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1. Bevezető rendelkezések
1.1
A szállító és a megrendelő között
fennálló valamennyi jogviszonyra a jelen
Általános
beszerzési
feltételekben
(a
továbbiakban:
ÁBSZF)
foglalt
előírások
érvényesek.
Valamennyi
módosítás
és
kiegészítés kizárólag írásban érvényes. Más
általános szerződési feltételek még abban az
esetben sem alkalmazhatók, ha azok nem
ütköznek a jelen ÁBSZF előírásaiba. A Szállító már
a megbízás elfogadásával elfogadja a
Megrendelő ÁBSZF-einek kizárólagos érvényét,
amely tényt nem befolyásol az, ha a jogviszony
során bármikor saját feltételeire hivatkozik. A
jelen dokumentum és a benne foglalt
rendelkezések akkor is érvényben maradnak, ha
az egyoldalú ajánlatok vagy igazolások ettől
eltérő, ezeket kiegészítő vagy jelen feltételeket
módosító záradékokat tartalmaznak. A Szállító
teljesítésének
elfogadása
vagy
annak
ellenértékének kifizetése a Megrendelő részéről
nem jelenti a Szállító feltételeinek elfogadását. A
jelen ÁBSZF-től eltérő rendelkezések a felek
jogviszonyában csak akkor és csak annyiban
alkalmazhatók, amennyiben azok pontos
meghatározását mindkét Fél kifejezetten és
írásban elfogadta.
1.2
Jelen
ÁBSZF
szóhasználatában
Megrendelő: Certa Zárgyártó, Présöntő és
Szerszámkészítő Kft., Szállító: azon bel- vagy
külföldi partnere, aki számára a kapcsolódó
Szállítási szerződés, egyedi megrendelés alapján
terméket (a továbbiakban „Áru”) – bele nem
értve a beruházási javakat – ill. szolgáltatást
értékesít. Ezen személyek együttes megnevezése
a továbbiakban: „Felek”.
1.3
Szállító tudomással bír arról, hogy az
általa értékesített Áru egy autóipari beszállítási
lánc részét képezi. Szállító tudomással bír arról,
hogy az Áruk jellemzői a Megrendelő által
gyártott áruk Végfelhasználóival és a beszállítási
lánc Megrendelő fölött álló tagjaival

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 javíthatók, 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 a szokásos munkaidőn
belül 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.
1.4
A Szállító az Árut a Megrendelő által
meghatározott minőségben, a vonatkozó
szabványok, mint az ISO, EN, DIN és VDE
szabványok szerint, valamint figyelembe véve a
piacon szokásos minőségi előírásokat, 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.
A
Szállító
minőségbiztosítási rendszert tart fenn, mely
legalább az ISO 9000 minőségi előírásainak felel
meg, és azokat megfelelően továbbfejleszti az
együttműködés ideje alatt.

