1. Szerződéskötés
1.1	Megrendeléseinkre jelen általános beszerzési feltételek érvényesek. A szállító általános
szállítási feltételei csak abban az esetben lépnek a jelen általános beszerzési feltételek
helyébe, amennyiben azt kifejezetten jóváhagyjuk.
	Általános beszerzési feltételeink abban az esetben is alkalmazandók, amennyiben a
szállító ellentétes, vagy a mi általános beszerzési feltételeinktől eltérő feltételeinek az
ismeretében, fenntartás nélkül fogadjuk el a szállító teljesítését.
1.2	Jogi kötelmet – valamely szállítás terjedelmére és tárgyára is kiterjedően – csak írásos megrendelésünkkel vállalunk. A megrendelés nem kötelez bennünket, amennyiben a megrendelésünk időpontját követő legfeljebb 14 napon belül a megrendelés
nem kerül az árra és a szállítási határidőre is kiterjedően a szállító részéről írásban
megerősítésre.
1.3	A megrendelésekhez mellékelt műszaki rajzok/műszaki leírások kizárólagos érvényességgel bírnak. A szállító köteles a megrendelés ezen dokumentumait minden egyes
megrendelés vagy lehívás alkalmával ellenőrizni.
1.4	
Keretmegrendelések esetén csak az egyes lehívásaink számítanak kötelező erővel
adott megrendelésnek.
1.5	Mellékmegállapodások, kiegészítések és módosítások csak akkor köteleznek bennünket, amennyiben azokat írásban megerősítettük. Az írásbeliség jelen alpontban előírt
követelményétől való eltérésre is vonatkozik az írásbeliség követelménye.
1.6 A jelen általános beszerzési feltételek jövőbeli szállításokra is vonatkoznak.
1.7	
Vis Major, sztrájk, természeti katasztrófák, zavargások, hatósági intézkedések stb.,
valamint a szállításban fellépő zavarok, kizárás és a szállítóink érdekkörében fellépő
egyéb üzemzavarok, amelyek a termelésünk korlátozását, vagy beszüntetését okozzák,
vagy akadályoznak bennünket a megrendelt áru átvételében, az időtartamuk és a
kihatásaik mértékének erejéig mentesítenek a megrendelésből fakadó kötelezettségeink alól, amennyiben ezen zavarokat elvárható erőfeszítéssel nem tudjuk elhárítani.
2.	Ár
A megrendelésben megadott ár rögzített ár a megrendelés teljes időtartamára.
3. Szállítás és szállítási határidő
3.1	A szállításnak a kivitelezésben, terjedelemben és a megrendelés beosztásában különösképpen meg kell felelnie a jóváhagyott mintáknak, és határidőben kell megtörténnie.
Nem megállapodott rész-, vagy többletszállítások átvételére nem vagyunk kötelesek.
3.2	A szállítások tekintetében a kárveszélyt a szállító viseli, azok – beleértve a csomagolást
– a szállító költségére történnek, a megrendelésben megadott címre leszállítva.
3.3	Szállítási késedelem esetén a szállító köteles a késedelemből eredő kár megtérítésére.
Társaságunk azonban minden esetben jogosult minden késedelemmel érintett, egész
hét vonatkozásában a késedelemmel érintett szállítás értéke 1 %-ának megfelelő összeget követelni (késedelmi kötbér). Ezen összeg maximális mértéke a késedelemmel
érintett szállítás teljes értékének 5 %-a. Jogosultak vagyunk továbbá az ezt meghaladó
káraink érvényesítésére is. Megfelelő póthatáridő tűzése és eredménytelen eltelte esetén továbbá jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni és kártérítést követelni.
4. Fizetési feltételek
4.1	A számlákon és más bizonylatokon fel kell tüntetni a szállítás napját, a megrendelésünk számát és a műszaki rajz/műszaki leírás számát, csatolni kell hozzájuk a szállított
termékek változási index azonosítóját, és azokat legalább egy példányban kell benyújtani.
4.2	A kifizetésre a számla kézhezvételétől, de legkorábban az áru átvételétől számított 30
napon belül kerül sor. A számlából jogosultak vagyunk 3 % skontó levonására.
4.3	A szállító előzetes írásos jóváhagyás hiányában, amely azonban nem tagadható meg
méltánytalanul, nem jogosult a velünk szemben fennálló követeléseit harmadik személyekre engedményezni, vagy azok behajtásával harmadik személyeket megbízni.
4.4	Valamely szállítás részét képező árun fennálló hiba kijavításáig jogosultak vagyunk a
kifizetést – a hibajavítás költségeitől függően – részben vagy egészben visszatartani;
rendszerint a mindenkori hiba kijavítása költségének kétszeres összege tartható vissza.
