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I. Általános / alkalmazási terület 
 

1. A megrendelésekre kizárólag a jelen beszerzési 
feltételek vonatkoznak. A szállító általános szerződési 
feltételeit, amelyek ellentétesek vagy eltérnek a mi 
beszerzési feltételeinktől, csak annyiban fogadjuk el, 
amennyiben azokhoz írásban kifejezetten 
hozzájárultunk. A szállítótól származó áruk vagy 
szolgáltatások elfogadása vagy azok kifizetése nem 
minősül hozzájárulásnak. 

 

2. A Felek korábbi szokásai, üzleti gyakorlata vagy 
megállapodásai, valamint az adott üzletág szokásai 
nem válnak a szerződés részévé. A szállító a jelen 
Beszerzési Feltételek elolvasását és értelmezését 
követően kijelenti, hogy az azokban foglalt feltételeket, 
különösen a vastagon szedett előírásokat, kifejezetten 
elfogadja 

 
II. A szerződés megkötése 
 

1. A szerződéskötéseket, szállítási lehívásokat és 
megrendeléseket, valamint azok módosításait írásba 
kell foglalni. A jelen Beszerzési Feltételek szerinti 
írásbeli formának felel meg a papír alapon aláírt 
dokumentumon kívül valamennyi olvasható 
nyilatkozat, amely a nyilatkozat változatlan formában 
történő visszaidézésre alkalmas és 
telekommunikációs eszközzel továbbítható (például 
fax, e-mail) és tartós adathordozón kerül rögzítésre. 
Ugyanez vonatkozik a megrendelésünkben 
foglaltaktól való minőségi és mennyiségi eltérésekre, 
valamint a szerződés későbbi módosításaira is. Az 
egyedi esetekben általunk előírt rendelési szabványok 
és rajzok, beleértve a tolerancia értékeket is, kötelező 
érvényűek. A megrendelés elfogadásával a szállító 
elismeri, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok 
megtekintésével tájékozódott a teljesítés módjáról és 
a teljesítés terjedelméről. A megrendelésben vagy az 
általunk rendelkezésre bocsátott dokumentumokban, 
rajzokban és tervekben fellelhető nyilvánvaló hibák, 
helyesírási hibák és számítási hibák nem 
keletkeztetnek részünkre kötelezettséget. A szállító 
köteles tájékoztatni minket az ilyen hibákról. Ugyanez 
vonatkozik a dokumentumok vagy rajzok hiányára is. 

 

2. A megrendelések csak akkor kötelező érvényűek 
számunkra, ha a szállító a kézbesítéstől számított 14 
napon belül írásban visszaigazolja azokat a kötelező 
szállítási határidő megjelölésével, kivéve, ha az 
egyedi esetekben másként állapodtak meg. 

 

3. A Felek versenyeztetési eljárás során történő 
szerződéskötés vonatkozásában a magyar Polgári 
Törvénykönyv (Ptk.) 6:74. § rendelkezéseit 
kifejezetten kizárják  

 
III. Szállítás és feladás 
 

1. A megállapodott szállítási határidő (szállítási határidő 
vagy szállítási határnap) kötelező érvényű. A szállító 
felszólítás nélkül azonnal késedelembe esik, ha a 
megállapodott szállítási határnapot nem tartja be. 
 

2. A szállítás késedelme esetén megilletnek bennünket a 
törvény által biztosított igények; ésszerű póthatáridő 
eredménytelen elteltét követően jogunk van a 
szerződéstől elállni és, a teljesítés helyett kártérítési 
igényt érvényesíteni. 

 

3. A szállítás késedelme esetén előzetes figyelmeztetés 
után jogosultak vagyunk a szállítási késedelem minden 
megkezdett hetére a rendelés értékének 0,5%-át, de 
legfeljebb 5%-át kitevő kötbért követelni. A 
szerződéses kötbér a szállító által megtérítendő, 
késedelemmel okozott károkkal szemben 
beszámítandó. 

 

4. Részszállítások nem engedélyezettek, kivéve, ha 
azokhoz írásbeli formában hozzájárultunk. 

 

5. A késedelmes szállítás vagy szolgáltatás feltétel 
nélküli elfogadása nem jelenti a késedelmes 

szállítás/szolgáltatás miatt minket megillető igényekről 
való lemondást. 

 

6. Jogunk van megtagadni az áru átvételét a szállítási 
határnap előtt. 

 

7. A szállításra vonatkozó utasításainkat be kell tartani. 
A szállításra vonatkozó utasításaink be nem tartása 
miatt nálunk felmerülő költségeket a szállító viseli. 