1.5
A Szállító köteles valamennyi az
Árukkal, kapcsolatos változásról/módosításról
előzetesen értesíteni a Megrendelőt, beleértve
az olyan Árukat, amelyeket harmadik féltől
szerez be. A Szállító haladéktalanul írásban
tájékoztatja a Megrendelőt arról, ha változás van
tervben a gyártási és ellenőrzési folyamatban,
valamint a telephellyel kapcsolatban. Ilyen
esetekben a Megrendelőnek jogában áll az
Árukat újra vizsgálni az említett változások miatt,
valamint egy technikai engedélyezési eljárást
elvégezni. A Megrendelőnek jogában áll a
módosításokat ellenezni, ha az Áruk nem
felelnek meg a termék minőségéhez kapcsolódó
eljárásnak a módosítás miatt.
1.6
Abban az esetben, amennyiben a Felek
szállítási keretszerződést kötnek egymással, az
abban megjelölt mennyiségek csupán informatív
jellegűek, amelyek 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
tekintetében.
1.7
A bevezető rendelkezések az ÁBSZF
részét képezik, jogi kötőerővel bírnak.
2. Megrendelés, szerződés megkötése,
módosítása
2.1
Szállító a mintát és ajánlatot
ingyenesen, a Megrendelőt terhelő bármilyen
kötelezettségvállalás
nélkül
bocsátja
a
Megrendelő rendelkezésére.
2.2
A szállítói szerződések (az ajánlat és
annak elfogadása), a megrendelések, valamint
azok módosításai és kiegészítései kizárólag
írásban érvényesek.
2.3
A Megrendelő jogosult visszavonni a
megrendelést, ha a Szállító a megrendelést
annak beérkezésétől számított 3 munkanapon
belül írásban nem fogadja el.
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2.4
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.
2.5
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 megfelel a tudomány és a technika legújabb
állásának.
2.6
A megrendelés elfogadásával a Szállító
elfogadja és tudomásul veszi a Certa Kft.
Általános Beszerzési Szerződési Feltételek
dokumentumban írottakat.
3. Fizetés, árak, tulajdonjog és kárveszély
átszállása, számlázás
3.1
A Szállító a jelen pontban részletezett
fizetési ütemezésnek megfelelően és az ahhoz
szükséges dokumentáció (aláírt teljesítési
igazolás, átadás-átvételi jegyzőkönyv) ellenében
a
hatályos
számviteli
jogszabályoknak
megfelelően számlá(ka)t jogosult kiállítani.
A pénzügyi teljesítés a számla kiállításától
számított 30 napon belül történik, banki
átutalással, kivéve, ha a Megrendelő és a Szállító
ettől eltérően állapodott meg.
A Megrendelő saját belátása szerint választhat a
következő fizetési módok közül: a szerződés
szerinti teljes ellenérték megfizetése az Áruk
szállításától számított 30 napon belül VAGY a 3%os engedménnyel csökkentett teljes ellenérték
megfizetése a szállítástól számított 14 napon
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belül, kivéve, ha a Megrendelő és a Szállító ettől
eltérően állapodott meg.
Amennyiben a Felek részfizetésben egyeznek
meg, a Szállító köteles minden részfizetésről
külön számlát kiállítani.
Fizetési késedelem esetén a jelen ÁBSZF-ben
meghatározott, a Szállítót kötelező határidők az
adott
fizetési
késedelem
időtartamával
meghosszabbodnak (napokban számítva).
A Megrendelő jogosult visszaküldeni a formailag
vagy tartalmilag hibásan kiállított, az előírások
betartásával nem javítható számlát. A számla
indokolt visszaküldése esetén a Megrendelő
késedelmi kamat fizetésére nem kötelezhető, és
a
Szállítót
kötelező
határidők
sem
hosszabbodnak meg.
3.2
Hibás szállítás esetén a Megrendelő
jogosult az esedékes díjak kifizetését a
szerződésszerű teljesítésig értékarányosan
visszatartani.
3.3
A
számla
kiegyenlítésével
a
Megrendelő nem ismeri el a szállítás
szerződésszerűségét,
illetve
az
Áru
hibátlanságát.
3.4
A közösségen (EU, EGT) belüli
termékértékesítés esetén az általános forgalmi
adó megfizetése a mindenkor hatályos erre
vonatkozó előírások szerint történik.
3.5
A Szállító nem jogosult arra, hogy a
Megrendelővel
szembeni
követelését
engedményezze, vagy annak érvényesítését
harmadik személy számára átengedje.
3.6
A szállítási szerződés tárgyát képező
Áruknak igény- és tehermentesnek kell lenniük.
A Megrendelő nem fogad el semmilyen
tulajdonjog-fenntartást. Ezért a Megrendelő
megszerzi az Áruk korlátlan tulajdonjogát. A
Megrendelő köteles viselni az összes kockázatot
a tulajdonjog átszállásától kezdődően; a szállítás
a Szállító kockázatára történik.

