztés és -optimalizáció, távolból történő 
javítás) felhasználni. Ezen jogát a JH jogosult alvállalkozóira, ill. a JH-val egyéb jogviszonyban álló harmadik felekre is átruházni. 
Amennyiben az ESz másként nem rendelkezik, az Ügyfél nem jogosult ezen adatokra igényt tartani, a JH nem köteles ezen 
adatokat az Ügyfél rendelkezésre bocsátani, azokat az Ügyfél céljai szerint kezelni, ill. feldolgozni. 
 

VI. Jogszavatosság, kellékszavatosság 
1. Jogszavatosság: A JH szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs az Eszközökre vonatkozóan olyan joga, amely az 

ügyfelet a használatban korlátozza vagy megakadályozza. Erre a kötelezettségre a jogszavatosság szabályait azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Ügyfél elállás helyett a szerződést felmondhatja. 

2. Kellékszavatosság: A JH szavatol azért, hogy az Eszközök a bérlet teljes időtartama alatt szerződésszerű használatra 
alkalmasak, és megfelelnek a szerződés előírásainak. Erre a szavatosságra a Ptk. hibás teljesítés miatti szavatosság szabályait 
a jelen ÁSzF szerint és azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügyfelet az elállás helyett a felmondás joga illeti meg. 

3. Jótállási kötelezettség vállalásra nem kerül sor; ennek értelmében a használati utasítás, a JH által a hiba kijavítása 
vonatkozásában tett pozitív válasz vagy egyéb nyilatkozat nem értékelhető jótállási nyilatkozatnak. 

4. Az Ügyfél felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. 
Amennyiben az Ügyfél vagy harmadik személy a JH előzetes engedélye nélkül az Eszközön bármilyen jellegű munkálatokat, 
változtatásokat vagy javításokat eszközöl, úgy az Ügyfél nem érvényesíthet szavatossági igényt. Ugyanez vonatkozik arra az 
esetre is, amikor a felújításra, ill. kijavításra szoruló eszközrész felújítása, cseréje, ill. kijavítása az Ügyfél kérelmére marad el. 

5. Az Ügyfél a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles szavatossági igényét a JH-
val írásban közölni. 

6. A JH az Eszközben az Ügyfél részére történő birtokbaadáskor meglévő hibát választása szerint kijavítja, vagy az Eszközt 
kicseréli, amelyhez az Ügyfél köteles a JH részére ésszerű határidőt és megfelelő alkalmat biztosítani. 

7. Megalapozott szavatossági igény esetén a kijavítás, kicserélés, ill. az újból teljesítés munkadíján felül a JH viseli az alkatrészek, 
ill. az Eszköz kicserélésének költségeit. 

8. Kizárólag a hiba ésszerű határidőben történő kijavításának, vagy kicserélésének elmaradása esetén jogosult az Ügyfél a Ptk. 
szabályai szerint a bérleti díj arányos csökkentését kérni vagy az ESz-t (kizárólag az adott hiba által ténylegesen érintett Eszköz 
tekintetében) felmondani, az Ügyfél kicserélést nem követelhet. 
 

VII.  Kárfelelősség 
1. A felek kártérítési felelőssége tekintetében a Ptk. 6:174. § [Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén], a Ptk. 6:142. § [Felelősség 

szerződésszegéssel okozott károkért], ill. a Ptk. szerződésen kívül okozott kárért fennálló felelősségre [Ptk. 6:518. §] vonatkozó 
rendelkezései irányadók. 

2. A Ptk. 6:143. § [A kártérítés mértéke] és a Ptk. 6:522. § [A kártérítési kötelezettség terjedelme] tekintetében a jelen fejezet 
rendelkezései irányadók. 

