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1. Szerződéses kapcsolat 

 
1.1. HANATON hanglemez sokszorosítása és szállítása a Szerződő Felek eltérő írásos 

megállapodásának hiányában a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel 
történik. HANATON vállalja a vele kapcsolatba lépő MEGRENDELŐ (továbbiakban 
MEGRENDELŐ) Vállalkozási szerződés szerinti megrendelésének írásbeli 
visszaigazolását és a termék legyártását. A MEGRENDELŐ a megrendelésével a 
jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeket elfogadja és azok alapján vállalja, hogy 
a megrendelt terméket átveszi és a HANATON által kiállított számla szerinti 
vállalkozói díjat határidőben, hiánytalanul megfizeti. A megrendelést követően a 
MEGRENDELŐ a 11. pont szerint jogosult a szerződéstől történő egyoldalú 
elállásra. A már létrejött, ÁSZF szerinti szerződés módosítására kizárólag írásban, a 
Szerződő Felek közös megegyezése alapján van lehetőség. 

1.2. HANATON vállalja, hogy a Vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint 
sokszorosítja, csomagolja és kiszállítja MEGRENDELŐ vinyl hanglemezeit, valamint 
az azokhoz megrendelés szerint kapcsolódó nyomdai anyagokat. 

1.3. MEGRENDELŐ nyilatkozik, hogy a megrendeléssel kapcsolatos minden nemű 
nyilatkozattételre a Vállalkozási szerződésben szereplő kapcsolattartó jogosult.  

1.4. HANATON a sokszorosítást részben alvállalkozók bevonásával végzi.  
 

2. Szerzői és szomszédos jogok 
 

2.1. MEGRENDELŐ szavatolja, hogy a megrendelt hanglemez nem sérti harmadik fél 
szerzői vagy egyéb szellemi tulajdonjogát. Kijelenti továbbá, hogy a hanglemez 
felvételének megrendelés szerinti formában történő kiadására jogosultsággal 
rendelkezik, akár a hangfelvétel-tulajdonosoktól, előadóktól és az érintett szerzői 
jogvédő szervezet(ek)től beszerzett közvetlen engedélyek, akár a hangfelvétel 
kiadójával megkötött társkiadói vagy egyéb megállapodása alapján. 
MEGRENDELŐ kötelezettséget vállal arra, hogy a jogdíjak teljes egészében a 
jogtulajdonosoknak, illetve jogkezelőknek esedékességig megfizetésre kerülnek. 

2.2. MEGRENDELŐ kötelezettséget vállal arra, hogy beszerzi és az anyagleadással 
egyidőben HANATON részére eljuttatja a szerzői jogkezelő gyártási engedélyét, 
vagy megteszi sajátszerzői jogi nyilatkozatát, HANATON által előírt formában 
(letölthető:https://hanaton.hu/files/copyright_declaration.docx). 
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2.3. MEGRENDELŐ garantálja, hogy nincsenek folyamatban és nem várhatóak olyan 
követelések, viták, perek, választottbírósági vagy egyéb eljárások, amelyek 
befolyásolhatják a fentiekben tett nyilatkozatait. MEGRENDELŐ köteles 
megvédeni, kártalanítani és mentesíteni HANATON-t minden olyan követelés, vita, 
eljárás, kereset, bírság, büntetés, per, veszteség, kiadás, kár (beleértve a büntető 
kártérítést is) és összefüggő költség (pl. ügyvédi, végrehajtói díj) alól, amely 
bármely harmadik fél szerzői jogának vagy bármely más szomszédos jogának a 
megrendelt termékekkel összefüggő megsértéséből vagy állítólagos megsértéséből 
ered, vagy azzal kapcsolatban áll. 
 

3. Anyagleadás, felelősségek, minőségi hibák 
 

3.1. MEGRENDELŐ a sokszorosításhoz szükséges hang- és nyomdai anyagokat 
(továbbiakban: forrásanyagok) HANATON előírásai szerinti formátumban adja át. 
MEGRENDELŐ köteles HANATON előírásai szerint elkészíteni a hanganyagokat, 
tekintettel a vinyl hanglemez gyártási sajátosságaira: https://hanaton.hu/hasznos 
A grafikai anyagok leadásához használandó sablonok: https://hanaton.hu/sablonok 

3.2. A forrásanyagokat a Megrendelő HANATON online felületein adja át, az alábbiak 
szerint: https://hanaton.hu/hasznos A leadott forrásanyagokban előforduló hibákért 
minden felelősséget MEGRENDELŐ vállal. 

3.3. A forrásanyagokat HANATON a teljesítését követő 3 hónapig díjmentesen tárolja, 
majd jogosult azokat további értesítés nélkül saját tárhelyéről törölni. HANATON 
nem vállal felelősséget a forrásanyagok közvetlen, közvetett vagy következményes 
káráért vagy elvesztéséért. 