3.7
Amennyiben a Megrendelő – a fenti
3.6. pontban
megfogalmazott
általános
szabálytól eltérően – elfogadja a tulajdonjog
Szállító általi fenntartását, a Megrendelő vagy (i)
a vételár megfizetésekor szerzi meg az Áruk
korlátlan tulajdonjogát, vagy (ii) a feldolgozott,
beépített,
átalakított
Áruk
korlátlan
tulajdonjogát szerzi meg. Ilyen esetben Szállító
csak az Áru számla szerinti ellenértékére tarthat
igényt. a
3.8
Abban az esetben, ha annak a veszélye
áll fenn, hogy bármely, a tulajdonjogfenntartás
alatt álló Árut lefoglalnak vagy zár alá vesznek, a
Megrendelő köteles erről haladéktalanul írásban
értesíteni a Szállítót, és a végrehajtót, vagy egyéb
harmadik személyt arról értesíteni, hogy az Áru
más személy tulajdonjog-fenntartásának hatálya
alatt áll.
3.9
A megállapodott szerződéses árak
maximum árak, minden kapcsolódó kiegészítő
költséget – ideértve a csomagolás és biztosítás
költségét is – magukban foglalnak, és az
INCOTERMS 2010 DAP klauzulája értelmében a
megrendelésben/szerződésben
nevesített
helyszínre történő kiszállítást is tartalmazzák,
kivéve, ha a Megrendelő és a Szállító ettől
eltérően állapodott meg. A Szállító kötelezi
magát, hogy áresés vagy -csökkentés esetén a
szerződés szerinti ellenértéket csökkenti,
amennyiben ezt a szerződés egyéb feltételei nem
tiltják. A Szállító garantálja, hogy az Áru per-,
igény- és tehermentes, és a teljesítés előtt az ő
tulajdonában van.

nyilvánosság számára nem hozzáférhető
kereskedelmi és technikai adatot és információt
üzleti titokként kezelni.
4.3
A Megrendelő által rendelkezésre
bocsátott vagy a Megrendelő adatai alapján
készített rajzok, modellek, sablonok, minták vagy
más hasonló tárgyak jogosulatlan harmadik
személy által nem használhatók és számára nem
adhatók át, nem tehetők hozzáférhetővé, azok
kizárólag a Szállító és Megrendelő közötti
szerződésben
foglalt
célok
elérésére
használhatóak fel, a Szállító a tárgyakat a saját
céljaira nem használhatja. Az információk és
iratok átadása önmagában nem valósítja meg a
tulajdonjogok és felhasználási jogok átruházását.
A fent említett tárgyak sokszorosítása kizárólag
az üzemi követelményeknek, illetve a szerzői jogi
előírásoknak megfelelően lehetséges.
4.4
A jelen rendelkezések a jelen szerződés
megszűnését követően is érvényben maradnak
mindaddig, amíg az adott információ vagy a
szellemi tulajdon nyilvánosságra kerül vagy a
Megrendelő írásban felmenti a Szállítót
titoktartási kötelezettsége alól.
4.5
A titoktartási kötelezettség megsértése
esetén a Szállító kötbérként 5.000 EUR-t vagy
annak megfelelő HUF összeget köteles az erre
vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 15
napon belül a Megrendelőnek megfizetni. A
kötbér megfizetése nem mentesíti a Szállítót az
alól, hogy köteles a Megrendelő teljes kárát
megtéríteni.
4.6
A Szállító szavatolja, hogy az általa
rendelkezésre bocsátott minták, modellek,
rajzok, leírások és dokumentációk fölött
harmadik fél semmilyen joggal nem rendelkezik,
és azok harmadik fél ipari jogvédelme alá sem
esnek. A leszállított árunak meg kell felelnie a
jogszabályi és a hatósági előírásoknak.
4.7
A Szállító ezen jogok és előírások
esetleges megsértése esetén minden esetben
mentesíti a Megrendelőt a harmadik fél által
támasztott bármilyen igény alól. A szállító
köteles alkalmazottait és alvállalkozóit, valamint

