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Á L T A L Á N O S   S Z E R Z Ő D É S I   F E L T É T E L E K 

 

PREAMBULUM 

I. A GABONA CONTROL, mint a CONCORDIA Közraktár Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95, cégj.sz.: 
01-10-042376, adószám: 10907087-2-43) Minőségellenőrzési Üzletága (1024 Budapest, Kis Rókus utca 15. b. 
ép.) (továbbiakban: GABONA CONTROL) által nyújtott szolgáltatásokra, a GABONA CONTROL, valamint az általa 
nyújtott szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Megrendelő) közötti írásbeli szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben, illetve ilyen írásbeli szerződés hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek 
(továbbiakban: ÁSzF) az irányadóak. 
A Megrendelő a GABONA CONTROL árajánlatának elfogadásával elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, 
elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

II. A jelen ÁSzF rendelkezéseitől az írásba foglalt keretszerződéssel, eseti megállapodással, egyedi szerződéssel, 
vagy a felek ezzel egyenértékű, egybehangzó, írásba foglalt nyilatkozatával lehet eltérni.  

III. A GABONA CONTROL a jelen ÁSzF rendelkezéseit a Megrendelőnek küldött értesítés mellett egyoldalúan 
módosíthatja. Az ÁSzF változása a hatálya lépésekor már leadott megrendelésekre nem terjed ki. Amennyiben 
a Megrendelő a módosított feltételeket nem fogadja el, az ÁSzF módosításáról szóló értesítés a kézhezvételét 
követő 15 napon belül azonnali hatályú felmondással élhet. A Megrendelő határidőben közölt felmondása 
hiányában módosítás az értesítés kézhezvételét követő 30. nap elteltével hatályba lép.  

 
 
1. SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE 
1.1. A GABONA CONTROL a szolgáltatási szerződés és mellékletei, a közzétett Díjszabás (árlista), valamint a jelen 

ÁSzF szerinti feltételek mellett vállalja minőségellenőrzési és más, kapcsolódó szolgáltatások (továbbiakban 
együttesen: minőségellenőrzési szolgáltatás vagy szolgáltatás) nyújtását a Megrendelők részére.  

1.2. A felek közötti szolgáltatási szerződés a felek által írásban, vagy ráutaló magatartással megkötött eseti 
szerződés, vagy keretszerződés és az annak alapján leadott egyedi megrendelések (továbbiakban 
együttesen: Szerződés).  Írásban kötött Szerződés létrejöhet e-mail útján is.   
1.2.1. Az eseti szerződés létrejön  

- a felek szerződésbe foglalt írásbeli megállapodásával az abban megjelölt időpontban, ennek 
hiányában a mindkét fél általi aláíráskor, vagy  

- a Megrendelő által írásban (e-mail / fax útján, személyesen, vagy postai úton), a Megrendelő 
azonosítására alkalmas módon megküldött egyedi megrendelés  
o GABONA CONTROL általi, e-mailben megküldött visszaigazolással, vagy  
o visszaigazolás hiányában is, a megrendelés szerinti teljesítés megkezdésével,  
a visszaigazolás elküldésének, illetve a teljesítés megkezdésének időpontjában.  

A megrendelés beérkezett a GABONA CONTROL általi kézhezvétel időpontjában, vita esetén ez a 
megküldést követő nap, rendszerhiba esetén a hiba elhárítását követő nap. 

1.2.2. A keretszerződés a Megrendelő keretszerződés hatálya alatt leadott egyedi megrendeléseinek 
közös feltételeit tartalmazza, eltérő megállapodás esetén az egyedi megrendelésekre a 
keretszerződésben írtak irányadók. A keretszerződés alapján adott egyedi megrendeléseket 
írásban (e-mail/fax útján, személyesen, vagy postai úton), a Megrendelő azonosítására alkalmas 
módon kell megküldeni a GABONA CONTROL részére. A megrendelés beérkezett a GABONA 
CONTROL általi kézhezvétel időpontjában, vita esetén ez a megküldést követő nap, rendszerhiba 
esetén a hiba elhárítását követő nap.  

 Az egyedi megrendelés a GABONA CONTROL írásbeli visszaigazolásával, vagy a megrendelés 
teljesítésének megkezdésével jön létre, a visszaigazolás elküldésének, illetve a teljesítés 
megkezdésének időpontjában. Írásbelinek minősül a visszaigazolás Megrendelő Szerződésben, 
vagy megrendelésben megjelölt e-mail címére történő megküldése is. 