 

8. A szállítást a szállító költségére, az általunk megadott 
átvételi helyre díjmentesen kell teljesíteni. Ha 
kivételesen mi viseljük a szállítási költségeket, úgy a 
szállító az általunk előírt fuvarozási módot, egyébként 
pedig a számunkra legkedvezőbb fuvarozási módot 
köteles választani. 
 

9. A kárveszély átszállására az áru elfogadásával kerül 
sor az átvételi helyünkön. 

 

10. Eltérő megállapodás hiányában a csomagolást az ár 
tartalmazza, ellenkező esetben a csomagolás 
önköltségi áron kerül felszámításra. A szállító köteles 
az általunk előírt csomagolást választani, és 
gondoskodni arról, hogy az áru védve legyen a 
sérülésektől. 

 
IV. Vis maior 
 

A zavargások, hatósági intézkedések és egyéb előre 
nem látható, elháríthatatlan és rendkívüli, az üzleti 
tevékenység körén kívül eső események az érintett 
felet az üzemzavar idejére felmentik a szerződéses 
kötelezettségei alól. Az érintett fél köteles 
haladéktalanul tájékoztatni a másik felet, ha ilyen 
esemény bekövetkezése fenyeget és/vagy 
bekövetkezett. Az érintett fél mindent megtesz az 
észszerűség keretein belül, hogy korlátozza az ilyen 
események hatásait. Köteles továbbá haladéktalanul 
értesíteni a másik felet az esemény végéről.  

 
V. Minőség és elfogadás 
 

1. A szállító szavatolja, hogy a szállított termékek 
megfelelnek az általunk előírt műszaki adatoknak és 
specifikációknak, a vonatkozó balesetvédelmi és 
VDE-előírásoknak, a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek, valamint a technika legújabb 
állásának. 
 

2. Az áru minőségének biztosítása érdekében a 
szállítónak típus és terjedelem szempontjából 
megfelelő minőségellenőrzést kell végeznie. 

 

3. A méretek, mennyiségek és a minőség tekintetében a 
beérkező áruk ellenőrzése és a minőségellenőrzés 
során általunk meghatározott értékek irányadóak. 

 

4. Fenntartjuk a jogot, hogy a rendes üzletmenet során 
lehetséges mértékben és időpontban az áru átvétele 
során ellenőrizzük, hogy az áru ne legyen hibás, 
továbbá, hogy a helyes termék és hiánytalan 
mennyiség került leszállításra. 

 

5. Kötelesek vagyunk mennyiségi és beazonosítási 
ellenőrzést végezni, valamint a szerződéses 
termékeket a látható szállítási sérülések 
szempontjából megvizsgálni. Az ilyen hibákkal 
kapcsolatban haladéktalanul kifogással élünk. Minden 
további vizsgálati és hibabejelentési kötelezettség 
kizárt. 

 

6. A szállító köteles a törvény által előírt szállítói 
nyilatkozatokat helyesen és hiánytalanul megtenni. 

 

7. Ha minket vagy ügyfeleinket saját hibás származási 
nyilatkozatunk miatt fizetési kötelezettség terhel, vagy 
ha minket vagy ügyfeleinket emiatt bármilyen más 
vagyoni hátrány ér, és a hiba a szállító hibás 
származási nyilatkozatán alapul, a szállítót terheli a 
felelősség. 

 

8. Amennyiben a szállító a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet (REACH-
rendelet) 3. cikke szerinti árucikkeket szállít, a szállító 
felelősséget vállal azért, hogy eleget tegyen a 
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REACH-rendelet 33. cikke szerint meghatározott 
információk közlésére vonatkozó kötelezettségének. 

 
VI. Fizetési feltételek 
 

1. Az árak tartalmazzák a csomagolási, szállítási és 
egyéb költségeket. 
 

2. Eltérő megállapodás hiányában a számla kifizetése a 
számla és az áru átvételét vagy a szolgáltatás 
nyújtását követő nettó 60 napon belül történik. 
Korábban történő szállítás elfogadása esetén a 
fizetési határidő az eredetileg megállapodott szállítási 
határnap figyelembevételével kerül meghatározásra. 