4. Titoktartás, szellemi tulajdonhoz fűződő
jogok védelme
4.1
A Szállító a jelen szerződés tárgyát
képező tevékenység során köteles a Megrendelő
jó hírnevével és érdekeivel, továbbá a korrekt
üzleti tevékenység általános szabályaival
összhangban eljárni.
4.2
A szerződő felek kötelesek az üzleti
kapcsolat során tudomásukra jutott, a
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azok alkalmazottait / kapcsolt vállalkozásait a
titoktartási előírások betartására kötelezni.
4.8
A szerződő felek az üzleti kapcsolatukat
kizárólag a másik fél előzetes hozzájárulásával
tüntethetik fel referenciaként.
5. Szállítási határidők
5.1
A Szállító felel a szállítási határidő
betartásáért. 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.
5.2
A Szállító minden esetben köteles a
Megrendelőt előzetesen értesíteni, ha úgy ítéli
meg, hogy a határidőt nem tudja betartani.
5.3
Részszállítások, illetve idő előtti
szállítások kizárólag a Megrendelő írásbeli
hozzájárulása
alapján
lehetségesek.
A
részteljesítések oszthatatlannak minősülnek,
hacsak Megrendelő erről másképp nem
informálja a Szállítót.
6. Késedelmes teljesítés
6.1
A Megrendelő külön erre irányuló
felszólítása nélkül is késedelmes teljesítésnek
minősül, ha a Szállító valamely határidőt túllépi.
6.2
A Szállító köteles arra, hogy a
Megrendelőnek az általa előre látott késedelem
időtartamát, okát írásban előre bejelentse.
6.3
A Szállító vállalja, hogy a határidő
túllépése esetén (egy hét várakozási idő eltelte
után, mely póthatáridőnek minősül) a késedelem
minden megkezdett hetére vonatkozóan a
szerződéses érték 0,5%-át kitevő, de annak 5%át meg nem haladó kötbért fizet. A kötbér a
késedelem bekövetkeztekor esedékes.
6.4
Késedelem esetén a szállító továbbra is
köteles a jelen szerződés szerinti teljesítésre. A
Megrendelő jogosult ugyanakkor az eredetileg
megállapodott szállítási vagy átvételi határidőt
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négy héttel kitolni anélkül, hogy az átvételi
késedelemre
vonatkozó
következmények
hatályba lépnének.
6.5
A kötbér teljesítése mellett a
Megrendelő kérheti a késedelemmel okozott
teljes kár megtérítését. A késedelem miatti
esetleges kártérítési igény meghatározásánál a
teljesített kötbér összegét figyelembe kell venni.
Amennyiben a Szállító a póthatáridőben sem
teljesít szerződésszerűen, a Megrendelő saját
belátása szerint dönthet arról, hogy már nem áll
a Megrendelő érdekében a teljesítés, és ezért a
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.
Elállás esetén a Szállító köteles meghiúsulási
kötbért fizetni, amelynek mértéke a szerződéses
érték 5%-a.
7. Vis maior
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 és a késedelem
várható időtartamát 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. A Szállító nem
jogosult a szerződéstől való elállásra és
áremelést sem hajthat végre a körülmények nem
várt és jelentős változására hivatkozással.
8. Minőség, nyilvántartás és
környezetvédelem
8.1
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.
8.2
A Szállító köteles az Árut, Szolgáltatást
a technika mindenkori állásának, a biztonsági
előírásoknak, valamint a megállapodásban
szereplő technikai adatoknak megfelelően
teljesíteni.
8.3
A szállító köteles betartani a
környezetvédelmi előírásokat, valamint a
veszélyes anyagokra vonatkozó mindenkori
aktuális jogszabályokat, törvényi előírásokat,
rendelkezéseket.
8.4
Vegyi anyag szállítása esetén a Szállító
köteles a termék mindenkori aktuális biztonsági
adatlapját a vevő beszerzési osztályának
elküldeni, módosulás esetén értesítést küldeni. A
nem megfelelő biztonsági adatlapokból
származó bármilyen káresemény felelőssége a
Szállítót terheli.