 A felek közötti keretszerződésben és az annak alapján adott egyedi megrendelésben nem rendezett 
kérdésekben a jelen ÁSzF rendelkezései az irányadók.  

1.3. A Megrendelő köteles a Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, illetve a Szerződésben 
megadott adatokban beállt változásról a változás bekövetkeztét követő 3 napon belül a GABONA CONTROL 
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részére küldött e-mail útján a GABONA CONTROL-t tájékoztatni.  A tájékoztatás elmaradásából eredő 
következményekért a GABONA CONTROL kizárja a felelősséget.   

1.4. Kétnyelvű szerződések fordítási eltérése esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. 
1.5. A szerződésre irányadó jog a magyar jog. 
1.6. A Megrendelő a megrendelés megküldésével kijelenti és szavatolja, hogy a nevében eljáró képviselő 

szerződőképes és korlátlan jogosultsággal rendelkezik arra, hogy a GABONA CONTROL-lal Szerződést 
kössön, a Megrendelő nevében megrendelést adjon.  

 
2. TELJESÍTÉS 
2.1. A GABONA CONTROL a megrendelést a hatályos jogszabályi előírások, iparági szabványok, előírások, 

valamint a Megrendelő ezekkel összhangban álló utasítása szerint teljesíti. A Megrendelő utasítása nem 
teheti a GABONA CONTROL vállalásait terhesebbé. A GABONA CONTROL a Megrendelő jogszabályba, 
iparági szabványokba, előírásokba ütköző utasításainak végrehajtását megtagadja, a Megrendelő ezzel 
összefüggésben semmilyen jogcímen igénnyel nem léphet fel.  

2.2. A GABONA CONTROL jogosult a szolgáltatásnyújtás bármely szakaszában alvállalkozó(ka)t, megbízottakat 
(továbbiakban: teljesítési segéd) bevonni a Megrendelő külön hozzájárulása hiányában is. A Megrendelő 
hozzájárul, hogy a teljesítési segéd feladatvégzéséhez szükséges adatokat, információkat a GABONA 
CONTROL a teljesítési segéd részére átadja.  

2.3. A GABONA CONTROL által elkészített minőség-ellenőrzési jelentés (továbbiakban: Jelentés) kizárólag az 
abban feltüntetett, a GABONA CONTROL által végzett minőségellenőrzési mintavétel időpontjára és az 
ellenőrzött mintára vonatkozóan tartalmaz megállapítást. Az ezt követően beállt minőségváltozásért a 
GABONA CONTROL nem felel.  

2.4. A GABONA CONTROL jogköre csak az ellenőrzött folyamatra irányul, a GABONA CONTROL a szerződésben 
rögzített feladatait meghaladó többletfeladatot nem vállal át. Megrendelő kijelenti és elfogadja, hogy a 
GABONA CONTROL a Szolgáltatás nyújtásával semmilyen, harmadik személy felé fennálló szerződéses vagy 
egyéb kötelezettségét nem vállalja át.  

2.5. A GABONA CONTROL a kontrollmintákat – amennyiben jellegénél, állapotánál, állagánál és egyéb 
körülményeinél fogva a minta eltartható – 3 hónapig őrzi meg. Ezt meghaladó időre a Megrendelő külön 
írásbeli kérelme alapján a felek írásbeli megállapodása (vagy ezzel egyenértékű, egybehangzó nyilatkozatot 
tartalmazó írásbeli nyilatkozatuk) alapján lehetséges. A GABONA CONTROL a beküldött minták esetében a 
bontott mintamaradékot 2 hétig őrzi meg.  

2.6. A Megrendelő által adott adatok helyességét a GABONA CONTROL nem vizsgálja, ezen adatokért a 
Megrendelő felel. A GABONA CONTROL jogosult, de nem köteles kérni, hogy a Megrendelő a hibás, hiányos 
megrendelését egészítse, javítsa ki. A teljesítési határidő a hibátlan és hiánytalan megrendelés GABONA 
CONTROL általi visszaigazolásával, vagy a teljesítés megkezdésével kezdődik. A Megrendelés hibájából, 
hiányosságából eredő költségek, kár kizárólag a Megrendelőt terhelik. 

