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I. Az Általános Vásárlási Feltételek alkalmazása 
 

1. Jelen Általános Vásárlási Feltételek (a továbbiakban ÁVF) a Megrendelő és az Eladó közötti 
adás-vételi, ill. szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony esetében 
alkalmazandóak.  

2. Jelen ÁVF a Megrendelő és az Eladó között létrejövő egyedi adásvételi, ill. szolgáltatás 
esetén szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
Bármely, a jelen ÁVF-től eltérő rendelkezés az egyedi szerződésben kerül rögzítésre. 

II. A szerződés létrejötte 
 

1. Eladó és Megrendelő között létrejön a szerződés, amennyiben Eladó Megrendelő 
megrendelését annak kézhezvételétől számított 5 (öt) napon, vagy, ha feltüntetésre került, 
a megrendelésben meghatározott határidőn belül azonos feltételekkel visszaigazolja. 
Amennyiben a felek a jogviszonyukat szabályozó részletes tartalmú szerződést hoznak 
létre, a szerződés létrejöttének időpontja a szerződés aláírásának a napja. 

2. Az Eladó általános üzleti feltételei a Megrendelőre nem terjednek ki. A szállítások vagy 
szolgáltatások elfogadása, átvétele, ill. a fizetés teljesítése nem jelenti a Eladó általános 
üzleti feltételeinek elfogadását.  

III. Szállítási határidő, kötbér  
 

1.  A szállítások abban az időpontban minősülnek határidőben teljesítettnek, amennyiben a 
szállított árut, ill. szolgáltatást a szerződésben meghatározott időpontban, vagy 
időtartamon belül a Megrendelő az általa meghatározott teljesítési helyen, a vonatkozó 
szerződésben foglalt feltételek szerint átvette.  

2. Eladó előre látható késedelméről a késedelem tartamának megadásával köteles a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni akkor is, ha a teljesítési határidő még nem telt el.   

3. Késedelmes teljesítés esetén Eladó kötbérfizetésre köteles. Eltérő megállapodás hiányában 
a kötbér mértéke minden megkezdett napra napi 
0,5 %, legfeljebb azonban 10 %. A kötbér alapja oszthatatlan szolgáltatás, ill. szállítás esetén 
a megrendelés teljes bruttó ellenértéke, osztható szolgáltatás ill. szállítás esetén a 
késedelmesen teljesített szállítás, ill. szolgáltatás bruttó ellenértéke. 

4. Eladó 10 napot meghaladó teljesítési késedelme esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől 
elállni. Eladó köteles Megrendelőnek a szerződésszegéssel okozott összes kárát 
megtéríteni. 
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IV. Kárveszélyátszállás, szállítás 
 

1. A kárveszély Eladóról Megrendelőre a szerződésszerű áru, ill. szolgáltatás Megrendelő által 
meghatározott teljesítési helyen, a Megrendelő általi átvételével száll át Megrendelőre 
üzembe helyezéssel együtt történő szállítás esetén az üzembe helyezést követő átvételt 
követően száll át a Megrendelőre. 

2. Eltérő megállapodás hiányában a szállítási és csomagolási költségeket a rendeltetési helyig 
a Eladó viseli. A szállítási mód be nem tartása miatt felmerült többletköltségek a Eladót 
terhelik. A Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre történő szállítás esetén a 
Megrendelő jogosult a szállítás módját meghatározni. A Megrendelőnek a szállításra 
vonatkozó utasításai be nem tartásából eredő többletköltségeket az Eladó viseli. A szállítási 
határidő betartásához szükséges gyorsított fuvarozás esetében felmerülő többletköltségek 
az Eladót terhelik.  

V. Számlázás  
 

1. Az eredeti számlát és a Megrendelő általi átvételt igazoló dokumentumot (átadás-átvételi 
jegyzőkönyv, teljesítési igazolás, stb.) közvetlenül a Megrendelő folyószámla osztályának 
kell megküldeni. A számlákon a megrendelési számot (YYYY-SR01/xxxxxx) fel kell tüntetni és 
az egyes pozíciók számát meg kell adni. Ezek hiányában a számla nem fizethető. 