3. A JH a szerződésszegéssel, a kellékhibás teljesítéssel, ill. az Ügyfélnek szerződésen kívül okozott esetleges károk tekintetében 
kizárólag az Ügyfél vagyonában beállott tényleges értékcsökkenést (az ún. tapadó kárt) köteles megtéríteni, azzal, hogy a JH 
bérbeadással kapcsolatos kárfelelősségének mértéke a károkozással érintett Eszköz 6 havi nettó bérleti díjára korlátozódik. A 
JH felelőssége a Ptk. vonatkozó rendelkezésire tekintettel nem zárható ki és nem korlátozható a szándékosan okozott, továbbá 
emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért. 

4. Kártérítés jogcímén további igények a JH-vel szemben nem érvényesíthetők. Amennyiben a JH a szerződés alapján bármilyen 
jogcímen kötbér fizetésére kötelezett, úgy az Ügyfél a kötbéren felüli esetleges kárát nem jogosult érvényesíteni, kivéve, ha ezt 
a Ptk. 6:152. § kizárja. 

5. Az Ügyfél felel azért, ha az Eszközben az Ügyfél, vagy az ő érdekkörében eljáró személy kárt okoz, és ezáltal személyek élete, 
testi épsége, egészsége és/vagy a JH és/vagy harmadik személy dolgai károsulnak. Az Ügyfél felelős továbbá az olyan 
károkért, ideértve a következményi károkat is, amelyek az Eszközben rejlő hibák, hiányosságok eltitkolása miatt következnek 
be. 
 

VIII.  Szerződés tartama, megszűnése, az Eszközök visszaszolgáltatása 
1. A felek közötti bérleti jogviszony az ajánlat Ügyfél általi elfogadásának hatályosulásával lép hatályba. A bérleti idő az Eszközök 

átadásától számítottan az ESz-ben rögzített határozott idő. A felek az ESz rendes felmondás útján történő megszüntetésének 
jogát kifejezetten kizárják. 

2. Amennyiben a bérlet ESz-ben rögzített határozott időtartama anélkül jár le, hogy a felek az Eszköz JH részére történő 
visszaszolgáltatása iránt intézkedéseket tettek volna, úgy a határozott idő lejártát követően a bérleti jogviszony határozatlan 
idejűre módosul. Ilyenkor a szerződés rendes felmondás útján, 15 napos felmondási idővel szüntethető meg. Ezen felmondási 
idő vonatkozik arra az esetre is, ha a felek már eleve határozatlan idejű ESz-t kötöttek. 

3. A felek rendkívüli felmondási jogát a fenti rendelkezések nem érintik. 
4. A JH a rendkívüli felmondási jogával különösen az alábbi esetekben élhet: 

 az Ügyfél 2 (kettő) egymást követő bérleti havidíj megfizetésével késedelembe esik, 

 az Ügyfél egyéb lényeges szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti; 

 az Ügyfél a JH előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Eszközt harmadik személynek átengedi és/vagy a mindenkori Eszközön 
változtatásokat eszközöl; 

 bíróság (akár első fokon) elrendeli az Ügyfél felszámolását, ill. az Ügyfél maga ellen csődeljárást kezdeményez vagy 
elhatározza végelszámolását. 

5. A szerződés felmondása csak írásban érvényes.  
6. Az Ügyfél köteles az ESz megszűnésekor az Eszközöket saját veszélyére, ill. költségére a rendeltetésszerű használat mellett 

bekövetkezett állagromlás figyelembevételével a birtokbaadáskori, ill. a szerződés hatálya alatt szerződésszerűen módosított 
állapotnak megfelelő állapotban és tartozékokkal, tiszta állapotban a JH részére átadni vagy a JH által a megadott helyre 
visszajuttatni. A JH jogosult a szennyeződéseket az Ügyfél költségére eltávolítani és a hiányzó tartozékok listaár szerinti 
ellenértékének, továbbá az Eszköz rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának listaáron számított helyreállítási 
költségeinek (alkatrész és munkadíj) megtérítését 8 napos fizetési határidővel követelni, amely fizetési kötelezettségnek az 
Ügyfél köteles határidőben eleget tenni. 

