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ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
1. Eladó köteles a Szerződésben foglaltaknak megfelelő minőségű, hibátlan termékeket előállítani.
2. A terméket teherbíró burkolatra kell elhelyezni, amelyet a Vevő köteles kialakítani az Eladó által
ismertetett műszaki tartalommal egyezően. Eladó egyebekben a termékek végleges rendeltetési
helyének az alkalmasságáért, teherbírásáért, minőségéért, egyenletességéért semmilyen
felelősséget nem vállal. Amennyiben a rögzítés helye a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas,
az a Vevő teljesítési érdekkörében felmerülő oknak tekintendő, ami Eladó felelősségét kizárja.
3. A termék nagyszilárdságú betonból készült, felülete nagy tömörségű, és csak csekély mértékben
nedvszívó és csekély mértékben teherbíró. A környezeti szennyeződések általános, semleges
kémhatású tisztítószerekkel távolítandók el. Savak és savas kémhatású tisztítószerek használata
tilos. Falfirkák eltávolítására szakkivitelezőt kell igénybe venni. A termékekre vonatkozó részletes
karbantartási, illetve telepítési útmutatót, illetve tételes műszaki jellemzőket tartalmazó leírást a
Szerződés mellékletei tartalmazzák.
4. A termékekkel kapcsolatosan Eladó kijelenti, hogy a termék az általános fagyhatásoknak ellenáll, az
kizárólag utcabútorként használható. A termék kizárólag dekorációkként használhatók; nem
terhelhetők. Minden terhelés, illetve nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért Eladó a
felelősségét kizárja. Mindezek alapján Eladó az alábbi esetekben nem vállal felelősséget a termék
minőségéért, az alábbi esetekben a kellékszavatosság és jótállás az alábbi károkért kizárt:
a) nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, megismételve, hogy a termék műalkotás,