2.7. A GABONA CONTROL a megrendelés a felek által megállapodott határidőre, ennek hiányában a szakmailag 
szokásos és elfogadott határidőben teljesíti. A GABONA CONTROL kizárja a felelősséget a rajta kívülálló 
okból bekövetkező késedelemért.  

2.8. A GABONA CONTROL a Jelentést a felek eltérő megállapodása hiányában postai úton, vagy felek 
megállapodása esetén elektronikus aláírással ellátott e-aktában küldi meg a Megrendelő részére, a 
Megrendelő Szerződésben megjelölt címére. A címváltozás bejelentésének elmulasztásával, a postai 
küldemény átvételének elmulasztásával felmerült többletköltség, kár a Megrendelőt terheli.  

2.9. A GABONA CONTROL által a Megrendelő részére nyújtott Szolgáltatások a GABONA CONTROL által vett vagy 
az ő részére szolgáltatott mintákon, mérésekben alapulnak, és kizárólag a Megrendelő által megrendelt 
körben tartalmaznak a termékek, minőségére, illetve állapotára vonatkozó információkat. A megrendelt 
mérési adatok körének meghatározása a Megrendelő kizárólagos hatásköre, arra a GABONA CONTROL-nak 
nincs kihatása, a vizsgált adatok körének ok-, illetve célszerűségét a GABONA CONTROL nem vizsgálja, arra 
javaslatot nem tesz. 
A Szolgáltatások – a fentiek figyelembevételével - a Megrendelő megrendelése és utasításai szerint kerülnek 
teljesítésre, így előfordulhat, hogy a megrendelésben, utasításban nem szereplő lényeges információk nem 
kerültek megvizsgálásra, kiértékelésre illetve jelentésre.  

2.10. A GABONA CONTROL kizárólag a Megrendelővel áll jogviszonyban, a szolgáltatást a részére végzi, a 
Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik személlyel szemben felelősséggel nem tartozik.  
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A felek kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a Felek között létrejött szerződésnek nincs harmadik fél 
kedvezményezettje, azaz azok a jogi vagy természetes személyek, akik nem szerződő felek, nem jogosultak 
igényt érvényesíteni a GABONA CONTROL-lal szemben a Szerződésből eredően, illetve a Megrendelő a vele 
szemben érvényesített igényeket nem jogosult a GABONA CONTROL-ra áthárítani, vele szemben 
érvényesíteni.  

2.11. A Megrendelő késedelme a GABONA CONTROL késedelmét kizárja, a GABONA CONTROL által vállalt 
teljesítési határidő a megrendelői késedelem időtartamával meghosszabbodik.  

 
3. DÍJSZABÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
3.1. A felek eltérő megállapodása hiányában a GABONA CONTROL által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő 

díjakat a GABONA CONTROL által közzétett általános árlista tartalmazza, melyet a Megrendelő a Szerződés 
megkötésével, illetve a megrendelés megküldésével elfogad. 

3.2. Fizetési mód: banki átutalás. 
3.3. A GABONA CONTROL jogosult az árlistát felülvizsgálni és egyoldalúan módosítani. Az árlista módosításáról 

a GABONA CONTROL a Megrendelőt értesíti. Az árlista változása nem terjed ki a közzététel időpontjában 
már leadott megrendelésekre. A Megrendelő a hirdetmény megjelenését követő 15 napon belül, azonnali 
hatályú felmondással megszüntetheti a felek közötti Szerződést, amennyiben az árlista módosításával nem 
ért egyet. A felmondás nem terjed ki a felmondás közlésekor már leadott megrendelésekre.  

3.4. A felek eltérő megállapodása hiányában a fizetési határidő a GABONA CONTROL által a szolgáltatásról 
kiállított számla kiállítását követő 8 nap. Amennyiben a Megrendelő részben, vagy egészben fizetési 
késedelembe esik, a Megrendelő köteles a GABONA CONTROL részére a Ptk. szerinti – vállalkozások közötti 
szerződésekre vonatkozó - késedelmi kamatot, valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti behajtási 
költségátalányt fizetni. 

3.5. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a GABONA CONTROL jogosult a Megrendelő további 
megrendeléseinek teljesítését a teljes tartozás és járulékai maradéktalan megfizetéséig felfüggeszteni.  