 

3. A kifizetés a számla ellenőrzésére és vitatására 
vonatkozó jog és a szabályszerű szállítás 
fenntartásával történik. 

 

4. Előlegfizetés esetén jogosultak vagyunk 
bankgaranciát kérni. 

 
VII. Garancia 
 

1. A szállító szavatolja, hogy az áruk, beleértve azok 
kiszerelését és címkézését, megfelelnek az 
előírásainknak. Megrendelésünk szakszerűen és 
megfelelő módon, a technika legújabb állása szerint 
kerül teljesítésre. 
 

2. A jog- és kellékszavatosságra vonatkozó törvényi 
rendelkezések alkalmazandók, amennyiben a 
továbbiakban nincsen eltérő rendelkezés. 

 

3. A szállítót haladéktalanul értesítjük a szállítmányt 
érintő hiányos vagy hibás teljesítésről, amint azt a 
rendes üzletmenet során észleljük. Hibás áru 
leszállítása esetén a szállítónak joga van az utólagos 
teljesítésre, a mi választásunk szerint kijavítás vagy 
utólagos szállítás formájában. Sürgős esetekben 
jogosultak vagyunk a kijavítást a szállító költségére 
magunk elvégezni, vagy harmadik féllel elvégeztetni. 
Sürgős esetnek minősül különösen, ha a szállítót a 
fenyegető veszély vagy nagyobb károk elhárítása 
érdekében már nem lehetséges vagy észszerűtlen a 
hibáról tájékoztatni, és a hiba elhárítására határidőt 
szabni. A szállítót erről az intézkedésről 
haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 

4. A szavatossági idő az áru átadásától 
(kárveszélyviselés átszállása) számított 48 hónap, ha 
az árut a járműgyártók vagy a járműipari beszállítók 
számára történő termékértékesítésre használjuk. 
Egyébként a szavatossági idő 30 hónap. 

 

5. Jogi hiba (jogszerzés akadálya) esetén a szállító 
köteles minket mentesíteni harmadik felek 
esetlegesen fennálló követelései alól, kivéve, ha a jogi 
hibáért (jogszerzés akadályáért) nem ő a felelős. 

 

6. Csere szállítás esetén a szavatossági idő az áru 
leszállításától újra kezdődik. Kijavítás esetén a 
szavatossági idő a kijavítással érintett rész 
terjedelmében a kijavítási kötelezettség teljes körű 
teljesítésével újra kezdődik. Ez nem vonatkozik arra az 
esetre, ha a szállító a javítás elvégzésekor kifejezetten 
és helytállóan fenntartotta, hogy a javítás elvégzésére 
kizárólag méltányosságból, a viták elkerülése 
érdekében vagy a szállítási kapcsolat fenntartása 
érdekében kerül sor. 

 

7. Ha a hibás szállítás vagy egyéb kötelezettségszegés 
miatt költségeink merülnek fel, különösen szállítási, 
anyag-, munka- és pótlási költségek, valamint a bejövő 
áru ellenőrzésének szokásos mértéket meghaladó 
költségei, úgy ezeket a szállító köteles megtéríteni. 

 
VIII. Termékfelelősség 
 

1. Abban az esetben, ha velünk szemben 
termékfelelősség vagy hasonló, vétkességtől 
független és megegyezés útján nem korlátozható 
felelősség külföldi jog szerinti szabályai alapján 
követeléseket támasztanak, úgy a szállító köteles 
minket mentesíteni az ilyen harmadik fél által 

támasztott követelések alól, amennyiben a kárt a 
szállított áru hibája okozta. A köztünk és a szállító 
közötti kármegosztásra a Ptk. 6:524 §-ában foglaltak 
megfelelően alkalmazandók. Ez abban az esetben is 
irányadó, amennyiben a károsult kizárólag a 
szállítóval szemben támaszt igényt. Ha a kár oka a 
szállító felelősségi körébe tartozik, úgy neki kell 
bizonyítania, hogy a kárt egy előre nem látható 
körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a 
körülményt elhárítsa vagy a kárt elkerülje. 
Valamennyi, a szállító által leszállított hibás termékkel 
összefüggő piacfelügyeleti intézkedés költsége, 
továbbá a fogyasztóval szemben fennálló kártérítési 
kötelezettség/megfizetett kártérítés előre látható 
kárnak minősül és így a szállítónak azokat teljes 
terjedelemben meg kell térítenie. Ezen követelések 
tekintetében a szállító lemond az elévülési kifogásról 
mindaddig, amíg velünk szemben 
igényérvényesítésre sor kerülhet. 
 