b) túlterhelésből, illetve dinamikus terhelésből, extrém intenzitású igénybevételből eredő
károkért,
c) a rongálásból, értve ezalatt bármilyen külső mechanikus behatásból eredő károkért (pl.
betonfelületek karcolása, ütése stb.)
d) a használatból eredő esetleges maradandó károsodások és szennyeződések esetén,
e) a nem megfelelő vagy hiányos elhelyezésből, rögzítésből eredő károkért, különösen az
elhelyezés során esetlegesen keletkező repedésekért, élek és sarkok lepattogzásáért,
törésekért
f) a fogadó aljzat kialakításából, illetve az aljzat nem megfelelő teherbírásából eredő károkért,
g) extrém időjárási hatásokból eredő károkért
h) a nem megfelelő karbantartásból és tisztásból, a szennyeződések nem megfelelő
eltávolításából eredő károkért (pl. savas tisztítószerek használata, csiszolás vegyszeres tisztítás,
szakszerűtlen graffiti-eltávolítás, fafelületek rendszeres lazúrozásának elmaradása stb.)
i) útszóró só hatásaiból eredő károkért
j) a nem megfelelő elhelyezésből, rögzítésből, szállításból, mozgatásból, tárolásból eredő
károkért, nem megfelelő mozgatásából, emeléséből, elmozdításából, tárolásból,
raktározásából, szállításából eredő károkért,
k) pigmentált feliratok esetében a feliratok egy éven túli láthatóságáért
l) vis mairoból fakadó károkért.
5. A termék anyaga beton, így a betonfelület megjelenése (színe, felületi struktúrája, foltossága) az
időjárási hatások következtében kismértékben változhat. Ez normális jelenség, a beton anyagszerű
sajátossága, Vevő ezt a tényt kifejezetten tudomásul veszi. A fentieken túl Eladó a termékekre az
átadástól számítottan egy év jótállást vállal a jelen szerződésben vállalt feltételek szerint.
Egyebekben a jótállás nem terjed ki továbbá a fentieken túl az alábbi esetekre:
a) az alkalmazott anyagok természetéből fakadó elhasználódásra, illetve a rendeltetésszerű
használatból eredő elhasználódásra, kopásra
b) olyan anyagokra és alkatrészekre, amelyeket az Eladó a Vevő kívánságára épített be vagy
használt fel
c) olyan anyagokra és alkatrészekre, amelyeket nem az Eladó gyártott
d) olyan anyagokra és alkatrészekre, amelyeket nem a mindenkor hatályos Használati Útmutató
szerint tartottak karban vagy tároltak
e) bevonatokra, lazúrokra, festékekre, különösen fa felületek esetén
f) fafelületekre és faanyagokra, amennyiben nem a Használati Útmutató szerint tartották karban
vagy tárolták
g) olyan esetekre, amikor a terméket nem az Eladó szerelte össze
6. A termék egyedi iparművészeti alkotás, amelyet a jelen okiratban foglaltak szerint a jog véd. A
tárgyakon történő bármilyen módosítás, beavatkozás, átalakítás kizárólag az Eladó engedélyével
lehetséges, e körben az Eladó a Ptk.; Szjt. és Fmt. szerinti személyiségi és vagyoni jogait kifejezetten
fenntartja.
7. A kellék és jogszavatosság tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint Eladó kötelezi magát
arra, hogy minden olyan hibát kijavít, amely az általa végzett tervezési, gyártási vagy anyaghibából
ered és ezt a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint adott esetben a Vevő bizonyítani tudja.
Ez a kötelezettség nem érvényes arra a meghibásodási esetre, amikor az Eladó előírásainak vagy
azok hiányában a szakmai általános szabályoknak nem megfelelő karbantartás történt, vagy a
telepítési és csatlakozási utasításokat nem tartották be. Bármiféle szavatossági kötelezettség
ugyanakkor kizárt, ha a csere vagy javítás a termék természetes kopásából, vagy a termék
felügyeletének hiányosságaiból, illetve a nem rendeltetésszerű használatból és/vagy az Eladó
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előírásainak be nem tartásából vált szükségessé, vagy még általánosabban, minden olyan esemény
bekövetkeztében, amelyért nem az Eladó felelős. Az Eladó szavatossági kötelezettsége akkor sem
áll fenn, ha a Vevő az Eladó kifejezett beleegyezése nélkül a terméken módosításokat vagy
kiegészítéseket hajtott végre.
8. Az adott termék vonatkozásában Eladó a Vevő részére nyilatkozik a jótállásról és annak
időtartamáról. A termékekre Eladó teljesítéstől a Szerződésben meghatározott ideig jótállást vállal.
A jótállási kötelezettség Eladót csak abban az esetben terheli, ha a Szerződés során erre írásos
nyilatkozatot ad. A jótállás keretében az Eladó a hibás terméket a helyszínen kijavítja, vagy kicseréli.
9. Az Eladót szavatossági kötelezettsége fő szabály szerint a teljesítési helyen terheli. A javításokat vagy
a cseréket indokolt esetben az Eladó a telephelyén végzi el, miután a Vevő a meghibásodott
alkatrészeket vagy termékeket Eladó részére visszaküldte. Abban az esetben, ha a javítást vagy a
cserét a termék természetéből eredően, vagy a Vevő kifejezett kérésére csak a helyszínen lehet
elvégezni, a javításra eső munkaerő költségeit az Eladó magára vállalja, de a meghibásodott
részektől eltérő darabok szétszerelési és összeszerelési költségeinek kizárásával.
10. Kellékszavatosság és jótállás esetében a Vevő köteles a hibák felfedezését követően azonnal, de
legkésőbb 72 órán belül Eladót ajánlott levél értesíteni és részletes tájékoztatást adni a
meghibásodás körülményeiről. Más úton bejelentett igényt Eladó nem ismer el. Vevőnek lehetővé
kell tennie Eladó számára a hiba feltárását és elhárítását. Ezenkívül az Eladó kifejezett beleegyezése
nélkül tartózkodnia kell attól, hogy a hiba feltárását, illetve elhárítását harmadik féllel végeztesse
el. Nem terheli kellékszavatossági vagy jótállási kötelezettség Eladót, amennyiben a termék bármely
műszaki vagy esztétikai paraméterét és tulajdonságát Vevő megváltoztatja, így különösen átfestés,
bármilyen elem, felirat elhelyezése, csonkítása, átvágása esetén.

A TERMÉKEK VÉDETTSÉGE
1.

A termékek, mint egyedi iparművészeti alkotások, illetve a termékek tervei a polgári jog és a
szerzői jog által védettek, formatervezési mintaoltalom és EUIPO oltalom alatt állnak, a jogszabályok
szerint és azok rendelkezései által védettek.

