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1. Bevezető rendelkezések
1.1
A szállító és a megrendelő között
fennálló jogviszonyra a jelen beszerzési
szerződési feltételekben foglalt előírásokat és az
esetleges
egyéb
megállapodásokat
kell
alkalmazni. Valamennyi módosítás és a
kiegészítés kizárólag írásban érvényes. Más
általános szerződési feltételek még abban az
esetben sem alkalmazhatóak, ha azok nem
ütköznek a jelen beszerzési feltételek
előírásaiba.
1.2
Jelen általános beszerzési szerződési
feltételek
(„ÁBSZF”)
szóhasználatában
Megrendelő: Certa Zárgyártó, Présöntő és
Szerszámkészítő Kft., Szállító: azon bel- vagy
külföldi partnere, aki a kapcsolódó Szállítási
szerződés, egyedi megrendelés alapján számára
terméket (a továbbiakban „Áru”), ill.
szolgáltatást értékesít. Ezen személyek együttes
megnevezése a továbbiakban: „Felek”.
1.3
Jelen általános beszerzési szerződési
feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni a
Megrendelő és a Szállító között létrejött
szállítási
szerződésekre,
egyedi
megrendelésekre. Amennyiben a szállítási
szerződésekben vagy egyedi megrendelésekben
a Felek a Jelen ÁBSZF-ben rögzített feltételektől
kifejezetten nem térnek el, akkor jelen ÁBSZF
rendelkezéseit kell a fent megjelölt jogviszonyra
alkalmazni.
A
jelen
ÁBSZF-től
eltérő
rendelkezések – ideértve a Szállító esetleges
ÁSZF-jét is – kizárólag akkor és olyan mértékig
alkalmazhatóak a felek viszonyára, amennyiben
azokat a Felek mindketten, az adott rendelkezés
pontos megjelölésével, írásbeli formában
kifejezetten elfogadták.
1.4
Szállító tudomással bír arról, ha az
általa értékesített Áru egy autóipari beszállítási
lánc részét képezi. Szállító tudomással bír arról,
hogy az áru jellemzői a beszállítási lánc
Megrendelő fölött álló tagjaival, illetve
Végfelhasználóval egyeztetésre kerültek, és a

Szállítótól
történő
megrendelésre
erre
tekintettel kerül sor.
A Felek tudomással bírnak arról, hogy a gyártási
folyamat jellegéből adódóan a hibás alkatrészek
egyedileg nem javíthatóak, hanem valamely
alkatrész hibája esetén a teljes, műszaki
egységet alkotó blokkot kell cserélni. Felek
tudomással bírnak arról, hogy ennek
következtében mind a Szállító, mind a
Megrendelő részéről a gyártási folyamathoz
kapcsolódó tevékenységük magas műszaki
színvonalat és fokozott eljárási felelősséget
követel.
A fentiek alapján a Szállító tudomásul veszi,
hogy a Megrendelő jogosult arra, hogy vele
előzetesen egyeztetett időpontban az Áruval
kapcsolatos előállítási folyamatát ellenőrizze
(audit). A Szállító köteles az audit során feltárt
nem
megfelelőségek
és
hiányosságok
haladéktalan
megszüntetésére,
illetve
fejlesztéseit a Megrendelővel egyeztetettek
szerint végrehajtani, továbbá köteles a
beszállítói fejlesztési eljárásban részt venni,
amennyiben
a
Megrendelő
az
audit
eredményeként, vagy minőségi problémák
miatt ezt indokoltnak tartja.
1.5
A Szállító az Árut a Megrendelő által
meghatározott minőségben, szabvány szerint,
illetve
amennyiben
az
Áru
műszaki
paramétereivel kapcsolatban dokumentáció
készül, akkor a dokumentációnak megfelelően
köteles előállítani, Megrendelőnek leszállítani. A
Szállító kijelenti, hogy a beszállítási lánc
Megrendelő fölött álló tagjai, illetve a
Végfelhasználó minőségi és műszaki előírásait
ismeri, és szavatolja azt, hogy ezeket az Áruval
kapcsolatban betartja.
1.6
Abban az esetben, amennyiben a
Felek
szállítási
keretszerződést
kötnek
egymással, az abban megjelölt mennyiségek
csupán
informatív
jellegűek,
amik
a
Végfelhasználó előzetes becslésén alapulnak. Ez
esetben az egyedi megrendelések határozzák

meg a leszállítandó konkrét mennyiséget. A
Megrendelőt nem terheli átvételi kötelezettség
az egyedi megrendelésekben meghatározott
mennyiség feletti átvételre.
1.7
A bevezető rendelkezések az ÁBSZF
részét képezik, jogi kötőerővel bírnak.