9.3
A Szállító hibás teljesítése esetén a
Megrendelő
jogosult
a
szerződésben
meghatározott
ellenérték
visszatérítését,
árcsökkentést, cseretermék szállítását vagy a
hiba térítésmentes kijavítását kérni. Ha a Szállító
a Megrendelőnek a hiba vagy hiányosság
megszüntetését kérő írásos felszólításában a
Megrendelő által szabott észszerű határidőn
belül nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a
szükséges feladatokat a Szállító költségére
elvégezni vagy azokat harmadik féllel
elvégeztetni. A kisebb hibák a Szállító költségére
azonnal, előzetes felszólítás nélkül kijavíthatók
vagy kijavíttathatók, erről azonban a Szállító
szervizrészlegét tájékoztatni kell. A javítási
költség minden esetben a Szállítót terheli. Ha a
hibás teljesítés miatt a Megrendelőnek a
teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt – így
különösen, ha a hiba nem javítható ki, a Szállító a
hiba kijavítását nem vállalja, vagy a hiba
kijavítása rövid idő alatt értékcsökkenés és a
Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem
lehetséges – a Megrendelő további határidő
tűzése nélkül elállhat a szerződéstől és teljes
kárának megtérítésére jogosult. Amennyiben a
Megrendelő él az elállás jogával, a Megrendelő
választása szerint vagy visszaküldi az Árut a
Szállítónak az utóbbi kockázatára és költségére,
vagy kötelezheti a Szállítót, hogy az
haladéktalanul szállítsa el az Árut a saját
költségén. Amennyiben a Szállító ugyanazt a
terméket ismételten hibásan szállítja, a
Megrendelő elállhat a teljesítendő, de még ki
nem szállított megrendelésektől is.
9.4
A Megrendelő követelheti minden, a
Szállítónak hibás teljesítés miatt felróható
szabályszegéséből eredő kár megfizetését
(beleértve a tájékoztatási, az egyeztetési és a
vizsgálati kötelezettség megszegését is).
9.5
A Szállító teljeskörű kártérítésre, illetve
Megrendelő költségei megtérítésére köteles –
felelősségétől függetlenül – minden olyan
esetben, amikor az autóipari beszállítási lánc
végeredményeként létrejött terméket akár a

9. Hibás teljesítés, kötbér, elállás, átvétel
9.1
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:
9.2
A Szerződő felek megállapodnak
abban, hogy a Szállító a hibás teljesítés esetén
hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles,
amelynek
mértéke
a
szerződésben
meghatározott ellenérték 30%-a. Hibás teljesítés
esetén a Szállító köteles a jelen szerződés szerinti
jótállási
(garanciális)
és
szavatossági
kötelezettségeinek is eleget tenni a jelen
szerződéses feltételek és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései szerint.
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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, amely e körbe
tartozik, erről Szállítót haladéktalanul értesítse.
9.6
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő
jogai gyakorlása körében nem köteles a Szállító
számára határidőt tűzni.
9.7
A Szállító szavatolja, hogy harmadik
személynek nincsenek olyan jogai, melyek
megakadályozzák, korlátozzák vagy csökkentik a
Megrendelőnek az Árukra vonatkozóan
megszerzett tulajdonjogát. Az Áru átvételekor 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 (ez azt jelenti, hogy 2–3
munkanapon belül) megvizsgálja, és a 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 írásban a Megrendelő, amikor
ezeket normál üzemmenete mellett észleli. A
Szállító e körben lemond a hiba késedelmes
bejelentéséből származó bármilyen kifogásról.
9.8
Minden szállításhoz szállítólevélre van
szükség. Az Áru kísérő dokumentumainak az
alábbi adatokat kell tartalmazniuk:
•
Megrendelési számunk
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•
•
•