2.

Eladó e körben tájékoztatja a Vevőt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 2:51-55. §§-ai szerint amennyiben a termékekkel kapcsolatos jogsértés
következne be a jogsértés ténye alapján - az elévülési időn belül - az eset körülményeihez képest
Eladó követelheti

a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő
nyilvánosságot;
d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel
előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását;
e) azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap
nélküli gazdagodás szabályai szerint.
A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések értelmében Eladó a jogsértés ténye alapján egyebekben
sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért, továbbá amennyiben kárt szenved, a
jogellenesen okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti a jogsértőtől kárának
megtérítését.
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3.

Eladó e körben tájékoztatja a Vevőt, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a
továbbiakban: Szjt.) a termékek tervei az Szjt. 1. § (1) bekezdése; (2) bekezdés h; k; m; és o; pontjai,
(3) bekezdés; 3-4.§§-ai; 10-17. §§-ai, valamint X. fejezete alapján a törvény védelme alatt állnak,
ennek megfelelően amennyiben Eladót jogsértés éri, a jogsértővel szemben - az eset
körülményeihez képest - a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a
jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy
szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot
biztosítsanak;
d) követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások
előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra
kialakított üzleti kapcsolatokról;
e) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
f) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását,
továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a
jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását,
kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve
megsemmisítését.
A szerzői jog megsértése esetén a Eladó a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.
A törvényben szabályozott személyhez fűződő jog megsértése esetén a Eladó a polgári jog általános
szabályai szerint sérelemdíjat is követelhet.
Az Eladó a fenti b) pontban meghatározott igényt azzal a személlyel szemben is támaszthatja, akinek
szolgáltatásait a jogsértés elkövetéséhez igénybe vették. Az Eladó a fenti d) pontban meghatározott igényt
azzal a személlyel szemben is támaszthatja, aki kereskedelmi mértékben birtokolta a jogsértéssel érintett
dolgokat; kereskedelmi mértékben vette igénybe a jogsértéssel érintett szolgáltatásokat; kereskedelmi
mértékben nyújtott szolgáltatást a jogsértés elkövetéséhez; vagy a meghatározott személyek állítása
szerint közreműködött a jogsértéssel érintett dolgok előállításában és terjesztésében, illetve a jogsértéssel
érintett szolgáltatások nyújtásában.
A cselekmények kereskedelmi mértékűek, ha az érintett dolgok, illetve szolgáltatások jellegéből és
mennyiségéből nyilvánvaló, hogy e cselekmények - közvetlenül vagy közvetetten - kereskedelmi vagy más
gazdasági előny szerzését szolgálják.
Igényérvényesítés esetén különösen a következő adatok szolgáltatására kötelezhető a jogsértő:
a) a jogsértéssel érintett dolgok, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve
teljesítésében résztvevők, a jogsértéssel érintett dolgokat birtoklók, valamint a forgalmazásba
bevonni kívánt vagy bevont nagy- és kiskereskedők neve és címe;
b) a jogsértéssel érintett dolgok, illetve szolgáltatások előállított, forgalmazott, illetve igénybe vett,
valamint megrendelt mennyisége, továbbá az azokért adott, illetve kapott ellenérték.
Igényérvényesítés esetén a bíróság kérelemre elrendelheti, hogy a lefoglalt, kereskedelmi forgalomból
visszahívott, illetve onnan véglegesen kivont eszközöket, anyagokat, illetve dolgokat fosszák meg jogsértő
mivoltuktól, vagy - ha az nem lehetséges - semmisítsék meg. A bíróság indokolt esetben a megsemmisítés
helyett elrendelheti az eszközöknek és anyagoknak a bírósági végrehajtás szabályai szerint történő
értékesítését is; ebben az esetben a befolyó összeg felől ítéletben határoz. A jogsértéshez használt eszközök
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és anyagok, valamint a jogsértéssel érintett dolgok lefoglalásának helye van akkor is, ha azok nincsenek a
jogsértő tulajdonában, de a tulajdonos a jogsértésről tudott, vagy az adott helyzetben általában elvárható
gondosság mellett tudnia kellett volna.
A bíróság a meghatározott intézkedéseket a jogsértő költségére rendeli el, kivéve, ha az eset körülményei
az ettől való eltérést indokolják. A bíróság a kérelemre elrendelheti a határozatnak a jogsértő költségére
történő nyilvánosságra hozatalát. A nyilvánosságra hozatal módjáról a bíróság dönt. Nyilvánosságra
hozatalon kell érteni különösen az országos napilapban, illetve az internet útján történő közzétételt.
Eladó - a jogsértés esetén támasztható polgári jogi igényeken felül - az ideiglenes intézkedésre vonatkozó
feltételekkel kérheti a bíróságtól
a) biztosítási intézkedés elrendelését a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályai szerint, ha
valószínűsítette, hogy a kártérítés, illetve a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítése iránti
követelésének későbbi kielégítése veszélyben van, és a jogsértés kereskedelmi mértékű;
b) a jogsértő kötelezését banki, pénzügyi és kereskedelmi adatainak és iratainak közlésére, illetve
bemutatására az a) pont szerinti biztosítási intézkedés elrendelése céljából;
c) ellenbiztosíték adását, ha ennek fejében - a jogsértés abbahagyásának követelése helyett hozzájárul a feltételezett jogsértő cselekmények jogsértő általi folytatásához.
4.