7. Az Eszközbe az Ügyfél által vagy az Ügyfél megbízásából és költségén a JH által utólag beépített részegységek, felszerelések 
tulajdonjoga az ügyfelet illeti meg, aki köteles ezeket az Eszközök állagsérelme nélkül a visszaszolgáltatás előtt saját költségén 
eltávolítani. Amennyiben az ilyen utólag beépített részegységek, felszerelések eltávolítása az Eszközök állagsérelme nélkül 
nem lehetséges (Ptk. 5:15. § Alkotórész), úgy az ezek feletti tulajdonjog a beépítéssel további fizetési kötelezettség nélkül a 
JH-ra száll át. 

8. Ha az Ügyfél az Eszközöket az ESz megszűnésekor a JH erre vonatkozó felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, úgy az 
Ügyfél köteles az Eszközök használatáért a bérleti díj háromszorosát kitevő használati díjat fizetni. A használat ideje alatt 
szükségessé váló karbantartásokat, javításokat, műszaki vizsgálatokat a JH jogosult az Ügyfél költségére, az Ügyfél külön 
megrendelése nélkül, automatikusan elvégezni. Az ilyen jellegű munkálatok elvégzésére kizárólag a JH jogosult. 
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9. Az Eszközök visszaszolgáltatásakor – a birtokbaadáshoz hasonlóan - az állapotfelmérést és az üzemóraszám rögzítését 
fotódokumentációval, ill. szemrevételezéssel a JH által az elszállítással megbízott fuvarozó végzi a TMS segítségével. Az 
ellenőrzések eredményét az Ügyfél az arra feljogosított munkatársának aláírásával jóvá hagyja. A JH a TMS rendszerben 
rögzített adatok alapján készült állapotfelmérési jegyzőkönyvek másolatát az elfogadó nyilatkozatban megadott e-mail címre 
megküldi az Ügyfél részére. Tekintettel arra, hogy a fuvarozó az Eszközök tekintetében laikus személy, a JH jogosult a 
székhelyére/telephelyére érkezést követően ésszerű határidőben a TMS rendszerben rögzített információkat szakmailag 
felülbírálni.  

10. A felek kifejezetten rögzítik, hogy az Ügyfél az ESz megszűnésekor – függetlenül a szerződés megszűnésének okától - nem 
jogosult az Eszköz tulajdonjogát megszerezni, ill. az Eszköz megvásárlására vevőt kijelölni. 
 

IX. Biztosítások 
1. Az Eszközök tekintetében a JH vagyonbiztosítást köt és azt az ESz hatálya alatt folyamatosan fenntartja (a Biztosítási 

tájékoztató elérhető a JH honlapján).  
2. Az Ügyfél a bekövetkezett káreseményt legkésőbb az észlelést követő 2 napon belül, írásban (e-mail), jegyzőkönyv formájában 

a Biztosítási tájékoztató szerinti tartalommal köteles bejelenteni a JH és a megbízott alkusz felé. Az alkusz csak hiánytalan 
kárbejelentési dokumentációt továbbít a biztosító felé. Az Ügyfél a káresemény kivizsgálása során teljes körűen együttműködni 
köteles. 

3. Egy esetleges káresemény bekövetkezése után az Ügyfél a vagyontárgy állapotában, a kár helyszínén, a biztosító 
kárfelmérésének megkezdéséig, de legkésőbb a kárbejelentés biztosítóhoz való beérkezésétől számított 5. munkanap 24 óráig 
csak olyan mértékben változtathat, amennyire az a közvetlen kárenyhítéshez szükséges.  

4. A JH az Ügyfél részére a javítás teljes költségét kiszámlázza, melyet Ügyfél köteles megfizetni. A Biztosító az Ügyfélnek, mint 
kedvezményezettnek fizeti ki a kártérítést. 
 