4.5 A kifizetés nem értelmezhető a szerződésszerű szállítás vagy teljesítés elismeréseként.
4.6	A szállító nem jogosult a követeléseinkkel szemben beszámítással élni, illetve a visszatartás jogát gyakorolni kivéve, amennyiben a szállító követelései nem vitatottak
vagy amennyiben azokat valamely jogerős döntéssel állapították meg.
5. Hibás teljesítés
5.1	A beérkező árut a beérkező áru átvételi ellenőrző rendszerünk az AQL (elfogadható
minőségszint) rendszer, vagy más minőségellenőrző rendszer alapulvételével ellenőrzi.
Első szállítmányokhoz kötelezően mellékelendő egy elsőmintás / első szállítási
jegyzőkönyv.
5.2	A szállító kiszállítás előtti minőségbiztosítási végellenőrzési rendszert üzemeltet. Az
áru beérkezését követően ellenőrizni fogjuk, hogy az áru megfelel-e a rendelt mennyiségnek, illetve, hogy vannak-e külsőleg felismerhető szállítási sérülések vagy nyilvánvaló hibák. Amennyiben a nevezett ellenőrzések keretében valamely sérülést, vagy
hibát fedezünk fel, akkor azt az áru beérkezését követő 14 naptári napon belül jelezzük. További beérkező áru átvételi ellenőrzéseket nem vagyunk kötelesek végezni.
5.3	
A leszállított áru kellékhiányáért, vagy azzal kapcsolatban fennálló jogi jellegű
hibákért, a garantált tulajdonságok hiányáért, illetve a tájékoztatási kötelezettség
megszegéséért a szállító felel a jogszabályok szerint. A hibás teljesítésből adódó igények elévülési ideje a szállítmány beérkezését követő 36 hónap.
5.4	Ismételten szállított (kicserélt) vagy javított áru esetén a hiba kijavításával illetve az ismételt szállítással (kicserélésével) az elévülési idő újra kezdődik. Az elévülés semmiképp
nem következik be a hiba kijavítását követő hat hónapon belül.
5.5	A megreklamált áruk visszaszállítása költségmentesen, és a szállító kárveszély viselése
mellett történik. Azon költségeinket, amelyek a hibás áru utólagos vizsgálata és kiválogatása miatt keletkeznek, a szállító köteles megtéríteni. Ez arra az esetre is érvényes,
ha valamely rejtett hiba a használatba vételt követően derül ki.
5.6	Jelentős módosítások nélkül továbbértékesített termékek esetén a szállító köteles bennünket mentesíteni a továbbértékesítés alapját képező bármely szerződésből származó
szavatossági igények – beleértve a fogyasztási cikkek adásvételére vonatkozó szabályokat is – alól, valamint bármely, a termékfelelősség, illetve a közvetlen gyártói felelősség
szabályai szerinti igény alól.
5.7	Amennyiben a termékfelelősség, illetve a közvetlen gyártói felelősség szabályai szerint
bárki igényt érvényesít velünk szemben, a szállító köteles bennünket első felszólításra
az ilyen igények alól mentesíteni, amennyiben a szállító által szállított áru okozta a
kárt.
	Amennyiben valamely harmadik személy általi igényérvényesítés esetén, a harmadik
személy részére kártérítést nyújtunk, a szállító köteles mindennemű ezzel kapcsolatos
kárunkat és költségünket megtéríteni, beleértve a tényleges jogi költségeket is, amennyiben jelen alpont első mondata szerint mentesítést követelhetnénk.
	Amennyiben valamely harmadik személy olyan, eltérést nem engedő külföldi jogszabály alapján érvényesít kártérítési igényt velünk szemben, amely alapján a felelősség
a felróhatóságra tekintet nélkül fennáll, a szállító olyan mértékben köteles helytállni
velünk szemben, mintha közvetlenül ő maga lenne a felelős. A szállító ezen felelőssége
csak akkor áll fenn, ha a szállított áru okozta a károkat, és kiterjed az esetleges jogi
költségekre is. A fent nevezett esetekben a szállító ellen azon mindenkori külföldi
bíróságok előtt is jogosultak vagyunk igényt érvényesíteni, amelyek előtt valamely harmadik személy ellenünk érvényesített igényt a közvetlen gyártói felelősség szabályai
szerint, ha ezt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik.