VI. Ellenérték kiegyenlítése 
 

1.  A fizetés eltérő megállapodás hiányában a következő feltételekkel történik:  

 A számla bruttó végösszegének fizetési határideje 30 naptári nap. 

2.  A fizetési határidő akkor kezdődik, ha a szállítás vagy szolgáltatás teljesítése teljes 
egészében, hiba- és hiánymentesen, azaz szerződésszerűen megtörtént és a szabályszerűen 
kiállított számla a Megrendelőhöz beérkezett. Ha az Eladónak a szállítással egyidejűleg más 
okmányokat, mint pl. teljesítési jegyzőkönyvet, anyagvizsgálati- és mérési jegyzőkönyvet, 
minőségi tanúsítványt vagy egyéb okmányt is át kell adnia, akkor a szállítás vagy 
szolgáltatás teljesítése ezen okmányoknak a Megrendelőnél történő beérkezésekor 
tekinthető szerződésszerűnek. a teljesítési jegyzőkönyv minden esetben a számla 
mellékletét képezi, e nélkül kifizetést a Megrendelő nem teljesít. Ha az Eladó 
többletköltségeket számít fel, vagy hiányosan, ill. hibásan teljesít, akkor ebben az esetben a 
fizetési határidő az említett hiányosságok megszüntetésének, azaz a hibátlan teljesítésnek, 
ill. az áreltérések tisztázásnak az időpontja alapján kerül megállapításra. A Vállalkozói Díj 
kizárólag a Szerződésben megjelölt tételeket (Termékeket Szolgáltatásokat és költségeket) 
tartalmazza, a Szerződésben megjelölt vagy későbbiekben közösen kialakított és írásban 
rögzített Teljesítési Feltételek (pl. teljesítési ütemezés, hely, mód, követelmények) szerint.  
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VII. Jótállás, Szavatosság 
 

1. Jogszabály, ill. a felek eltérő rendelkezése hiányában az Eladó 1 év jótállásra köteles. A 
jótállás időtartama a szerződésszerű áru, ill. szolgáltatás Megrendelő által meghatározott 
teljesítési helyen történő Megrendelő általi átvételével, üzembe helyezéssel együtt történő 
szállítás esetén az üzembe helyezést követő átvételtől kezdődik.  

2.  A jótállási idő alatt felmerült hibát vagy hiányosságot az Eladó a Megrendelő választásától 
függően köteles saját költségére haladéktalanul kiküszöbölni, vagy a szállítást, ill. a 
szolgáltatást hibátlanul újból elvégezni. Ez irányadó olyan szállításokra is, ahol csak 
szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeztek.  

3. Amennyiben a Eladó a hiba, ill. a hiány kiküszöbölését vagy az új szállítást, ill. a szolgáltatás 
újbóli elvégzését a Megrendelő által kitűzött megfelelő határidőn belül nem végzi el, akkor 
a Megrendelő jogosult választása szerint  

 árleszállítást igényelni, vagy 

 a szerződést részben vagy egészben elállni. 

A Megrendelő minden esetben jogosult a kárainak megtérítését követelni az Eladótól.  

Amennyiben az Eladó a hiba, ill. a hiány kiküszöbölését vagy az új szállítást, ill. a szolgáltatás 
újbóli elvégzését a Megrendelő által kitűzött megfelelő határidőn belül nem végzi el, vagy 
nem vállalja, a megrendelő jogosult az Eladó költségére és veszélyére a kijavítást vagy az új 
szállítást elvégezni, ill. mással elvégeztetni. 

A megrendelő a szállítás, ill. az elvégzett szolgáltatás megvizsgálását, annak átvételét 
legkésőbb az átvételt követő 8 napon belül - megkezdi és ezt követően esetleges minőségi 
kifogását bejelenti. A termék átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, 
amelyek minőségét tanúsítják, ill. amelyekre a jótállás vonatkozik.  