Eladó e körben tájékoztatja a Vevőt, hogy a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII.
törvény (a továbbiakban: Fmt.) a termékek, illetve annak alkotóelemei formatervezési mintaoltalom
alatt állnak az Fmt. 1. §; 3. §; 5. §; 11. §-a alapján. Az Fmt. 16. §-a alapján az Eladó a formatervezési
mintaoltalom jogosultja, kizárólagos joga van a minta hasznosítására, így bárkivel szemben
felléphet, aki engedélye nélkül hasznosítja a mintát. Hasznosításnak minősül különösen a minta
szerinti termék előállítása, használata, forgalomba hozatala, forgalomba hozatalra való felkínálása,
behozatala, kivitele és e célokból való raktáron tartása.
Az Fmt. 22. §-a szerint ha a mintaoltalmi bejelentésnek vagy a mintaoltalomnak a tárgyát
jogosulatlanul másnak a mintájából vették át, a sértett vagy jogutódja követelheti annak
megállapítását, hogy a mintaoltalom egészben vagy részben őt illeti meg, valamint kártérítést
követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.
Az Fmt. 23. §-a szerint a mintaoltalom bitorlását követi el, aki az oltalom alatt álló mintát
jogosulatlanul hasznosítja. A mintaoltalom jogosultja a bitorlóval szemben azokat a polgári jogi
igényeket támaszthatja, amelyeket a szabadalmi törvény értelmében a szabadalmas
érvényesíthet a bitorlóval szemben. A mintaoltalom bitorlása esetén a jogosult - külön jogszabály
rendelkezései szerint - követelheti a vámhatóság intézkedését a bitorlással érintett vámáruk
forgalomba kerülésének megakadályozására.

5.

Eladó e körben tájékoztatja a Vevőt, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a
továbbiakban: Btk.) szerint a termékek büntetőjogi védelem alatt állnak.
A Btk. 384. §-a szerint aki más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel a jogosultnak
vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A Btk. 385. §-a szerint továbbá aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján
fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétség
miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt három évig
terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését nagyobb
vagyoni hátrányt okozva követik el. Ha a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértését
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jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés bűntett miatt egy évtől öt évig, különösen
nagy vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés két évtől nyolc évig, különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés.
A Btk. 388. §-a szerint aki a jogosultnak törvény, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés
vagy európai uniós jogi aktus alapján fennálló iparjogvédelmi oltalomból eredő jogát az
oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével, az oltalom tárgyának utánzásával vagy
átvételével előállított áru forgalomba hozatalával, vagy az ilyen áru forgalomba hozatal
céljából való megszerzésével vagy tartásával megsérti, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, vétség
miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt egy évtől öt
évig terjedő szabadságvesztés, ha az iparjogvédelmi jogok megsértését üzletszerűen követik
el. Ha az iparjogvédelmi jogok megsértését jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a
büntetés egy évtől öt évig, különösen nagy vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés két
évtől nyolc évig, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el, a büntetés öt évtől tíz
évig terjedő szabadságvesztés.
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