5.8	Amennyiben valamely olyan hiba alapján, amelyet a szállító által szállított áru okozott,
visszahívási kötelezettség terhel bennünket, vagy valamely visszahívás a szállító

	
	érdekében áll, és akaratával egyezik, a szállító a felmerülő költségek megtérítésére
köteles. Amennyiben több felelős miatt kerül sor a visszahívásra, felelősségük egyetemleges.
5.9	Mi, illetve ügyfeleink megfelelő előzetes bejelentést követően, méltányos időközönként
és a szokásos nyitvatartási időben jogosultak vagyunk a szállító üzemi területén és
gyártási helyszínein a termékek gyártási folyamatairól és a szállító szerződéses kötelezettségeinek betartásáról tájékozódni. A bejelentési határidő legalább 3 munkanap.
Ennek keretében a szállító titoktartási igényeire tekintettel leszünk. A szállító köteles
gondoskodni arról, hogy mi, illetve ügyfeleink kérésre a jelen 5.9 sz. alpontban szabályozott intézkedéseket a szállító alvállalkozóinál és beszállítóinál is végrehajthassuk.
6. Gyártási eszközök és tervek
6.1	Az általunk rendelkezésre bocsátott, vagy a szállító által a mi adatközléseink alapján
előállított gyártási eszközök mint modellek, minták, szerszámok, műszerek, műszaki
rajzok/műszaki leírások és hasonlók harmadik személyeknek történő értékesítése,
elzálogosítása, vagy egyéb módon történő továbbadása, illetve bármely harmadik
személy, vagy a szállító saját céljaira történő felhasználása tilos az előzetes írásos
hozzájárulásunk nélkül. Ugyanez vonatkozik az ilyen gyártási eszközök segítségével
előállított tárgyakra is.
6.2	A szállító köteles a részben vagy egészben a mi költségünkre elkészített formákat,
szerszámokat és hasonlókat részünkre ingyenesen és körültekintően megőrizni és
biztosítani annak érdekében, hogy azok bármikor felhasználhatóak legyenek. Amennyiben a részben a mi költségünkre elkészített szerszámok már nem rendelkeznek a
szükséges minőséggel, akkor a szállító köteles azokat a saját költségén kijavítani, vagy
újakkal helyettesíteni. Amennyiben szállítási nehézségeket állapítunk meg, jogosultak
vagyunk az előzőekben említett dolgok ingyenes rendelkezésre bocsátását követelni
anélkül, hogy a szállító visszatartásra lenne jogosult, függetlenül attól, hogy ezen dolgok a mi tulajdonunkat képezik, vagy nem.
6.3	A megrendelésünk lebonyolítását követően a szállító köteles a részünkről rendelkezésre bocsátott, vagy a költségünkre elkészített gyártási eszközöket felszólításra vissza-,
illetve kiadni. Amennyiben a gyártási eszközök elkészítésének költségét átvesszük, akkor a költségviselés arányában közös tulajdon keletkezik.
6.4	Ellenőrzéshez szükséges eszközöket csak kontroll eszközként való felhasználási céllal
bocsátunk rendelkezésre. A gyártáshoz szükséges ellenőrző eszközöket beszerzése a
szállító kötelezettsége.
6.5	Bármely a szállító részére a megrendelés teljesítése céljából rendelkezésre bocsátott
anyag a tulajdonunkban marad, és a szállító köteles azt egyértelmű jelöléssel ellátva, elkülönítetten és ingyenesen tárolni; a más tulajdonát képező tárgyakkal történő
feldolgozás vagy átalakítás a javunkra történik.
	
A szállító köteles bármely általunk rendelkezésre bocsátott anyag felhasználásával
előállított új dolgot részünkre ingyenesen megőrizni.
	Amennyiben nem a szállító tulajdonát képező tárgyakkal történik az átalakítás vagy
feldolgozás, akkor az újonnan előállított dolgon közös tulajdon keletkezik, amelynek keretében a bennünket illető tulajdonrész mértéke az általunk rendelkezésre
bocsátott, és feldolgozott vagy átalakított anyagok, és az egyéb feldolgozott vagy átalakított dolgok feldolgozáskori, vagy átalakításkori értéke szerinti aránynak felel meg.
	Amennyiben az általunk rendelkezésre bocsátott anyagok más, nem a tulajdonunkat
képező anyagokkal elválaszthatatlanul vegyítésre vagy egyesítésre kerülnek, akkor
az újonnan előállított dolgon közös tulajdonrészt szerzünk a rendelkezésre bocsátott
anyag és a más, vegyített vagy egyesített dolgok vegyítéskori, illetve egyesítéskori értékének arányában.
