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Dátum:  2022.04.04 
Jóváhagyta: Szalai Attila 

Dátum:  2022.04.04 
 
 
 

ECSERI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Általános Beszerzési Feltételei 

 
I. 

Bevezető rendelkezések 
 

1. Jelen Általános Beszerzési Feltételekben - továbbiakban: ÁBF – Megrendelő az ECSERI 
Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – továbbiakban: ECSERI Kft. – – székhelye: 2700 
Cegléd, Ipartelepi út 25., cégjegyzékszám: 13-09-086556, adószáma: 12559068-2-44 – a 
továbbiakban, Megrendelő. 

 
2. Beszállító az a bel-vagy külföldi székhelyű jogi vagy természetes személy, aki:  
 

2.1. a Megrendelővel kötött eseti, vagy keretszállítási szerződés vagy egyedi megrendelés 
alapján Megrendelő számára a gyártási folyamatában feldolgozandó alapanyagot, 
gyártáshoz szükséges segédanyagot, berendezést, készüléket illetve más egyéb terméket 
értékesít,  

 
2.3. vagy a Megrendelővel kötött eseti- vagy keret szolgáltatási szerződés vagy egyedi 

megrendelés esetén bármilyen szolgáltatást nyújt,  
 
2.4. vagy a Megrendelővel bérmunka végzésére vonatkozó eseti- vagy keretszerződést 

kötött, vagy egyedi megrendelést kapott. 
 

3. Jelen ÁBF rendelkezéseit kell alkalmazni az I./4. pontban foglaltlaknak megfelelően a 
Megrendelő és a Beszállító – továbbiakban együttesen: Felek – között létrejött: 

 
3.1. eseti szállítási szerződésekre, a szállítási keretszerződésekre és a szállítási 

keretszerződések alapján létrejött egyedi megrendelésekre, 
 
3.2. az eseti szolgáltatási szerződésekre, a szolgáltatási keretszerződésekre és a szolgáltatási 

keretszerződések alapján létrejött egyedi megrendelésekre,  
 
3.3. valamint a bérmunka végzésére vonatkozó eseti- vagy keretszerződésekre és az ilyen 

keretszerződések alapján létrejött egyedi megrendelésekre. 
 

4. Jelen ÁBF az I/3.1.-3.3. pontban foglalt szerződések mellékletét képezi. Amennyiben a I/3.1.-3.3. 
pontban foglalt eseti vagy keretszerződésekben, vagy a keretszerződés alapján létrejött egyedi 
megrendelésekben a Felek valamely, az ÁBF-ben szabályozott kérdés tekintetében a jelen ÁBF-
ben foglaltaktól eltérően nem rendelkeznek, vagy arról egyáltalán nem rendelkeznek, úgy fenti 
jogviszonyokra jelen ÁBF rendelkezésit kell alkalmazni.  
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5. Jelen ÁBF annak kelte napjától hatályos és alkalmazandó. Megrendelő jelen ÁBF-et annak 

mindenkori megismerhetővé tétele érdekében honlapján közzéteszi. 
 
6. A Felek között – az II./1.2. pontban foglalt eset kivételével -, csak írásban megtett nyilatkozatok, 

értesítések tekinthetőek érvényesnek, szóbeli megállapodások csak abban az esetben kötelezik a 
Feleket, ha azokat a Felek a megtételüket követő 5 munkanapon belül írásban is megerősítik.  

 
6.1. Jelen ÁBF értelmében írásbeli közlésnek minősül a postai, vagy kurírszolgálattal 

megküldött levél, amennyiben az átvétel időpontja ebből megállapítható, valamint a 
visszaigazolt telefax és visszaigazolt e-mail, továbbá a személyesen átadott és a másik 
fél által átvett dokumentum.  