•
•
•

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

10. Garancia, szavatosság, visszavásárlás
10.1
A Szállító köteles folyamatosan
ellenőrizni az Áruk minőségét, valamint azt a
Megrendelő kérésére bármikor igazolni. A
Szállító felel és szavatol azért, hogy megfelel a
mindenkori
érvényes
minőségi
követelményeknek, melyeket a beszállítói lánc
Megrendelő fölött álló tagjai és a Végfelhasználó
írt elő.
10.2
A Szállító szavatolja, hogy az Árukat az
Áruk rendeltetésének megfelelő alapanyagokból
készítette, a tudomány és a technológia legújabb
fejleményeinek figyelembevételével, teljeskörű
kártérítési felelősség mellett.
10.3
Amennyiben alapanyagok szállítására
kerül sor, a Szállító szavatolja, hogy azok minden
hibától mentesek, megfelelnek a megállapodott
minőségnek és alkalmasak arra, hogy a
beszállítói lánc Megrendelő fölött álló tagjai és a
Végfelhasználó által előírt követelményekkel
összhangban feldolgozzák őket.
10.4
A Szállító szavatolja, hogy az Áruk
megfelelnek
a
megadott
műszaki
paramétereknek.
10.5
A Szállító szavatolja, hogy minden
általa közölt műszaki adat helytálló és teljes,
továbbá összhangban van a gyártási folyamat
paramétereivel.

10.6
Az Árukhoz mellékelni kell az EC
megfelelőségi nyilatkozatot, amennyiben azt a
vonatkozó jogszabályok előírják.
10.7
Amennyiben
a
Végfelhasználó
bármilyen módosítást hajt végre a termék
gyártási folyamatán, és az ilyen változás érinti az
Árukat, a Szállító köteles haladéktalanul
megtenni a szükséges intézkedéseket, miután
erről a körülményről tudomást szerzett.
10.8
Az Árukra a Szállító garanciát vállal. A
garanciavállalás ideje 12 hónap a szállítástól
számítva. A pótalkatrészek garanciaideje ezzel
megegyező. Ha a garanciavállalási időn belül
bármilyen hiányosság lép fel, a Megrendelő
abból indul ki, hogy a hiányosság már a teljesítés
időpontjában is fennállt, kivéve, ha ez a
feltételezés az Áruk vagy a hiányosság jellegével
összeegyeztethetetlen.
10.9
Ha garancia körébe tartozó munka
válik szükségessé, akkor a Szállító köteles a
kijavítási
munkálatokat
a
Megrendelő
bejelentésétől számított 48 órán belül elvégezni.
10.10
A hibabejelentés módja:
a
Megrendelő kapcsolattartója E-mailben jelzi a
Szállító kapcsolattartója felé.
10.11
A garancia nem terjed ki:
szakszerűtlen kezelésből,
a karbantartási és üzemeltetési
utasítások be nem tartásából eredő
működési hibákra.
10.12
Amennyiben
egyes
leszállított
standard
alkatrészek
nem
kerülnek
felhasználásra, és kifogástalan állapotban
vannak, a Szállító kötelezi magát, hogy ezen
alkatrészeket a Megrendelővel előzetesen
egyeztetett beszerzési áron visszavásárolja.

cselekményéből vagy mulasztásából eredő
károkat.
11.2
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy nem
korlátozzák a Szállító kártérítési felelősségét, így
azt sem, hogy a Megrendelő a kötbérigényét
meghaladó kárát a Szállítóval szemben
érvényesítse. A Felek azt is kifejezetten rögzítik,
hogy a Szállító a Megrendelő teljes kárát (a
szolgáltatás tárgyában keletkezett kár, a
Megrendelő vagyonában keletkezett egyéb kár
és elmaradt vagyoni előny) köteles megtéríteni
mind szándékos, mind gondatlan károkozás
esetén.
11.3
A Szállító vállalja, hogy minden, a
Megrendelővel szerződő fél és bármely egyéb
harmadik felek által támasztott követelés alól –
azok jogalapjától függetlenül – mentesíti a
Megrendelőt, amennyiben ez a követelés a
Szállító alkalmazottainak, munkatársainak vagy
egyéb
munkavállalóinak,
alvállalkozóinak,
alvállalkozói munkavállalóinak szándékos vagy
gondatlan cselekményével vagy mulasztásával
van összefüggésben.
11.4
A Szállító kifejezetten lemond a
Megrendelővel szembeni kártérítési igényéről,
kivéve, ha a kárt a Megrendelő szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartása okozta, vagy a
szerződés megszegése emberi életben, testi
épségben, egészségben okozott kárt.
11.5
Amennyiben
a
Megrendelővel
szemben az Árukkal összefüggésben (ideértve az
Árukkal gyártott termék kapcsán érvényesített
igényt is, ha a hiba oka az Árukra vezethető
vissza) termékfelelősségi igényt érvényesítenek,
úgy a Szállító vállalja, hogy az így érvényesített
igénynek vagy közvetlenül (ideértve alvállalkozó
bevonását is) eleget tesz, vagy megtéríti a
Megrendelő minden olyan költségét, amely a
termékfelelősség alapján vele szemben
érvényesített igénnyel kapcsolatban merült fel. A
Szállító mindenkor megtéríti a Megrendelő
minden szükséges és indokolt költségét (ideértve
különösen az esetleges peres eljárásokat), amely