 60 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a GABONA CONTROL jogosult a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. A már elvégzett szolgáltatások díját, valamint a GABONA CONTROL-nak így okozott költséget, 
kárt a megrendelő köteles a GABONA CONTROL részére megfizetni. 

3.6. Megrendelő részben, vagy egészben történő, 30 napot meghaladó késedelmes fizetése esetén, továbbá 
amennyiben a Megrendelővel szemben végrehajtási-, végelszámolási-, felszámolási-, csőd-, kényszertörlési 
eljárás indul, fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe kerül, vagy adószámát felfüggesztik, vagy törlik, a 
GABONA CONTROL jogosult az utólagos utalással történő fizetést megvonni, a Megrendelő a továbbiakban 
valamennyi szolgáltatásért előre köteles fizetni, továbbá a Megrendelő a továbbiakban nem jogosult a 
Megrendelőket, vagy őt speciálisan illető kedvezményekre (pl. kedvezményes ár). 

3.7. A Megrendelő késedelme a GABONA CONTROL késedelmét kizárja, a GABONA CONTROL által vállalt 
teljesítési határidő a megrendelői késedelem időtartamával meghosszabbodik.  

3.8. A Megrendelő a GABONA CONTROL követelésével, számlájával szemben visszatartást, levonást, 
beszámítást nem alkalmazhat, a GABONA CONTROL-lal szemben fennálló tartozását, valamint a GABONA 
CONTROL-lal kötött Szerződést semmilyen jogcímen nem ruházhatja át harmadik személyre. A jelen 
pontban foglaltak megszegésével kötött ügylet a GABONA CONTROL-lal szemben hatálytalan, a GABONA 
CONTROL-nak okozott károkért a Megrendelő köteles helytállni. 

 
4. FELELŐSSÉG ÉS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA  
4.1. A GABONA CONTROL által okozott kár esetén a teljes kártérítési összeg - függetlenül attól, hogy a kár 

közvetlenül vagy közvetetten, szerződésből, vagy szerződésen kívül, illetve egyéb módon merült fel – a 
költségeket és egyéb járulékokat, így különösen az ügyvédi költséget és egyéb perköltséget is beleértve nem 
haladhatja meg a Szolgáltatás kárral érintett részéért fizetett vagy fizetendő díjnak az ötszörösét, de 
legfeljebb 2.000.000.- HUF-ot. Ezen túl a GABONA CONTROL nem felelős semmilyen bekövetkezett kárért, 
költségért. Ez a rendelkezés irányadó a regressz jog, visszkereseti alapján érvényesített kár- és 
költségigényekre is. 

4.2. A GABONA CONTROL nem felel a közvetett kárért, a következményi kárért, illetve elmaradt haszonért.  
A GABONA CONTROL harmadik személyekkel szemben semmilyen jogcímen felelősséggel nem tartozik. A 
Megrendelő köteles közvetlenül, teljes körűen és kizárólagosan megfizetni bármely harmadik fél által a 
GABONA CONTROL szolgáltatásával, jelentésével összefüggően támasztott bármely jogcímű követelést.  

4.3. A Megrendelő kizárólagosan és teljes egészében viseli és köteles megtéríteni jogcímtől függetlenül a 
közvetlenül vagy közvetetten bármilyen hatósági intézkedésből eredő vagy harmadik személy által 
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támasztott igényt, amely abból ered, hogy a Megrendelő vagy olyan harmadik fél, aki a GABONA CONTROL-
tól jelentést vagy más Szolgáltatást vagy annak eredményét kapott vagy használt fel vagy abban bízott, 
vélhetően vagy ténylegesen nem tartotta be a vonatkozó jogszabályokat, bírósági vagy egyéb 
határozatokat, előírásokat. 

4.4. A Megrendelő köteles megtéríteni jogcímtől függetlenül harmadik személy valamennyi igényét, amelyek a 
Szolgáltatások, (jelentések stb.) jogosulatlan vagy visszaélésszerű felhasználásából származnak.  

4.5.  A GABONA CONTROL kifejezetten kizárja a vizsgált termékek minőségért vagy azokban bekövetkezetett 
csökkenésért vagy károsodásért való felelősséget.  