 
6.2. Amennyiben a postai, kurír útján küldött illetve személyesen átadott küldemény átvételt 

a másik fél megtagadja, a küldemény ebben az időpontban átadottnak minősül. 
Amennyiben a postai / kurír útján kézbesíteni megkísérelt küldemény azért nem 
kézbesíthető, mivel „nem kereste”, vagy „címzett ismeretlen”, „címzett elköltözött”, 
illetve a szerződésben megjelölt címről „cím elégtelen”, vagy ezekkel egyenértékű 
jelzéssel érkezne a feladóhoz vissza, akkor a küldemény a feladásától számított 5. 
munkanapon kézbesítettnek minősül.   

 
 

7.  Amennyiben Beszállító az árut, szolgáltatást a Megrendelő közvetlen utasításai, dokumentációi, 
mintái alapján gyártja, úgy Beszállító bármilyen folyamatváltozást, gyártósor, gép-, szerszám-, 
segédanyag változtatást csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével vezethet be. Ehhez 
Beszállító által Megrendelő részére előzetes mintadarab benyújtása szükséges. Semmilyen 
változtatás nem korlátozhatja a tervezett, a célnak megfelelő felhasználhatóságot és nem ronthatja 
a megrendelt áru, vagy szolgáltatás használati és esztétikai minőségét sem. 

 
8. Abban az esetben, amennyiben a Felek keretszerződést kötnek egymással, az abban megjelölt 

mennyiségek csupán informatív jellegűek, amelyek a Megrendelő 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.    

 
9. A Beszállító 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. 

 
10. A Beszállító köteles arról gondoskodni, hogy minden olyan, az áruval/szolgáltatással kapcsolatos 

adat és körülmény, amely a Megrendelő által elvégzett feldolgozási folyamat szempontjából 
jelentős, a Megrendelő számára kellő időben ismertté váljon.    

 
11. Az árajánlatok elkészítésért, tervekért, koncepciók elkészítéséért, továbbá a műszaki segítség 

nyújtásért a Megrendelő ellenértéket csak kifejezett, erre irányuló írásbeli megállapodás alapján 
nyújt. 
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12. A keret- eseti szerződések és egyedi megrendelések megkötése az I/6. pontban foglaltaknak 

megfelelő írásbeli formában lehetséges. A keret vagy eseti szerződések, egyedi megrendelések 
módosítása szintén csak írásban, egyező akaratnyilvánítással történhet. 

 
13. A Bevezető rendelkezések az ÁBF részét képezik, jogi kötőerővel bírnak. 
 

II. 
Megrendelési és fizetési feltételek 

 
1. Az eseti- vagy keretszerződéseket, egyedi megrendeléseket és lehívásokat, valamint azok 

módosításait és kiegészítéseit a Megrendelő minden esetben írásban (levél, fax, e-mail) küldi meg 
a Beszállító részére.    

 
1.1. A Megrendelő mindaddig jogosult a szerződési ajánlat/megrendelés visszavonására, 

amíg a Beszállító azt írásban vissza nem igazolja. Beszállító köteles a visszaigazolást 2 
munkanapon belül megtenni. 

 
1.2. Nincs szükség a megrendelés Beszállító általi külön visszaigazolására a keret-

szerződések alapján történő egyedi megrendelések esetében, mely megrendelések 2 
munkanapon túl visszaigazolás hiányában is Beszállító által elfogadottnak tekintendők. 
Az egyedi megrendelések visszavonására a Megrendelőnek a Beszállító 
visszaigazolásáig, annak hiányában a megrendelés leadásától számított 2 munkanapon 
belül írásban van lehetősége.  