X. Bírói illetékesség, alkalmazandó jog, végrehajtási cselekmények 
1. Bármely vita elbírálására, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, 

megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az állami bírósági utat kizárják és 
alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi 
Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata 
gyorsított eljárásra vonatkozó rendelkezései szerint jár el (Eljárási Szabályzat 52. §), az eljárás során a magyar nyelvet kell 
alkalmazni. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás 
lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi 
szabályait.  

2. A JH és az Ügyfél között valamennyi jogviszonyra a magyar jog irányadó. Amennyiben a szerződés a magyaron kívül más 
nyelven is létrejött, úgy a nyelvi változatok közötti ellentmondás, értelmezési kérdések esetén a magyar nyelvű verzió az 
irányadó. 

3. Az Ügyfél köteles a JH részére írásban haladéktalanul bejelenteni az Eszközökre vonatkozó végrehajtási intézkedést és 
harmadik személy ilyen tárgyú egyéb cselekményét, továbbá köteles valamennyi ezzel kapcsolatos dokumentumot a JH részére 
megküldeni. Az Ügyfél a vonatkozó jogszabályok keretein belül köteles ezen felül mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
végrehajtás foganatosítását megakadályozza. Amennyiben a JH harmadik személlyel szemben végrehajtási igénypert indít, 
úgy az Ügyfél köteles a JH-nak a peres és peren kívül felmerülő költségeket megtéríteni, amennyiben az a harmadik személytől 
nem behajtható. 
 

XI. Általános rendelkezések 
1. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a JH-t a lakó- ill. székhelyében, valamint a vállalkozásának jogi formájában és 

felelősségi viszonyaiban (pl. átalakulás) bekövetkezett minden változásról. 
2. A mindenkori ESz megkötésével az Eszközök próbaútjához és próbafelhasználásához szükséges hozzájárulást megadottnak 

kell tekinteni.  
3. Az Ügyfél az ESz megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy nevét – az általa igénybe vett szolgáltatás megjelölésével – a JH 

referenciaként felhasználja. 

4. A JH fenntartja szellemi alkotásokhoz fűződő jogait és/vagy szerzői jogvédelem alapján őt megillető jogait az általa készített 
árajánlatokra, tervekre és egyéb más dokumentumokra vonatkozóan. Ezen dokumentumokat az Ügyfél kizárólag a JH előzetes 
hozzájárulása alapján teheti harmadik személyek számára hozzáférhetővé. 

5. A JH jogosult a szerződésből fakadó jogait, követeléseit, és tartozásait harmadik személyre engedményezni, ill. átruházni. Az 
Ügyfél a JH tartozás-átruházásához szükséges hozzájáruló nyilatkozata az ESz megkötésével megadottnak tekintendő. 

6. Az Ügyfél kizárólag a JH előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult a jelen szerződésből eredő jogait és követeléseit 
harmadik személyre engedményezni. 

7. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ajánlatok és visszaigazolások, a jelen ÁSzF és az ESz tényét, feltételeit, valamint 
a jelen ÁSzF és az ESz teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot , valamint védett ismeretet (know how) (Üzleti titok 
védelméről szóló 2018. évi LIV. tv 1.§) bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy 
tudomására.  