4. Hibás, ill. hiányos teljesítés kijavításának vagy kicserélésének költségeit és kockázatát az 
Eladó viseli. 

5. A fenti rendelkezések a hibák, hiányosságok kiküszöbölése folyamán elvégzett teljesítésre 
értelemszerűen irányadóak.  

6. A szavatosságra a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.  

VIII. A szerződéses jogok és kötelezettségek átruházása harmadik 
személyre 
 

1.  A Megrendelő előzetes írásos beleegyezése nélkül az Eladó nem jogosult a szerződésből 
eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni. Amennyiben az Eladó ezen 
kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a szerződést részben vagy 
egészben elállni és kártérítést követelni. 
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IX. Rendelkezésre bocsátott anyagok 

 

1. Az Eladó rendelkezésére bocsátott bármely anyag a Megrendelő tulajdona marad, és azt az 
Eladó köteles saját felelősségére díjtalanul, elkülönítve tárolni, megjelölni és kezelni. Ezen 
anyagok felhasználása csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával, a Megrendelő által 
adott megrendelés céljára lehetséges. Az anyagban bekövetkezett értékcsökkenés, hiány 
vagy megsemmisülés, elveszés esetén a Eladó kártérítéssel tartozik. Fenti rendelkezés 
vonatkozik a megrendeléshez kötött anyagok elszámolt átadása esetére is. 

2. Az anyag feldolgozása, ill. átalakítása a Megrendelő részére történik. A Megrendelő 
megrendelése alapján feldolgozott vagy átalakított anyag a megrendelő tulajdonát képezi. 
Az Eladó köteles az elkészült dolgot díjtalanul megőrizni.  

X. Szerződés megszűnése 
 

1. A szerződés megszűnik amennyiben a Megrendelő jelen ÁVF-ben szabályozott elállása 
 esetén. 

2. A szerződés megszűnik amennyiben azt a Megrendelő 30 napos határidővel írásban 
felmondja. 

3. A szerződést Megrendelő Eladó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal 
felmondhatja, ill. attól  elállhat. 

XI. Az Eladó magatartására vonatkozó előírások 
 

Eladó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő kizárólag azzal a feltétellel kötötte meg a jelen 
szerződést Eladóval, hogy Eladó vállalja az alábbiak teljesítését és ezt a jelen szerződés 
aláírásával igazolja. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
során a szerződésre irányadó magyar jog előírásait maradéktalanul betartja, sem aktív, sem 
passzív, sem közvetlen, sem közvetett módon nem vesz részt vesztegetésben, nem sérti 
meg munkatársai alapjogait és nem végeztet semmilyen formában gyermekmunkát. Eladó 
tudomásul veszi, hogy felelős saját munkatársaival szemben a munkavédelmi előírások 
betartásáért és a munkahely biztonságáért. Eladó kötelezettséget vállal a környezetvédelmi 
jogszabályok előírásainak betartásáért, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelen 
pontban foglalt kötelezettségeket saját Eladói és egyéb szerződéses partnerei is betartsák.  

XII. Szerszámok, formák, minták, titoktartás stb. 
 

A Megrendelő által átadott szerszámokat, (öntő-) formákat, mintákat, modelleket, 
profilokat, rajzokat, szabványlapokat, nyomtatványokat és sablonokat valamint az ezek 
segítségével előállított tárgyakat a Megrendelő írásos engedélye nélkül harmadik 
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személynek átengedni, vagy más szerződéses célra felhasználni nem lehet. Az Eladó köteles 
biztosítani azt, hogy e dolgokhoz jogosulatlan személy ne férjen hozzá és azokat ne 
használhassa. Amennyiben az Eladó e kötelezettségeit megszegi, a Megrendelő követelheti 
a dolgok kiadását; ez azonban a további jogait nem érinti. 

Az Eladó a Megrendelőtől szerzett, vagy a Megrendelővel kapcsolatos bármely információt, 
adatot, ismeretet harmadik személy számára a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül nem teheti hozzáférhetővé. 

XIII. Környezetvédelem  
 

Az alvállalkozó/Eladó köteles a megrendelő minőségi- és környezetközpontú irányítási 
rendszerével összehangoltan végezni tevékenységét.  