 
2. Minden, a keret- vagy eseti szerződésekben, egyedi megrendelésekben megállapodott ár nettó 

rögzített ár, mely utólagosan kizárólag Megrendelő hozzájárulásával módosítható, Beszállító a 
Megrendelővel szemben a szerződésben, megrendelésben megállapodott nettó áron felüli 
többletköltségeket érvényesíteni nem jogosult. A keret vagy eseti szerződésekben, egyedi 
megrendelésekben meghatározott ár(ak) – Megrendelő eltérő utasítása hiányában – Megrendelő 
ceglédi székhelyére leszállított árakként értendők, beleértve a csomagolás és a szállítás, valamint 
az azokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség díját is. 
Szolgáltatási szerződés esetében a szolgáltatási szerződésben, megrendelésben megállapított 
ellenértéke is a Megrendelő ceglédi székhelyére értendő a Megrendelő eltérő utasítása hiányában. 
 

3. Abban az esetben, ha a felek közötti jogviszonyra irányadó jelen ÁBF, az eseti-vagy 
keretszerződés, avagy egyedi megrendelés együttesen sem tartalmaznak a hibátlan teljesítéshez 
szükséges minden részletet (pl. teljesítés időpontot, átvételi feltételeket, stb.) akkor abban az 
esetben a teljesítésre az ajánlatkérés információi, megadott dokumentumszámai, hivatkozási e-
mailek tekintendőek az irányadónak azzal, hogy kétség esetén Beszállító köteles Megrendelőtől 
írásban a hibátlan teljesítéshez szükséges információk tekintetében tájékoztatást kérni. 

 
4. Fizetési feltételek, határidők: 
 

Megrendelő a hozzá beérkezett számlákban megjelölt nettó összeget utalja át Beszállító részére a 
számla beérkezését követő 30 napon belül az alábbi feltételekkel: 
 
4.1. a Beszállító által kiállított számla nem nyújtható be Megrendelőhöz az áru 

Megrendelőhöz történő beérkezését, szolgáltatás esetében a szolgáltatás elvégzését 
megelőző időponttal; 
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4.2. és Beszállító által kiállított számla Megrendelő általi átvétele nem jelenti az 

áru/szolgáltatás minőségi/mennyiségi átvétele megtörténtét. A számlák kifizetésének 
további feltételét képezi a mennyiségi és a minőségi átvétel maradéktalan megtörténte. 
Mindaddig, amíg Beszállító hibátlanul nem teljesít Megrendelő a számla megfizetésével 
késedelembe nem eshet.  

 
4.3. Amennyiben valamely megrendeléssel/szolgáltatással kapcsolatban Megrendelőnek 

kötbér, kártérítési vagy egyéb költségtérítés iránti igénye merül fel,  
 

4.3.1. úgy a várható kártérítési igény kielégítéséhez szükséges mértékéig az 
igényérvényesítési folyamat végleges - peres eljárás esetében annak jogerős – 
lezárultáig a kifizetéseket visszatarthatja, 

 
4.3.2. a 4.2. pontban foglaltak szerinti, nem megfelelő teljesítésből eredő Megrendelő 

által Beszállító részére továbbszámlázott többletköltségek, Beszállító általi 
megfizetéséig a kifizetést Megrendelő visszatarthatja, avagy a számlát ezen 
többletköltségekkel csökkentett mértékben fizeti meg Megrendelő részére, 

 
4.3.3. kötbérkövetelés esetében a számlát a kötbérkövetelés összegével csökkentett 

mértékben fizeti ki Megrendelő a Beszállító részére.  
 

4.4. A számla kiegyenlítésével a Megrendelő nem ismeri el a szállítás szerződésszerűségét, 
illetve az áru/ szolgáltatás hibátlanságát. 

 
4.5.  A Beszállító nem jogosult arra, hogy a Megrendelővel szembeni követelését 

engedményezze, vagy annak érvényesítését harmadik személy számára átengedje. 
 

III.  
Szállítási feltételek 

 
1. A keret- vagy eseti szállítási szerződésben, szolgáltatási szerződésben, illetve az egyedi 

megrendelésekben meghatározott határidők kötelező érvényűek. A határidők akkor minősülnek 
betartottnak, ha az áru/szolgáltatás átvétele a szerződésben meghatározott rendeltetési helyen 
szerződésszerűen megtörtént.  