11. Felelősség
11.1
A Szállító felel valamennyi általa és
alvállalkozói által okozott közvetlen vagy
közvetett kárért, ideértve különösen a Szállító
alkalmazottainak, munkatársainak vagy egyéb
munkavállalóinak, alvállalkozóinak, alvállalkozói
munkavállalóinak szándékos vagy gondatlan
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a vele szemben termékfelelősség
érvényesített igénnyel kapcsolatos.

címén

12. Felmondás és elállás
12.1
A Megrendelő jogosult a szerződést a
teljesített szolgáltatás átvételéig bármikor,
indoklás nélkül felmondani. A Szállító semmilyen
további, fizetéssel kapcsolatos vagy kártérítési
igénnyel nem élhet.
12.2
A jelen szerződést bármelyik Fél súlyos
szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali
hatállyal írásban – indokolás mellett –
felmondhatja.
Súlyos
szerződésszegésnek
minősül különösen:
Megrendelő részéről:
•
ha
önhibájából
a
jelen
szerződésben
meghatározott
feladatok elvégzéséhez szükséges
iratokat, egyéb dokumentumokat,
információkat a Szállító felhívása
ellenére sem, vagy kétséget
kizáróan valótlan tartalommal
szolgáltatja;
•
a szerződés szerinti ellenérték
kifizetésével több mint 30 napos
késedelembe esik.
Szállító részéről:
•
ha a jelen szerződés szerinti
együttműködési kötelezettségét
súlyosan megszegi, és ezzel
veszélyezteti
a
munkálatok
határidőre történő elvégzését;
•
ha bármely kötelezettségét – a
Megrendelő felhívása ellenére –
határidőre nem vagy nem
szerződésszerűen teljesíti.
12.3
A Megrendelő jogosult a szerződéstől
bármikor elállni, ha a Szállító szállításait vagy
fizetéseit leállítja, vagy munkáját csak késéssel
(nem a szerződés szerinti teljesítési határidőre)
tudja végezni, vagy a Szállító a munkáját
igazolható ok nélkül beszünteti, és a kivitelezést
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a Megrendelő felszólítására és az általa szabott
határidő elteltével sem folytatja. Ez esetekben a
Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó
szabályok szerint kártérítést követelhet. A
Szállító teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Ez
esetben a Szállító nem követelheti a nem
teljesített szolgáltatások és az addig teljesített
szolgáltatások nem értékesíthető részének
ellenértékét sem.

által támasztott bármilyen igény alól, különösen
harmadik fél bármilyen kártérítési igénye alól,
mely abból ered vagy azzal kapcsolatos, hogy ő
vagy alvállalkozója megszegte a magyar
Minimálbérrel
kapcsolatos
jogokat
és
követelményeket, amennyiben ő felel a magyar
Minimálbérért vagy azzal kapcsolatosan.