2. Az 1. bekezdésben említett esetekben a szállító viseli 
az összes kapcsolódó költséget és kiadást. Minden 
más tekintetben a jogszabályi rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

 

3. Ha mi és/vagy a vevő, saját hatáskörben vagy hatóság 
által elrendelve olyan hiba miatt vagyunk kénytelenek 
visszahívni és/vagy viselni a visszahívás költségeit, 
amelynek oka a szállító áruja volt, a szállító köteles 
viselni a költségeket vagy kártalanítani minket. Az 
ilyen költségek előrelátható kárként minősülnek. A Ptk. 
6:524. §-ában foglaltak megfelelően alkalmazandók. A 
szállítót haladéktalanul tájékoztatni kell az 1. mondat 
szerinti bármely eljárásról, illetve igénybevételről. 

 
IX. Szellemi tulajdonjog 
 

1. A szállító vállalja, hogy a szállított árut harmadik fél 
jogaitól (szellemi tulajdonjogtól) mentesen adja át. 
 

2. A szállító vállalja, hogy kártalanít bennünket minden 
olyan harmadik fél által támasztott követeléssel 
szemben, amely a szellemi tulajdonjog megsértésén 
alapul. 

 
X. Szolgáltatások 
 

Azok a személyek, akik a szerződés teljesítése során 
bármely üzemünk területén munkát végeznek, 
kötelesek betartani a mindenkori üzemi rend 
szabályait. A balesetekért való felelősséget kizárjuk, 
amennyiben azokat nem a törvényes képviselőink 
vagy teljesítési segédeink (közreműködőink) 
szándékos vagy súlyosan gondatlan 
kötelességszegése okozta. 

 
XI. Az információ jogosultja, eszközök rendelkezésre 

bocsátása 
 

1. Minden általunk továbbított és hozzáférhetővé tett 
kereskedelmi és műszaki információt titokban kell 
tartani harmadik felek előtt, kivéve, ha azok 
bizonyíthatóan nyilvánosak. Az ilyen információkkal 
kapcsolatos minden jogot fenntartunk magunknak. 
 

2. Azok a rajzok, vázlatok, minták, specifikációk, belső 
vállalati adatok, szerszámok, berendezések stb., 
amelyeket a szállítónak ajánlatadás vagy 
megrendelés teljesítése céljából átadtunk, a 
tulajdonunkban maradnak. Ezeket a rendes 
kereskedő gondosságával kell őrizni, és csak a mi 
megrendeléseink teljesítésére használhatók fel. 
Azokat a termékeket, amelyeket az általunk biztosított 
anyagból vagy a mi bizalmas információink alapján, 
illetve a mi szerszámainkkal vagy másolt 
szerszámainkkal gyártottak, a szállító nem 
használhatja fel, és nem kínálhatja fel vagy adhatja át 
harmadik félnek. 
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XII. Megfelelés 
 

1. A Szállító vállalja, hogy betartja különösen a 
munkavállalókkal való bánásmódra, a 
környezetvédelemre, az adatvédelemre és a 
munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
 

2. Abban az esetben, ha egy szállító ismételten és/vagy 
a megfelelő felszólítás ellenére törvénysértő módon 
viselkedik, és nem bizonyítja, hogy a törvénysértést a 
lehető legnagyobb mértékben orvosolta, és hogy 
észszerű óvintézkedéseket tett a törvénysértések 
jövőbeni elkerülése érdekében, fenntartjuk a jogot, 
hogy a meglévő szerződésektől elálljunk, vagy azokat 
felmondjuk előzetes értesítés nélkül. 

 
XIII. Egyéb 
 

1. A kiegészítő megállapodásokat érvényességükhöz 
írásban kell foglalni akként, hogy azok papír alapon 
saját kezűleg kerülnek aláírásra vagy azokat 
minősített elektronikus aláírással látják el. 
Amennyiben valamelyik rendelkezés érvénytelen vagy 
semmis, az nem érinti a többi rendelkezés 
érvényességét. 
 

2. Kizárólag a magyar jog alkalmazandó, a nemzetközi 
magánjogi rendelkezések és az áruk nemzetközi 
adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény 
(Bécsi Vételi Egyezmény) kizárásával. 

 

3. A teljesítés helye az a hely, ahová az árut a 
szerződésnek megfelelően szállítani kell, vagy ahol a 
szolgáltatást nyújtani kell. 

 

4. A szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi 
jogvitában a székhelyünk szerint illetékes rendes 
magyar bíróság az illetékes. Jogunk van továbbá a 
szállítót a székhelye szerinti bíróságon vagy a 
teljesítés helye szerinti bíróságon perelni. 