 
1.1. A Beszállító a megrendelt árut elsődlegesen Megrendelő ceglédi székhelyén, vagy a 

Megrendelő által megjelölt más helyen köteles átadni a felek által megállapított 
határidőben a Beszállító által jelzett s a Megrendelő által elfogadott időpontban 
munkanapokon 800-1600 óra közötti időszakban, mely időponttól eltérő időpontban az 
átadás csak a Megrendelő kifejezett hozzájárulásával lehetséges. 

 
1.2. Beszállító haladéktalanul köteles jelezni Megrendelőnek, ha az áru szállításra készen 

áll, a III/2. pontban foglaltak szerinti Megrendelő szervezésében történő szállítás 
esetében az áru a szállítóeszközön megfelelően rögzítést nyert, szállításra készen áll. 

 
1.3. Amennyiben a Felek úgy állapodnak meg, hogy a Beszállító az árut/szolgáltatást a saját 

székhelyén/telephelyén/fióktelephelyén adja át Megrendelő részére és az 
áru/szolgáltatás minőségi és mennyiségi megvizsgálása is a Beszállítónál fog lezajlani, 
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úgy ezen időtartam alatt Beszállító köteles az árut díjmentesen őrizni és felel minden a 
Megrendelőnek fel nem róható kárért. 

 
1.4. Szolgáltatás esetében azt a Megrendelő által megjelölt helyen és időpontban kell 

nyújtani. 
 
1.5. Rész-, illetve idő előtti teljesítések, továbbá különböző teljesítési kötelezettségek 

összevonása kizárólag a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával lehetségesek. 
 
 

2. A Beszállítónak az árukat olyan szakszerű, a jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő 
csomagolással kell ellátni s olyan szállítási és rögzítési módot köteles választani, amely alkalmas 
az áru épségének, állagának megőrzésére mind szállítás, mind tárolás, mind kicsomagolás során. 

 
2.1. A Beszállító felel akkor is az áru épségének, állagának megőrzéséhez megfelelő 

csomagolással ellátásáért, a szállítási mód megválasztásáért, továbbá az áru 
szállítójárművön történő biztonságos rögzítésének elvégzéséért, ha a szállítást a 
Megrendelő szervezésében vagy járműveivel történik. Ez esetben Beszállító köteles 
minden, az áru épségének megőrzéséhez alkalmas, biztonságos szállításához szükséges 
információt Megrendelő részére megadni. 

 
2.2. A Beszállító a szállítással, csomagolással kapcsolatban felmerülő minden költségeket 

maga viseli, azok költségei viselése iránti igényt Megrendelővel szemben sem a 
vételárban, sem közvetlenül nem érvényesíthet. 

 
 

3. Beszállító köteles haladéktalanul írásban jelezni Megrendelő irányába, az ok és a várható 
késedelem időtartama megjelölésével amennyiben akár a gyártás, akár az alapanyag beszerzés 
során bármilyen nehézség vagy előre látható olyan körülmény merül fel, mely a Beszállítót 
hátráltathatja a határidőben történő teljesítésben. Amennyiben Beszállító Megrendelőt értesíti, 
úgy Megrendelő a teljesítésre póthatáridőt tűz ki. Amennyiben Beszállító Megrendelő értesítését 
elmulasztja, úgy felel Megrendelő mindazon káráért, ami az értesítés esetében nem következett 
volna be. Beszállító fenti értesítése és Megrendelő által a póthatáridő tűzése Megrendelő kártérítés 
és kötbér érvényesítése iránti jogát nem érinti.  

 
 

3.1. Előre nem látható a Megrendelő működésével kapcsolatos önhibáján kívüli 
előreláthatatlan körülmények, valamint vis maior időtartama alatt Megrendelő mentesül 
az átvételi kötelezettség alól, e körülmények bekövetkezéséről azonban Beszállítót 
haladéktalanul értesíteni köteles. 