13. Szoftver

15.1
A szállítás teljesítési helye a
mindenkori rendeltetési hely.
15.2
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.
15.3
A Szállító a gondosság elvét szem előtt
tartva köteles felhívni a Megrendelő figyelmét az
ügylet során észlelt gyenge pontokra, amelyek
pluszmunka végzését vagy a teljesítés
minőségcsökkenését vonhatják maguk után.
Ugyanígy fel kell hívni a Megrendelő figyelmét
arra is, ha az általa támasztott igények és
követelések
a
Megrendelő
számára
többletköltséget okoznak.
15.4
Az
Ajánlattól
eltérő,
közösen
elfogadott változtatások és módosítások
többletköltségét a Szállító csak akkor
érvényesítheti a Megrendelővel szemben, ha
ezekre vonatkozóan külön írásos megállapodás
született, amelyről közös, írásos jegyzőkönyv
készült, vagy amelyet írásos megbízás igazol.
15.5
Valamennyi,
a
szerződéses
kapcsolattal kapcsolatos értesítés írásban,
magyar (külföldi partner esetében angol és/vagy
német) nyelven történik, amelyet személyesen
kézbesítenek, vagy e-mailen, vagy postai úton,
tértivevényes levélként küldenek meg az érintett
Félnek. A Megrendelő és a Szállító között
fennálló szerződéses kapcsolat céljaira az E-

Eltérő rendelkezés hiányában a Szállító a
szoftvertermékek
és
kapcsolódó
dokumentációjuk használatára vonatkozóan
legalább nem kizárólagos, át nem ruházható és
időben korlátozott használati jogot biztosít a
Megrendelő részére.
A Megrendelő adatbiztonsági okokból másolat
készítésre jogosult. Ezen túlmenően jogosult a
másolatokat a szerzői jog feltüntetése mellett a
szerződés teljesítéssel összefüggő munkavégzés
során ügyfeleinek átadni.
A Szállító garanciát vállal a szoftver hibátlan
működéséért és adatszerkezetéért, és arról
másolatot bocsát a Megrendelő rendelkezésére.
14. Minimálbér
A Szállító köteles teljeskörűen betartani
bármilyen, a magyar jogszabályokban a
minimálbérrel és a garantált bérminimummal (a
továbbiakban együtt: Minimálbér) kapcsolatos
követelményt.
Amennyiben
alvállalkozók
bevonása megengedett, és a Szállító
alvállalkozó(ka)t alkalmaz a szerződés szerinti
szolgáltatások teljesítéséhez, a Szállítónak meg
kell róla bizonyosodnia, hogy bármely
alvállalkozója szintén megfelel bármilyen, a
Minimálbérrel kapcsolatos követelménynek.
Ezen szabályok bármilyen megszegése esetén a
Szállító mentesíti a Megrendelőt a harmadik fél

mailen küldött üzenetek írásos nyilatkozatnak
minősülnek. Az e-mailen küldött üzenetek akkor
tekintendők kézbesítettnek, amikor a fogadó fél
részére olvasásra rendelkezésre állnak. A postai
úton megküldött értesítést a kézbesítés
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.
Ha az ilyen küldemény „nem kereste”,
„ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik
vissza, a küldeményt az ajánlott tértivevényes
kézbesítés második megkísérlésének napját
követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell
tekinteni. Kizárólag a magyar jogot kell
alkalmazni. Az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi
szerződéseiről
szóló
egyezménye
nem
alkalmazható.
15.6
A Felek a jelen szerződésből eredő
vitákat – 60 napon belül – egyeztetés útján
kísérlik
meg
rendezni,
amelynek
eredménytelensége
esetére
kikötik
a
Sátoraljaújhelyi
Járásbíróság
kizárólagos
illetékességét a jelen ÁBSZF alapján megkötött
szerződésekből eredő jogviták eldöntésére.
Amennyiben a jogvita az érvényes jog szabályai
alapján
nem
tartozna
a
járásbíróság
illetékességébe, az eljárást a Miskolci
Törvényszék bonyolítja le.
15.7
Jelen Általános Beszerzési Szerződési
Feltételek
2019.08.01-től
visszavonásig
érvényesek.
15.8
Jelen Általános Beszerzési Szerződési
Feltételek magyar és angol nyelven készültek.
Kétség esetén a magyar nyelvű változat az
irányadó.

15. Egyéb rendelkezések
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