2. Megrendelés,
módosítása

szerződés

megkötése,

2.1
A szállítási szerződések (az ajánlat és
az elfogadás), a megrendelések, ezek
módosításai és kiegészítései kizárólag írásban
érvényesek.
2.2
A Megrendelő jogosult visszavonni a
megrendelést, ha a Szállító a megrendelést
annak beérkezésétől számított 3 munkanapon
belül írásban nem fogadja el.
2.3
A Szállító köteles arról gondoskodni,
hogy minden olyan, az Áruval kapcsolatos adat
és körülmény, amely a Megrendelő által
elvégzett feldolgozási folyamat, illetve a
beszállítási lánc Megrendelő fölött álló tagjai,
valamint a Végfelhasználó szempontjából
jelentős, a Megrendelő számára kellő időben
ismertté váljon.
2.4
A Szállító szavatol azért, hogy az Áru a
vonatkozó műszaki és egyéb előírásoknak,
szabványoknak, a rendelkezésére bocsátott
dokumentációnak
megfelel,
továbbá,
amennyiben releváns, hogy a Megrendelő
autóipari beszállítási láncban betöltött helyének
megfelelő felhasználásra alkalmas, és hogy az
Áru a tudomány és a technika legújabb
állásának megfelel.
2.5
A megrendelés elfogadásával a Szállító
elfogadja és tudomásul veszi a Certa Kft.
Általános Beszerzési Szerződési Feltételek
dokumentumban írottakat.
3. Fizetés, árak,
számlázás

1

tulajdonjog

fenntartása,

3.1
A
Szállító
kifizetése
egyéni
megállapodás alapján történik.
3.2
Hibás szállítás esetén a Megrendelő
jogosult az esedékes díjak kifizetését a
szerződésszerű teljesítésig értékarányosan
visszatartani.
3.3
A közösségen belüli termékértékesítés
(EU, EGT) esetén az általános forgalmi adó
megfizetése a mindenkor hatályos erre
vonatkozó előírások szerint történik.
3.4
A Szállító nem jogosult arra, hogy a
Megrendelővel
szembeni
követelését
engedményezze, vagy annak érvényesítését
harmadik személy számára átengedje.
3.5
A
számla
kiegyenlítésével
a
Megrendelő nem ismeri el a szállítás
szerződésszerűségét,
illetve
az
Áru
hibátlanságát.
3.6
A Szállító a leszállított Áruval
kapcsolatban a tulajdonjogot a kapcsolódó
számla kiegyenlítéséig fenntartja.
3.7
A fentiektől eltérően a Megrendelő a
feldolgozott, beépített, átalakított Áru felett
korlátozásmentes tulajdont szerez. Ez esetben a
Szállító csak az Áru számla szerinti ellenértékére
tarthat igényt.
3.8
Abban az esetben, ha annak a veszélye
áll fenn, hogy a tulajdonjog fenntartás alatt álló
árut lefoglalják vagy zár alá veszik, a
Megrendelő
köteles
erről
a
Szállítót
haladéktalanul írásban értesíteni, és a
végrehajtót, vagy egyéb harmadik személyt
arról értesíteni, hogy az Áru más személy
tulajdonjog fenntartása hatálya alatt áll.
3.9
A Szállító köteles legalább 30 nappal
hamarabb értesíteni a Megrendelőt az esetleges
árváltozásról.
3.10
A Szállító garantálja, hogy per igény és
tehermentes az Áru, s az ő tulajdonjogában van
teljesítés előtt.
3.11
A számlát a szállításhoz tartozó
dokumentumokkal együtt a Certa Kft. számára
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postai úton kell megküldeni, legkésőbb a
teljesítést követő hónap 15. napjáig.
4. Titoktartás
4.1
A szerződő felek kötelesek az üzleti
kapcsolat során tudomásukra jutott, a
nyilvánosság számára nem hozzáférhető
kereskedelmi és technikai adatot és információt
üzleti titokként kezelni.
4.2
A rajzok, modellek, sablonok, minták
vagy más hasonló tárgyak jogosulatlan harmadik
személy számára nem adhatóak át, nem
tehetőek hozzáférhetővé, azok kizárólag a
Szállító és Megrendelő közötti szerződésben
foglalt célok elérésére használhatóak fel, a
Szállító a tárgyakat a saját céljaira nem
használhatja. A fent említett tárgyak
sokszorosítása
kizárólag
az
üzemi
követelményeknek, illetve a szerzői jogi
előírásoknak megfelelően lehetséges.
4.3
A szállító köteles az alvállalkozóit a
titoktartási előírások betartására kötelezni.
4.4
A
szerződő
felek
az
üzleti
kapcsolatukat kizárólag a mások fél előzetes
hozzájárulásával tüntethetik fel referenciaként.