 
 Amennyiben a szállítási késedelmet Megrendelő okozza az általa előre látható okból, 

úgy Beszállítót arról haladéktalanul értesíteni köteles új, lehetőleg legközelebbi 
szállítási, teljesítési időpont megjelölésével. Beszállítót a Megrendelő által megjelölt új 
szállítási, teljesítési időpont elteltéig késedelmi kötbér fizetési kötelezettség nem terheli. 

 
3.2. A Beszállító jogosult a működésével kapcsolatos, önhibáján kívül álló, előreláthatatlan 

és elháríthatatlan körülmények, valamint vis maior esetén arra, hogy a szállítási, 
teljesítési határidőt a fenti körülmények fennállásának időtartamára felfüggessze, 
amennyiben e körülmények bekövetkezését és a várható szállítási határidőket 



 

 
 

ECSERI termelő, 
Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 
Általános Beszerzési 

Feltételei 

ECSERI  KFT. 

SZABÁLYZAT 
Azonosító: 

 
SZ-0017 

(E.74.02.03) 

Változat: 
 

- 2 

Oldal: 
 

7/21 

7 
 

haladéktalanul írásban közölte a Megrendelővel. Ez esetben Beszállító az értesítésben 
megjelölt várható szállítási időpont - mint új teljesítési határidő - leteltéig mentesül a 
kötbérfizetési kötelezettség alól.  

 
3.2.1. A fenti önhibán kívül előre nem látható Beszállítói késedelem esetében 

Megrendelő az eseti szállítási, szolgáltatási szerződéstől, vagy egyedi 
megrendeléstől 3 munkanapon belül írásban elállhat részteljesítés történte 
esetén azt azonnali hatállyal felmondhatja azzal, hogy Megrendelői 
elálló/felmondó nyilatkozat hiányában az értesítésben megjelölt új határidő, 
mint új teljesítési idő Megrendelő által elfogadottnak minősül. 

 
3.2.2. Amennyiben a várható késedelem a 3.2.1. pont szerinti értesítés tartalma alapján 

a 60 napot meghaladja, úgy Megrendelő a keretszállítási- vagy szolgáltatási 
szerződéstől is elállhat, avagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. Ezen esetben 
Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére nem jogosult Beszállítóval 
szemben. 

 
3.3. Vis maior alatt minden, a megrendelést követően bekövetkező, előre nem látható vagy 

váratlan helyzet és esemény, illetve ha előre látható lenne, akkor elkerülhetetlen vagy 
olyan, hogy a felek nem tudnak hatást gyakorolni rá, többek között pl. háború, 
természeti katasztrófák, szállítási embargó, sztrájk, egyéb munkaharccal kapcsolatos 
körülmények, kormányzati cselekedet vagy rendelkezés és kényszerítő intézkedések 
értendőek.  

IV.  
Átvételi feltételek 

 
1. A Beszállító köteles a Megrendelő kérésére megfelelő áru/ szolgáltatás minőségbiztosítási 

megállapodást kötni. 
 
2. A Beszállító az árut/szolgáltatást köteles hibátlan, a megállapodott minőségnek megfelelő 

állapotban és mennyiségben, azaz a Megrendelő vonatkozó előírásainak, a megadott műszaki 
paramétereknek és a szakmai szokványoknak, valamint a szerződéses rendelkezéseknek és 
jogszabályoknak megfelelő minőségben, mennyiségben és módon (ideértve a dokumentációt, 
valamint a az eseti- vagy keretszerződésben, vagy az egyedi megrendelésben megjelölt szabványt, 
előírást is), továbbá, amennyiben első minta készül, akkor a Beszállító köteles az árut a 
Megrendelő által elfogadott első mintának megfelelően, attól való eltérés nélkül leszállítani.  

 
2.1. Minden árunak- és szolgáltatásnak meg kell felelnie továbbá a technika legújabb 

szintjének is. 
 