Az alvállalkozó/Eladó köteles tevékenysége során a környezet-, munka- és tűzvédelmi 
követelményeket betartani. 

Ismernie kell tevékenységének környezeti hatásait, be kell tartani a környezet megóvására 
vonatkozó mindenkor érvényes jogszabályokat, különös tekintettel a következőkre: 

 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról, 

 1995. évi LIII tv. a környezet védelmének általános szabályairól, 

 1996. évi LIII tv. a természet védelméről 

 2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról,  

 1993 évi. XCIII. tv. a munkavédelemről, 

 valamint ezek végrehajtási utasításaira, rendeleteire. 

Amennyiben a szerződés hatályát képező termék elektromos vagy elektronikai terméknek 
minősül és a 443/2012 (XII.29) /Korm.r., és/vagy 374/2012 (XII.18.) Korm.r. hatálya alá esik 
az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a termék megfeleljen a rendeletek előírásainak. 

Minden tevékenysége során keletkező környezeti kárért, hulladékért az alvállalkozó/Eladó 
felelős. A keletkező hulladék kezeléséről (gyűjtés, nyilvántartás, elszállítás) az 
alvállalkozónak/Eladónak kell gondoskodni a mindenkori érvényes jogszabályok szerint. 

Alvállalkozó/Eladó gondoskodik arról, hogy a követelmények betartásához szükséges 
információk a dolgozóihoz eljussanak. 

A megrendelő jogosult a fentiekben meghatározott követelmények betartását ellenőrizni, 
és be nem tartás esetén szükség szerint intézkedést kezdeményezni. 

XIV. Fenntartási záradék 
 

A szerződés teljesítésének a Megrendelő részéről az a feltétele, hogy a teljesítést ne 
gátolják külkereskedelmi jogi nemzeti vagy nemzetközi előírások, továbbá embargók (és/ 
vagy egyéb szankciók).  
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XV. Export kontrollal, illetve külkereskedelmi adatokkal kapcsolatos 
rendelkezések 
 

Az Eladó valamennyi, a jelen szerződés alapján szállítandó termék és nyújtandó 
szolgáltatás tekintetében köteles betartani valamennyi vonatkozó nemzeti és nemzetközi 
exportkontroll-, vám- és külkereskedelmi rendelkezést (a továbbiakban: „Külkereskedelmi 
Rendelkezések” - „Foreign Trade Regulations”). A Eladó  legkésőbb két héttel a szállítási 
időpontot megelőzően köteles írásban értesíteni a Vevőt minden olyan információról vagy 
adatról, amely ahhoz szükséges, hogy a Vevő megfeleljen az exportáló és importáló 
országok – viszonteladás esetén a re-exportáló országok – termékekre és szolgáltatásokra 
vonatkozó valamennyi Külkereskedelmi Rendelkezéseinek, különösen a következő 
adatokról: 

 minden alkalmazandó exportlista számot, beleértve a az USA Kereskedelmi Kontroll 
Lista („U.S. Commerce Control List”) szerinti exportkontroll-kódot („Export Control 
Classification Number” – „ECCN”); 

 a statisztikai árukódot az érvényes, külkereskedelmi, statisztikai áruminősítés és a 
HS (Harmonized System) besorolása szerint; 

 a származási országot (nem preferált eredet) és a Megrendelő kérése alapján a 
Eladó nyilatkozatát a preferenciális származásról (európai Eladók esetében) vagy 
preferenciális igazolást (nem európai Eladók esetében). 

Amennyiben Eladó megszegi ezen kötelezettségeit, akkor minden költséget és kárt visel, 
amely a Megrendelőt ezáltal éri, kivéve, ha nem a  Eladó felel a  kötelezettségszegésért. 

XVI. Bíróság, irányadó jog  
 

1. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, akkor a szerződésből, illetőleg annak részét 
képező jelen általános vásárlási feltételekből eredő bármilyen jogvita esetén Felek az 1952. 
évi III. törvényben meghatározott hatásköri és illetékességi szabályok szerinti bírósághoz 
fordulnak. 

2.  Jelen általános vásárlási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók. 

 

 