6.2
Részszállítások, illetve idő előtti
szállítások kizárólag a Megrendelő írásbeli
hozzájárulása
alapján
lehetségesek.
A
részteljesítések oszthatatlannak minősülnek,
hacsak Megrendelő erről másképp nem
informálja a Szállítót.

9. Minőség,
nyilvántartás
környezetvédelem

és

9.1
A Szállító az Árut köteles hibátlan, a
megállapodott
minőségnek
megfelelő
állapotban, tehát a Megrendelő és a
Végfelhasználó vonatkozó előírásainak, a
szakmai szokványoknak, valamint a szerződéses
rendelkezéseknek
megfelelő
minőségben
(ideértve a dokumentációt, valamint a
szerződésben,
egyedi
megrendelésben
megjelölt szabványt, előírást is), attól való
eltérés nélkül leszállítani.
9.2
A Szállító köteles az Árut, Szolgáltatást
a technika mindenkori állásának, a biztonsági
előírásoknak, valamint a megállapodásban
szereplő technikai adatoknak megfelelően
teljesíteni.
9.3
A szállító köteles betartani a
környezetvédelmi előírásokat, valamint a
veszélyes anyagokra vonatkozó mindenkori
aktuális jogszabályokat, törvényi előírásokat,
rendelkezéseket.

7. Késedelem
7.1
A Szállító köteles arra, hogy a
Megrendelőnek az általa előre látott késedelem
időtartamát, okát írásban előre bejelentse.
7.2
Ha a Szállító késedelembe esik, akkor
köteles
megtéríteni
a
Megrendelő
késedelemből fakadó árait, kivéve az
üzemszünetből fakadó elmaradt hasznot és
egyéb károkat.
7.3
A Szállítói késedelem idejére a
Megrendelő kötbérre jogosult. Ennek összege a
késedelem minden megkezdett napja után a
megrendelés nettó összegének 0,3%-a. A
Megrendelő jogosult ezt a Szállítóval szemben
érvényesíteni.
7.4
Amennyiben a Szállító késedelme a 30
napot meghaladja, a Megrendelő jogosult a
szállítási szerződéstől, egyedi megrendeléstől
elállni.

10. Felelősség
a
hibás
szavatosság, átvétel

teljesítésért,

5. Tájékoztatás a hibás teljesítésről
8. Vis maior
A Megrendelő a rendes üzletmenet során feltárt
hibákról köteles haladéktalanul tájékoztatni a
Szállítót írásban. A Szállító nem jogosult
kifogásolni az olyan tájékoztatást, mely a hiba
feltárását követően nem haladéktalanul történt.
6. Szállítási határidők
6.1
A megállapodásban szereplő szállítási
határidők betartása kötelező. A szállítási
határidő akkor minősül betartottnak, ha az Áru
átvétele a szállítási szerződésben, illetve az
egyedi
megrendelésben
meghatározott
rendeltetési helyen szerződésszerűen a szállítási
határidőn belül megtörtént.