2.2. A betéteknek a Megrendelő által a Beszállító részére átadott rajzi dokumentációval és 

modellekkel megegyezőnek kell lennie. 
 
2.3. A Beszállító természetesen köteles az árut a rendeltetési céljának megfelelő, első 

osztályú alapanyagokból előállítani. 
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2.4. Alapanyag, segédanyag szállítása/szolgáltatás nyújtása során anyag felhasználása 
esetén a Beszállító szavatol azért, hogy az alapanyag, segédanyag hibátlan, a 
megállapodott minőségnek megfelelő, és alkalmas arra, hogy a Megrendelő vonatkozó 
előírásainak, és a szakmai szokványoknak megfelelően feldolgozzák.    

 
2.5. A Beszállító a megrendelt áru/szolgáltatás 100%-áért felel. 
 
2.6. Egyéb, az árukra/szolgáltatásokra vonatkozó minőségügyi kérdésben a felek között 

külön megkötendő minőségügyi megállapodás rendelkezései az irányadóak. 
 

3. A Beszállító szavatosságot vállal arra, hogy az áru/szolgáltatás IV./2. pontban foglaltlaknak mind 
mennyiségileg, mind minőségileg megfelel. 

 
4. A Beszállító mindig és folyamatosan köteles a Megrendelő által előírt méret-, tűréshatárokat és 

előírásokat betartani, valamint köteles továbbá az árut bevizsgálva szállítani és a vizsgálati 
jegyzőkönyvet a Megrendelő követelményeinek megfelelő tartalommal teljesítéskor Megrendelő 
kérésére mellékelni. A szerszámfüggő elemek, magas követelményű szerelési egységek, 
megmunkáló készülékek, öntőszerszámok esetén a vizsgálati jegyzőkönyv rendelkezésre 
bocsátása a Beszállító általi hibátlan teljesítéshez feltétlenül szükséges, azt Megrendelő kérése 
hiányában is mellékelni kell a Beszállítónak. 

 
5. A Megrendelő általi átvételi folyamat mennyiségi és minőségi átvételből (átadás-átvételi 

jegyzőkönyvvel együtt) áll. A Megrendelő a szerszám minőségi átvételét, a teljes jóváhagyás 
idejének végéig jogosult visszatartani. 

 
6. Az áru/szolgáltatás átvételekor a Megrendelő az árut/szolgáltatást a pontosság és az alkalmasság 

feltételezésével veszi át, ezért először csak a kívülről felismerhető nyilvánvaló hibák, kívülről 
felismerhető nyilvánvaló eltérés a megrendelt mennyiségtől, avagy az áru/szolgáltatás 
specifikációjától vonatkozásában ellenőrzi. Ezen hibákat a Megrendelő azonnal kifogásolja 
jegyzőkönyvben. Ezen első átvétel nem minősül az átvétel megtörténtének, az csak az 
áru/szolgáltatás határidőben történő beérkezését igazolja, minőségi és mennyiségi megfelelési, 
azaz hibátlan teljesítési elismerést nem jelent. Ugyanígy az első átvétel alkalmával elindított első 
minták elkészítése, nem elegendő alapfeltétel a minőségi átvételhez.  

 
A Megrendelő ezért fenntartja azon jogát, hogy a fenti átvételt követően részletes minőségi és 
mennyiségi áru/szolgáltatás átvételi vizsgálatot folytasson le. Az áru/szolgáltatás egyéb hibáit az 
áru/szolgáltatás specifikációjától függően akkor jelzi a Megrendelő, amikor ezek - normál 
üzemmenete – mellett nyilvánvalóvá válnak. A Beszállító e körben lemond a késedelmes 
bejelentésből származó kifogásolási lehetőségről. 
 