4.6. A GABONA CONTROL nem vállal felelősséget a Megrendelő felé olyan késedelemért, hibás teljesítésért vagy 
teljesítés elmaradásáért, vagy bármely kárért, amely a GABONA CONTROL érdekkörén, illetve hatókörén 
kívül eső oknak tudható be (pl. járvány, forradalom, polgárháború, természeti katasztrófa, közlekedési 
katasztrófa, közműellátás hiánya, internet szolgáltatás kiesése stb.). A GABONA CONTROL felelőssége kizárt 
a vis maiorból eredő károkért, költségekért.  

4.7. A GABONA CONTROL felelőssége kizárt a jelen ÁSzF egyéb rendelkezéseiben foglalt esetekben is.  
4.8. A Megrendelő köteles a kárigény alapjául szolgáló eseményekről, tényekről az észlelést követő legkésőbb 

30 napon belül a GABONA CONTROL-t írásban értesíteni. A mulasztás következményeiért a Megrendelő 
felel.  

4.9. A követelés bíróság előtti érvényesítése előtt a Megrendelő köteles a GABONA CONTROL-lal írásbeli 
egyeztetést kezdeményezni. Az egyeztetés lezárásáig a GABONA CONTROL  nem esik késedelembe. Az 
előzetes egyeztetés elmulasztása esetén a teljes perköltség a Megrendelőt terheli, esetleges 
pernyertességétől, annak arányától függetlenül. 

4.10. A kárigény a kifogásolt szolgáltatás teljesítését követő 1 éven belül érvényesíthető bíróság előtt. Ez a 
határidő jogvesztő. 

5. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, FELMONDÁS 
5.1.  A Keretszerződés határozatlan időre jön létre és 30 napos felmondási idővel bármelyik Fél a másik Félhez 

írásban, ajánlott és tértivevényes levélben intézett levélben felmondhatja.  
 A keretszerződés bármely okból való megszűnése, megszüntetése a keretszerződés alapján már elküldött 

egyedi megrendelésekre nem terjed ki.  
 Az egyedi megrendelések önállóan nem mondhatók fel.  
5.3. Az eseti szerződés nem mondható fel, a teljesítés megkezdéséig a Megrendelő a GABONA CONTROL igazolt 

költségei megtérítése mellett elállhat.  
5.4.  A Szerződést (keretszerződés, vagy eseti szerződés) bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal felmondani, ha 

a másik Fél a Szerződésben foglalt kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti. A rendkívüli 
felmondást írásban (e-mail/fax útján, személyesen, vagy ajánlott és tértivevényes levélben) kell a 
szerződésszegő féllel közölni.  

  Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen: 

• bármely fizetési kötelezettségével – a GABONA CONTROL-lal előzetesen írásban nem közölt, és általa 
jóvá nem hagyott - legalább 30 napos késedelembe esik, 

• jelen ÁSzF-ben, a keretszerződésben, illetve az eseti megállapodásban megjelölt egyéb ok. 
 

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÓK 
6.1. A Szerződés teljesítése során a felek kötelesek egymással folyamatosan együttműködni, amely során 

kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményről egymást haladéktalanul 
tájékoztatni.  

6.2. Az együttműködést a felek a Szerződésben megjelölt képviselőik útján valósítják meg. 
A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról a felek kötelesek haladéktalanul, írásban 
tájékoztatni egymást, az ennek elmulasztásából eredő következményekért a mulasztó fél felel. 

6.3. Felek az egymáshoz intézett valamennyi értesítést, nyilatkozatot, felszólítást írásban kötelesek megtenni. A 
felek értesítési címének a Szerződés fejlécében megadott címet, vagy a megrendelést, visszaigazolást, a 
Szerződés hatálya alatt tett egyéb jognyilatkozatot tartalmazó e-mail feladási címét, fax-számot kell 
tekinteni. Amennyiben a felek megállapodása, vagy a jelen ÁSzF eltérően nem rendelkezik, az értesítést e-
mailben történő küldés esetén a feladást követő 1. munkanapon, személyes átadás estén azonnal 
kézbesítettnek kell tekinteni; postai kézbesítés esetén bármely értesítés másik féllel közöltnek tekintendő, 
ha azt a másik fél jelen szerződésben meghatározott címére küldte a fél és azt a címzett átvette, az átvétel 
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napján, amennyiben a kézbesítés bármely akadályba ütközött, az ajánlott és tértivevényes levélként történő 
postára adástól számított 5. munkanapon.  
 