10.1
Amennyiben annak törvényi, illetve a
jelen ÁSZBF-ben foglalt feltételei fennállnak, és
a felek eltérően nem állapodtak meg, a
Megrendelő hibás Áru szállítása esetén az
alábbiakat követelheti:
10.1.1 Lehetőséget
kell
biztosítani
a
Szállítónak arra, hogy a hibás dolgot a szállított
Áruk közül kiválogassa, a hibát kijavítsa, illetve
utólagos szállítás keretében a hibát elhárítsa,
feltéve, hogy e lehetőségek nem járnak különös
hátránnyal a Megrendelőre nézve. Ha a Szállító
a fentiek szerint nem, vagy nem haladéktalanul
intézkedik a hiba elhárításáról, a Megrendelő
jogosult
póthatáridő
tűzése
nélkül
a
szerződéstől elállni, valamint a Szállító
kockázatára és költségére az Árut a Szállítónak

A Szállító működésével kapcsolatos, önhibáján
kívül álló, előreláthatatlan és elháríthatatlan
körülmények, valamint a vis maior (ideértve a
sztrájkokat, zavargásokat) esetén a Szállító
jogosult arra, hogy a szállítási határidőt a fenti
körülmények időtartama erejéig felfüggessze,
amennyiben e körülményeket írásban azonnal
közölte a Megrendelővel. Ez esetben a
Megrendelőt a várható szállítási határidőről
írásban egyidejűleg értesítenie kell. E
körülmények beállta esetén a Megrendelő
dönthet úgy, hogy a szállítási szerződéstől,
egyedi megrendeléstől eláll. Megrendelőt ez
esetben kártérítési kötelezettség nem terheli.
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visszaküldeni. Ha a Szállító ugyanazt a terméket
ismételten hibásan szállítja le, a Megrendelő
elállhat a szállítás tárgyát képező, még nem
teljesített megrendelésektől is.
10.1.2 A Megrendelő követelheti a Szállító
hibás teljesítéséhez kapcsolódó felróható
kötelezettségszegésből (ideértve a tájékoztatási,
tanácsadási és a megvizsgálási kötelezettség
megsértését)
eredő
valamennyi
kár
megtérítését.
10.2
Harmadik személyek eljárásáért a
Szállító úgy felel, mintha maga járt volna el.
10.3
A Szállító teljeskörű kártérítésre,
illetve Megrendelő költségei megtérítésére
köteles – felelősségétől függetlenül – minden
olyan esetben, amikor az autóipari beszállítási
lánc végeredményeként létrejött terméket akár
a Végfelhasználó, akár a lánc egyéb,
Megrendelő feletti szereplője, akár valamely
autóipari márka képviselője, illetve valamely
hatóság visszahívja, vagy egyéb tömeges
felülvizsgálatot, alkatrészcserét, kiegészítést ír
elő és ezzel kapcsolatban Megrendelővel
szemben igényt (kártérítés, javítás, kicserélés)
érvényesít. A Megrendelő e körben a Szállítóval
szemben – a 36 hónapos szavatossági időn túl is
– jogosult megtérítési igényt érvényesíteni,
amennyiben a visszahívás oka az Áruval
kapcsolatos. A Megrendelő köteles arra, hogy
amennyiben az autóipari beszállítási lánc
valamely képviselőjétől, illetve a márka
képviselőjétől értesítést kap olyan problémáról,
ami e körbe tartozik, erről Szállítót
haladéktalanul értesítse.
10.4
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő
jogai gyakorlása körében nem köteles a Szállító
számára határidőt tűzni.
10.5
A Szállító köteles arra, hogy az Áru
minőségét folyamatosan ellenőrizze, és ezt a
Megrendelő kérésére bármikor igazolja. A
Szállító köteles arra, és egyben szavatol azért,
hogy a beszállítási lánc Megrendelő fölött álló
tagjai, illetve Végfelhasználó mindenkori
minőségi előírásait betartsa.