6.1. Az öntőszerszám minőségi átvétele próbaöntéssel történik meg, amely próbaüzemhez a 

Megrendelő költségtérítési igény nélkül köteles biztosítani a szükséges feltételeket. A 
próbaöntés eredményei jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek. Amennyiben a 
Megrendelő nem fogadta el a próbaöntéssel készített első mintát, úgy a további próbák 
költségét a Megrendelő átháríthatja, azaz kiszámlázhatja a Beszállító felé. 
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6.2. Egyéb szerszám, eszköz, készülék minőségi átvétele a próbaüzem során a szerszám 
működőképessége és a kieső darabok mérése és vizsgálata alapján történik meg, melyről 
mérési jegyzőkönyv készül.  

 
 A szerszám tervezéséért, illetve a Beszállító által igénybe vett alvállalkozókért a 
Beszállító vállalja a felelősséget. A szerszám, készülék átvétel csak az aláírt hatályos 
átvételi formalap megfelelő kitöltése után történhet. 
 
Amennyiben 3 próbaüzem alatt a Beszállító hibájából a szerszámot nem sikerül széria 
körülmények között működtetni és / vagy a Megrendelő nem fogadta el a szerszám által 
gyártott öntvények első mintáját, úgy a további próbák költségét a Megrendelő, 
átháríthatja, azaz kiszámlázhatja a Beszállító felé. Minden próbaüzem során külön 
jegyzőkönyv készül. 
 
A gyártási segédanyagok átadása is (elektródák, beállítási rajzok stb.) feltétele a 
szerszámátvétel megtörténtének. 
 

6.3. Alapanyag, segédanyag minőségi átvétele az áruból mintavétellel történik. Az átvételről 
ez esetben is jegyzőkönyv készül. Alapanyag és segédanyag - csavarok, alumínium, 
olajok stb. - esetében a Megrendelő választása szerint jogosult a teljes megrendelés 
visszaküldésére, avagy Beszállító költségén abból válogatásra s a hibás rész 
visszaküldésére. Válogatás esetén a hibátlan rész megtartása nem mentesíti Beszállítót 
a minőségi hiba miatt hiányzó mennyiség teljesítési kötelezettsége alól. 

 
6.4. Amennyiben a Beszállító az általa gyártott és Megrendelő által megrendelt áruk első 

mintái vizsgálatát a szállítást megelőzően végezte el, azokat írásban elfogadta, akkor az 
áru szállítása engedélyezett. Ha a Megrendelő a végül leszállított áru minőségével, 
mennyiségével, szállítási körülményeivel kapcsolatos vagy garanciájával összefüggő 
reklamációval él, a Beszállító köteles azt haladéktalanul kivizsgálni és a szükséges 
intézkedéseket a Megrendelővel egyeztetve megtenni. Amennyiben a Beszállító a 
reklamáció ellen 1 munkanapon belül nem emel kifogást, azt elfogadottnak kell 
tekinteni és ennek megfelelően kell a reklamációt kezelni. 
Az alvállalkozóért a Beszállító úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, valamint 
a kiválasztott alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén, a Beszállító felelős 
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következhetett volna be. Végleges minőségi 
és mennyiségi átvételre az áru Megrendelő részére történő szállítását követően a 
IV/6.5.1. pont szerinti jegyzőkönyv felvételét követően kerülhet sor. 

 
6.5. A IV/6.1.-6.4. pontban foglaltakról készített az áru/szolgáltatás specifikációjától függő 

különböző adatokon felül - pl. kihulló darabok mérési eredményei, mellékelendő 
dokumentumok stb. – jegyzőkönyveknek tartalmaznia kell a vizsgálat időpontját, a 
vizsgálatot végző személy nevét, a szállítólevél számát és dátumát, a fuvarlevél számát, 
továbbá: 

 
6.5.1. sikeres minőségi és mennyiségi átvétel esetében annak megtörténte tényét, 

sikeres mennyiségi és minőségi átvétel, de egyben késedelmes teljesítés esetén 
annak tényét, a késedelmes napok számát és a fizetendő kötbér mértékét is; 
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6.5.2. sikertelen mennyiségi és minőségi átvétel során a jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell az áru/szolgáltatás átvételi eljárása – próbaüzem, próbaöntés, mennyiség 
számítás – a felmerült és Megrendelő előtt ismertté vált hibákat, melyek 
kiküszöbölése a hibátlan teljesítést elősegíthetik. 