7. ÜZLETI TITOK 
7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megkötése, illetve teljesítése során, vagy azzal 

összefüggésben tudomásukra jutott, a másik félre, különösen annak üzleti kapcsolataira, üzleti partnereire, 
pénzügyi helyzetére vonatkozó valamennyi tény, adat és információ, amely illetéktelenek által történő 
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, 
gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné üzleti titkot képez, melyek megtartására felek a 
Szerződés megszűnését követően is, korlátlan ideig kötelesek. 

7.2. A titoktartási kötelezettség megszegéséért felelős fél köteles a másik félnek így okozott kárt megtéríteni.  
7.3. Felmentés a titoktartási kötelezettség alól: A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a GABONA CONTROL a 

Megrendelő által átadott, vagy egyébként a szerződéskötést megelőző egyeztetések, a szerződéskötés 
(megrendelés és visszaigazolás/teljesítés megkezdése), annak teljesítése során, vagy azzal összefüggésben 
a GABONA CONTROL tudomására jutott adatokat a GABONA CONTROL jogosult tárolni, kezelni és a 
szerződéskötés, szolgáltatásnyújtás, követelés érvényesítés, jogvita belső kutatás, minőségbiztosítás, 
valamint a rá irányadó jogszabályi és szakmai előírások teljesítése érdekében felhasználni, korlátozástól 
mentesen, a jogszabályban előírt időtartamig, de legkorábban a felek között jogviszonyra, az abból eredő 
követelések érvényesítésére irányadó elévülési idő végéig, amelyhez a Megrendelő a megrendelés 
leadásával feltétlenül hozzájárul. Megrendelő a jelen pont szerinti időtartamig a hozzájárulását nem 
vonhatja vissza.  

 Amennyiben a Megrendelő valamely Szolgáltatást olyan módon használ fel, hogy az egy GABONA CONTROL-
lal vagy a Gabona Control partnerével folytatott jogvitákhoz vezet, vagy egyébként sérti a GABONA 
CONTROL szakmai jó hírnevét, a GABONA CONTROL jogosult bármilyen megrendelői adatot felhasználni és 
továbbítani, beleértve minden olyan adatot, feljegyzést, utasítást, értesítést, mintát vagy iratot, amely a 
GABONA CONTROL birtokában van és a GABONA CONTROL szükséges védelmét szolgálja.   

 

8. TERVEZETEK, ELŐZETES VAGY RÉSZ-EREDMÉNYEK  
8.1. A szolgáltatás nyújtása során készült valamennyi tervezet, előzetes- vagy részjelentés, illetve Szolgáltatás 

kizárólag a Megrendelő saját felelősségére használható fel, és a GABONA CONTROL nem vállal felelősséget 
a végleges jelentéshez, illetve Szolgáltatáshoz képest fennálló eltérésért.  

 
9. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
9.1. A jelen ÁSZF-et kinyomtatott formában a GABONA CONTROL a tevékenységi helyén, elektronikus formában 

az általa üzemeltetett Honlapon folyamatosan elérhetővé teszi a Megrendelők számára. 
9.2. Amennyiben az ÁSZF valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné annak többi 

rendelkezését. 
9.3. A GABONA CONTROL a Megrendelő irányában valamely Szolgáltatás nyújtására irányuló 

kötelezettségvállalása kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekkel együtt érvényes.  
9.4. A Megrendelő által egyoldalúan szabott feltétel érvénytelen.  
9.5. Az ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben elsősorban a felek rendelkezései, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, továbbá Magyarország vonatkozó jogszabályai 
az irányadóak. 

9.6. A Felek a közöttük felmerülő vitás ügyeket igyekeznek tárgyalásos úton, - szükség esetén jogi képviselőik 
bevonásával – peren kívül rendezni, a jelen ÁSzF rendelkezéseinek figyelembevételével. Amennyiben a 
peren kívüli tárgyalások nem vezetnek a jogvita eredményes lezárására, a Felek alávetik magukat a GABONA 
CONTROL székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. A jogvitákban a 
magyar jog irányadó. 

 
A jelen ÁSzF hatályba lépésének napja:  2021.03.01. 
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