	Amennyiben a szállító tulajdonában lévő dologgal a vegyítés, vagy az egyesítés olyan
módon történik, hogy a szállító tulajdonát képező dolgot kell fődolognak tekinteni,
úgy a felek egyetértenek abban, hogy a szállító az új dolgon köteles részünkre közös
tulajdont engedni az általunk rendelkezésre bocsátott anyag és a többi vegyített, vagy
egyesített dolog vegyítéskori, illetve egyesítéskori értékének arányában. A tulajdonrész átruházását ezennel elfogadjuk.
	A szállítót nem illeti meg az általunk rendelkezésre bocsátott anyagokon a jogügyleten
alapuló rendelkezés joga. A szállító az általunk rendelkezésre bocsátott anyag harmadik személy általi lefoglalásáról, vagy azzal kapcsolatos bármely más, harmadik személy
által tett hátrányos intézkedésről köteles haladéktalanul, írásban értesíteni bennünket,
hogy tulajdonosi jogainkat gyakorolhassuk. A szállító az értesítés elmulasztásából illetve a harmadik személy intézkedéséből eredő valamennyi hátrányos következményért
felelős.
6.6	A műszaki rajzok/műszaki leírások, számítások, és más műszaki dokumentumok jóváhagyása nem érinti a szállító szerződésszerű teljesítésért fennálló kizárólagos felelősségét.
Ez az általunk tett javaslatokra és ajánlásokra is vonatkozik. A szállító és közöttünk a
szállítás tárgya vonatkozásában megbeszélt módosításokat írásban meg kell erősíteni;
ezen írásbeliséggel kapcsolatos követelménytől való eltérésre is vonatkozik az írásbeliség követelménye. Amennyiben az írásos megerősítésre nem kerül sor, a módosítás
vonatkozásában a szállító viseli a kizárólagos felelősséget. Azon módosítások vonatkozásában, amelyek nem a szállítás tárgyára vonatkoznak, a jelen 6.6 alpont 1. mondata
alkalmazandó.
7. A szállító egyéb kötelezettségei
7.1	A szállító köteles a minimálbér szabályozásáról szóló, valamint egyéb munkaügyi jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéseit betartani, és különösképpen a jogszabályban meghatározott minimálbért az alkalmazottai részére kifizetni.
7.2	
Alvállalkozó vagy teljesítési segéd igénybevétele kizárólag az előzetes írásbeli
hozzájárulásunkkal lehetséges. Amennyiben a szállító a szerződés teljesítését, vagy
annak részeit az általunk adott előzetes hozzájárulás alapján valamely alvállalkozónak
adja ki, vagy munkaerő-kölcsönzőt von be, akkor a szállító köteles gondoskodni arról,
hogy a jelen 7. §-ban szabályozott kötelezettségek betartására az általa megbízott
vállalkozó, illetve az általa bevont munkaerő-kölcsönző szerződéses kötelezettséget
vállaljon.
7.3	Fenntartjuk a jogot, hogy követeléseink biztosítására bármikor biztosíték (pl. banki
kezesség) nyújtását követeljük meg a szállítótól.
7.4	A szállítóval fennálló jogviszonyok vonatkozásában rendkívüli felmondási és elállási
jogokkal rendelkezünk arra az esetre, amennyiben a szállító, vagy valamely a szállító
által megbízott alvállalkozó, vagy munkaerő-kölcsönző az általa alkalmazott munkavállalók részére nem fizeti meg a hatályos jogszabályok szerinti minimálbért.
8. Részleges semmisség
	Amennyiben jelen általános beszerzési feltételek valamely rendelkezése bármely okból
érvénytelen lenne, vagy azzá válna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
9. Teljesítés helye és bírósági illetékesség, alkalmazandó jog
9.1 Mindennemű kétoldalú kötelezettség vonatkozásában a teljesítés helye Albertirsa.
9.2	
A jelen szerződéses jogviszonyra a magyar jog alkalmazandó az ENSZ nemzetközi
áruvételekről szóló megállapodásának (CISG) kizárása mellett.
9.3	A szállítókkal fennálló szerződéses jogviszonyból adódó bármely jogvita esetén a felek
hatáskörtől függően alávetik magukat a Ceglédi Járásbíróság vagy a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességének.
10.	A jelen szerződés keretében történő szállításokra egymásnak ellentmondó rendelkezések esetén a Szállítóval megkötött szerződések a következő rangsorban vonatkoznak:
1. szállítási szerződés; 2. megrendelés; 3. minőségbiztosítási megállapodás; 4. titoktartási megállapodás; 5. szerszámkölcsönzési szerződés; 6. a jelen beszerzési feltételek.
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