8. A JH, mint adatkezelő az ESz-ben megadott kapcsolattartói adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezései szerint jár el. Az adatkezeléssel érintett 
adatok köre: kapcsolattartó(k) neve, elérhetőségei, vele folytatott kommunikáció tartalma. Természetes személy ügyfél 
esetében megadott személyes adatok kezelésének a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (szerződés teljesítése). 
Amennyiben a személyes adat a nem természetes személy ügyfél munkavállalójáé, akkor a személyes adatokat az Ügyfél 
továbbítja a JH felé a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. A JH ezen személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
(f) pontja szerint az Ügyfél jogos érdekében (ESz teljesítése, zökkenőmentes ügyvitel) veszi át és kezeli a célhoz (ESz és azzal 
összefüggő kapcsolattartás megvalósítása) szükséges mértékben. Az adatokhoz, szintén a fenti célok elérése érdekében a JH-
n kívül hozzáférhetnek a JH csoport tagjai, valamint esetlegesen postai szolgáltató, futárszolgálat vagy fuvarozó partnereink, 
vagy más olyan szolgáltató partnereink, akik ellátnak valamilyen adatkezelési műveletet vagy a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban részfeladatot látnak el és bevonásukat a JH a zökkenőmentes kapcsolattartás és szerződésszerű teljesítés okán 
indokoltnak tartja. A JH az ESz megkötésekor megadott, ill. módosított kapcsolattartói adatokat az ESz megszűnését követő 
elévülési idő, ill. a számviteli bizonylatra vonatkozó jogszabályban előírt megőrzési idő végéig kezeli. Az adatkezeléssel 
kapcsolatos érintetti jogokat és az adatkezelést érintő további információkat a JH honlapján található Adatvédelmi tájékoztató 
tartalmazza. 

9. A jelen ÁSzF, ill. az ESz alapján közölt, joghatállyal bíró értesítéseket írásba kell foglalni és a feleknek az ESz-ben rögzített 
elérhetőségére, az ott megjelölt személy(ek) kezéhez kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés vagy 
tértivevényes ajánlott levél vagy e-mail útján. A felek tehát kifejezetten megállapodnak, hogy az ESz teljesítésével összefüggő 
információkról az ESz-ben megadott kapcsolattartóikon keresztül a megjelölt kapcsolattartói e-mail cím használatával is 
értesíthetik egymást. Az e-mailen küldött értesítés olvasási visszaigazolás hiányában a küldést követő munkanapon 
kézbesítettnek tekintendő. Az elektronikus formában, e-mail-ben küldött, az ESz szerinti értesítések, visszaigazolások cégszerű 
aláírás és ezt helyettesítő azonosítás (pl.: elektronikus aláírás) nélkül jutnak el a másik félhez, amelyet a felek tudomásul 
vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek. A fentieknek megfelelően létrehozott e-mailek tekintetében a felek 
sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a cég nevében tett írásos 
dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került 
sor. 
Abban az esetben, ha a küldő fél e-mailjével kapcsolatban vita merül fel a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával 
kapcsolatban, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a 
megérkezett tartalommal küldte el. 

10. Az Ügyfél kijelenti, hogy a szerződéskötés, -megszüntetés, ill. módosítás, a szerződés végrehajtása és lebonyolítása (így 
különösen, de nem kizárólag az e-mail kommunikáció folytatása, az Eszközök átvétele, ill. átadása, a TMS felületet aláírása) 
során az Ügyfél nevében eljáró személy képviseleti, eljárási jogosultsággal rendelkezik, ezt JH külön vizsgálni nem köteles. 
Amennyiben az Ügyfél oldalán olyan személy jár el, aki nem érti a magyar nyelvet, az írásbeli jognyilatkozat érvényességének 
további feltétele, hogy magából az írásbeli jognyilatkozatból kitűnjön, hogy annak tartalmát az Ügyfél által az írásbeli 
jognyilatkozaton feltüntetett tanú az Ügyfél aláíró, ill. eljáró képviselőjének megmagyarázta. Ezen alakiság betartása az Ügyfél 
felelőssége.

mailto:info@jungheinrich.hu
file://///bdp1s00002/dat/Public/Textbau%202014%20IFOY/www.jungheinrich.hu
https://www.jungheinrich.hu/fileadmin/lang_content/hu/Company/About_us/PDF/contracts/Biztositasi_tajekoztato.pdf
https://www.jungheinrich.hu/fileadmin/lang_content/hu/Company/About_us/PDF/contracts/Biztositasi_tajekoztato.pdf
https://www.jungheinrich.hu/adatvedelem/
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