A CERTA KFT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI – 2018.01.01. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZAT
10.6
A Szállító szavatol azért, hogy az Árut a
rendeltetési céljának megfelelő alapanyagokból
állította elő.
10.7
Alapanyag szállítása esetén a Szállító
szavatol azért, hogy az alapanyag hibátlan, a
megállapodott minőségnek megfelelő, és
alkalmas arra, hogy a Megrendelő és a
Végfelhasználó vonatkozó előírásainak és a
szakmai
szokványoknak
megfelelően
feldolgozzák.
10.8
A Szállító szavatosságot vállal azért,
hogy
az
Áru
a
megadott
műszaki
paramétereknek megfelel.
10.9
Az Áruhoz az EK megfelelőségi
nyilatkozatot
csatolni
kell,
amennyiben
jogszabály által kötelezett erre.
10.10
Abban az esetben, amennyiben a
Végfelhasználó a termék előállítási eljárással
kapcsolatban valamilyen változtatást eszközöl,
és ez az Árura is kihat, akkor a Szállító köteles
arra, hogy a szükséges intézkedéseket a
tudomásszerzéstől számítva haladéktalanul
megtegye.
10.11
Az Áru átvételkor a Megrendelő az
Árut csak az alábbiak vonatkozásában ellenőrzi:
kívülről felismerhető nyilvánvaló hibák, kívülről
felismerhető nyilvánvaló eltérés a megrendelt
mennyiségtől és az Áru specifikációjától. Ezeket
a Megrendelő késedelem nélkül (ami azt jelenti,
hogy 2-3 munkanapon belül) megvizsgálja, s
hibákat kifogásolja. A csomagküldés nem
minősül azonnali mennyiségi átvételnek. A
Megrendelő jogfenntartással él a tekintetben,
hogy részletes áruátvételi vizsgálatot folytasson
le. Az egyéb hibákat akkor jelzi a Megrendelő,
amikor ezek – normál üzemmenete mellett –
nyilvánvalóvá válnak. A Szállító e körben lemond
a hiba késedelmes bejelentéséből származó
kifogásról. A hibát írásban köteles Megrendelő a
Szállítónak bejelenteni.
10.12
A Szállító szavatol azért, hogy az általa
közölt műszaki adatok helyesek és teljeskörűek,
és a termelési folyamat paramétereinek
megfelelőek.

10.13
Minden szállításhoz szállítólevélre van
szükség. Az Áru kísérő dokumentumainak az
alábbi adatokat kell tartalmazniuk:

Megrendelési számunk

A
dokumentum
kiállításának
dátuma

Áru megnevezése és mennyisége
(amennyiben
van,
akkor
adagszáma is)

Amennyiben egyéb dokumentum
csatolását kérjük a megrendelésen
(pl. alapanyag műbizonylat), akkor
azt is mellékeljék

Vámtarifaszám

Csomagolás módja (fa, fém, papír,
stb.) és súlya (kg)

Bruttó és nettó súly

készültek. Kétség esetén a magyar nyelvű
változat az irányadó.

11. Egyéb rendelkezések
11.1
Ha a jelen beszerzési feltételek
valamelyik előírása, illetve az ilyen feltétellel
megkötött
szerződések
érvénytelennek
minősülnének, úgy a szerződés egyéb
rendelkezései hatályban maradnak. A szerződő
felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést egy
az üzleti céljaiknak legjobban megfelelő
rendelkezéssel helyettesíteni.
11.2
Kizárólag a postai úton, ajánlva
feladott
jognyilatkozatok
tekinthetőek
hatályosnak.
11.3
Kizárólag a magyar jogot kell
alkalmazni. Az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi
szerződéseiről
szóló
egyezménye
nem
alkalmazható. A jelen ÁSZBF alapján megkötött
szerződésekből
eredő
jogvitákra
a
Sátoraljaújhelyi Járásbíróság kizárólagosan
illetékes.
11.4
Jelen Általános Beszerzési Szerződési
feltételek
2018.01.01-től
visszavonásig
érvényesek.
11.5
Jelen Általános Beszerzési Szerződési
Feltételek magyar, angol és német nyelven
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