3.4. MEGRENDELŐ köteles a termékeket kiszállítás utána azonnal megvizsgálni és 
minőségi panaszai esetén HANATONt 48 órán belül tájékoztatni. Rejtett hibák 
esetén azok nyilvánvalóvá válásuk után haladéktalanul, de legkésőbb a szállítást 
követő két hónapon belül MEGRENDELŐnek értesítenie kell HANATONt. 

3.5. Minőségi hibák esetén és az előző pontban szereplő feltételek teljesülése esetén 
HANATON a hibás termékeket kijavítja, vagy pótolja, amennyiben  
a) a hibák a gyártás során keletkeztek,  
b) MEGRENDELŐ azokat HANATONnak saját költségén visszajuttatta 

(amennyiben a kifogás utólag jogosnak minősül, akkor e költséget HANATON 
megtéríti), 

c) a forrásanyagokban a hibák nem szerepeltek, 
d) a testpress a hibát nem tartalmazta, 
e) a kifogásolt termékek aránya meghaladja a leszállított termékek 1%-át, 
f) amennyiben a hibák nem természetes elhasználódás, vagy későbbi gondatlan 

kezelésből származnak, 
g) amennyiben MEGRENDELŐ a termékeken nem végzett módosításokat, 
h) amennyiben a specifikációtól való eltérés nem jelentéktelen, 
i) amennyiben a HANATON minőségi sztenderdek szerint hibának minősülnek: 

https://hanaton.hu/minosegi-elvarasok 
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4. Nyomóformák 
 

4.1. A hanglemezek sokszorosításához használt nyomóformát (stamper, vagy matrica) 
HANATON alvállalkozója állítja elő MEGRENDELŐ által leadott hanganyag alapján. 
A nyomóforma tulajdonjoga MEGRENDELŐT illeti. A gyártás befejezését követő két 
évig HANATON a nyomóformákat megőrzi. Utángyártás esetén a megőrzési idő az 
utángyártás befejezését követő két évvel meghosszabbodik. A megőrzés során a 
nyomóformák állagáért, minőségéért HANATON nem vállal felelősséget. 

4.2. A nyomóformákat HANATON külön kérésre átadja MEGRENDELŐnek, azonban az 
átadott nyomóformákkal utángyártást nem vállal. 
 

5. Tesztlemezek 
 

5.1. Gyártás megkezdése előtt HANATON 3 db tesztlemezt készít (test pressing), 
melyeket MEGRENDELŐnek eljuttat. A tesztlemezek színe fekete, és „test 
pressing” feliratú címkével készülnek.  

5.2. HANATON a gyártást a tesztlemezek MEGRENDELŐ általi írásbeli (elsősorban 
email útján való) elfogadása után kezdi meg. A gyártási határidőbe a tesztlemezek 
kiküldése és elfogadása közötti idő nem számít be. 

5.3. A tesztlemezek jóváhagyásával MEGRENDELŐ elfogadja a sokszorosításra kerülő 
hanglemezek hangminőségét. 

5.4. Amennyiben a tesztlemezeken MEGRENDELŐ olyan minőségi hibát talál, amit a 
leadott hanganyag nem tartalmazott (például, de nem kizárólag karc, pattogás), 
úgy jogosult a hibák díjmentes kijavítását, valamint újabb tesztlemezeket kérni. 

5.5. Nem jogosult MEGRENDELŐ díjmentes hibajavítást kérni abban az esetben, ha a 
hiba a leadott hanganyag minőséghibáiból származik. Ebben az esetben 
MEGRENDELŐ választhatja az új nyomóforma saját költségén történő 
újragyártatását, vagy a 11. pont szerint elállhat a megrendeléstől. 

5.6. A visszajelzési és javítási időkkel a vállalt gyártási idő meghosszabbodik. 
 

6. Gyártás és szállítás 
 

6.1. HANATON mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékeket a vállalkozási 
szerződésben szereplő határidőig leszállítsa, azonban a késedelmes szállításért 
való felelősségét kizárja, bármely okból, de különösen az alvállalkozók szállítási 
késedelme és esetlegesen fellépő nyersanyaghiány következtében is. HANATON 
nem felel a késedelmes szállításból adódó veszteségért, kárért, beleértve a 
nyereségkiesést, bevételkiesést, gazdasági veszteséget, jó hírnév elvesztését és 
bármilyen egyéb jellegű vagyoni veszteséget. 

6.2. A gyártási idő a jóváhagyott anyagleadást és a vállalkozási szerződésben 
meghatározott előleg befizetését követő munkanapon kezdődik. 

6.3. A gyártási határidő meghosszabbodhat az anyagleadással kapcsolatos 
egyeztetések, megrendelői jóváhagyások, visszajelzések, egyéb cselekmények 
idejével. 

6.4. HANATON nem köteles folytatni, vagy teljesíteni a megrendelést, amíg 
MEGRENDELŐ késedelemben van korábbi számlája kifizetésével. HANATON 
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minden egyes visszatartott szállítási nap utána a megrendelés árának 2%-áig 
terjedő raktározási költséget számíthat fel.  

6.5. Amennyiben a MEGRENDELŐ nem ad szállítási információt, vagy megtagadja a 
szállítás átvételét, HANATON jogosult tárolást szervezni, melynek költségét 
jogosult MEGRENDELŐNEK felszámítani. 30 napnál hosszabb raktározás esetén 
HANATON jogosult a termékeket megsemmisíteni, amelyet megelőzően legalább 5 
munkanappal a MEGRENDELŐT erről tájékoztatja, egyben utolsó felszólítást ad ki 
MEGRENDELŐ részére. 

6.6. HANATON részteljesítésre jogosult. 
6.7. HANATON előre értesíti MEGRENDELŐ kapcsolattartóját a szállítás várható 

időpontjáról. 
 

7. Mennyiségi tűrések 
 

7.1. A hanglemez gyártási sajátosságai miatt HANATON jogosult a termékek 
megrendelt darabszámától mennyiségi tűréshatáron belül eltérni. MEGRENDELŐ 
túlgyártás esetén köteles a ténylegesen leszállított termékek árát megfizetni, illetve 
jogosult az alulgyártott termékek darabárának visszatérítésére.  

7.2. Mennyiségi tűréshatár 1000 példányszámig +/- 10%, 1000 példányszám felett +/- 
5%. 
 

8. Díjak és fizetési feltételek 
 

8.1. A hanglemezgyártás díját és a fizetések esedékességét a Vállakozási szerződés 
tartalmazza.  

8.2. Amennyiben MEGRENDELŐ a megállapodás szerint fizetési késedelembe esik, 30 
napot meghaladó késedelem esetén HANATON jogosult a gyártás 
felfüggesztésére, és minden addigi költségének egyösszegű kiszámlázására, 
beleértve a behajtási, adminisztratív és ügyvédi költségeket is. 

8.3. Amennyiben az előző pontban szereplő költségek 30 napon belül nem kerülnek 
kiegyenlítésre, HANATON jogosult a szerződéstől való elállásra. 
 

9. Felhasználási jogok és referencia 
 

9.1. Az elkészült hanglemezek felhasználási és tulajdonjoga MEGRENDELŐt illetik. 
HANATON fenntartja magának a jogot maximum 5 db hanglemez 
minőségbiztosítási célból történő megtartására azzal a kitétellel, hogy a 
hanglemezeket semmilyen formában nem adja tovább harmadik félnek.  

9.2. HANATON jogosult a sokszorosított hanglemezeket referenciái között feltüntetni, 
és a hanganyagot referenciaként nem nyilvánosan, a Megrendelő általi forgalomba 
hozatalt követően bemutatni. 
 

10. Felelősség korlátozása és titoktartás 
 

10.1. HANATON semmilyen körülmények között nem vállal semmilyen felelősséget a 
nyereség, üzlet, termelés, szerződés, bevétel, jó hírnév, várható megtakarítás, 
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kamatok, finanszírozási költségek körében bekövetkezett vagy bármilyen egyéb 
közvetett vagy következményes kárért. 

10.2. HANATON felelőssége a Vállakozási szerződésben meghatározott termékek árának 
100%-ra korlátozódik. 

10.3. Jelen megállapodás minden részletével és mellékletével üzleti titoknak minősül, így 
a tartalma harmadik fél részére csak felek együttes írásos beleegyezésével adható 
ki. 
 

11. A szerződés megszűnése 
 

11.1. A Megrendelő és HANATON között létrejött szerződés elsősorban a felek közös 
írásbeli nyilatkozatával szüntethető meg. 

11.2. Amennyiben MEGRENDELŐ a sokszorosítás (préselés) megkezdése előtt eláll a 
megrendeléstől, az addig beérkezett előlegek HANATON-t illetik.  

11.3. Amennyiben MEGRENDELŐ a sokszorosítás (préselés) megkezdése után áll el a 
megrendeléstől, a teljes gyártási díj HANATON-t illeti. 
 

12. Egyéb rendelkezések 
 

12.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek által szabályozott szerződés a Vállalkozási 
szerződés HANATON és MEGRENDELŐ általi aláírásával jön létre.  

12.2. HANATON és MEGRENDELŐ között létrejött bármely, a szerződésre és az abból 
eredő szerződésen kívüli jogra és kötelezettségre a magyar jog az irányadó. 

12.3. Felek az esetleges jövőbeli jogvitájuk esetére kikötik a Zalaegerszegi Járásbíróság 
illetékességét. 