 
 

7. Amennyiben a IV./6.1.-6.3. pontban foglaltak szerint  sikertelen az átvétel, úgy Beszállítónak az 
első sikertelen próbaöntést, próbaüzemet, mintavételt követő IV/6.5.2. pontban foglaltak szerinti 
jegyzőkönyv részére történő megismerhetővé tétele (személyes átadása, faxon, e-mailen, postán 
megküldését) követően 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a sikeres minőségi és mennyiségi 
átvételhez szükséges javításokat, cseréket, pótlásokat egyéb munkálatokat  elvégezze, 
öntőszerszám próba vagy megmunkáló készülék próbaüzem esetén a meghiúsult minőségi átvétel 
alkalmával (átadás-átvétel) a felmerült hibák kijavítására, a végleges jóváhagyásra a beszállítónak 
összességében 5 munkanap áll rendelkezésére. Ettől eltérni a Megrendelő általi írásban 
meghatározott póthatáridő biztosítása esetén lehetséges.  

 
8. Amennyiben a minőségi hibát a Beszállító kétségbe vonja, a kifogásolt árut/szolgáltatást a Felek 

bevizsgáltatják a Megrendelő által javasolt, és a Beszállító részéről elfogadott harmadik fél által 
„Szakértő”. A Szakértő döntését a Felek, mint véglegest és megfellebbezhetetlent elfogadják. A 
vizsgálat költségét az a Fél viseli, aki erre okot adott. 

 
V.  

Beszállító, Megrendelő késedelme, hibás teljesítés, kötbér, szavatosság, felelősség 
 

1. Kötbér, késedelmi kamat: 
 

1.1. Beszállító késedelmes teljesítése esetére a Megrendelő késedelmi kötbér 
érvényesítésére jogosult. Ennek összege a teljesítési határidő lejárata napját követő 
naptól kezdődően a késedelem minden napja után a szolgáltatási szerződésben 
meghatározott nettó ellenértékének 1%-a, áru esetén az eseti szerződésben, egyedi  
megrendelésben foglalt ár nettó összege 1%-a. A Megrendelő jogosult a késedelmi 
kötbér összegét meghaladó kárát és szavatossági igényeit is érvényesíteni Beszállítóval 
szemben. Megrendelő a késedelmi kötbér összegével jogosult csökkenteni a számla 
összegét. 

 
1.1.1. Ha a Beszállító késedelmes teljesítése a 45 naptári napot meghaladja, úgy 

Megrendelő jogosult az eseti vagy keretszerződéstől, vagy egyedi 
megrendeléstől elállni, avagy amennyiben valamely szerződés alapján már 
bármilyen teljesítés történt, úgy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
Megrendelő általi 45 naptári napot meghaladó póthatáridő tűzése esetében a 
Megrendelő e póthatáridő lejártával jogosult az elállási/azonnali hatályú 
felmondási jog gyakorlására. Beszállítói késedelem miatti elállás/azonnali 
hatályú felmondás esetében Megrendelővel szemben Beszállító semmilyen 
költségtérítési, fizetési igény érvényesítésére nem jogosult. Ezen 
elállás/azonnali hatályú felmondás esetében Megrendelő a késedelmi kötbér 
helyett az 1.4. pontban fogalt meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá. 
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1.1.2. Amennyiben a késedelmes teljesítésre Megrendelő érdekkörében felmerült 

okból kerül sor Beszállító mentesül a késedelmi kötbér fizetési kötelezettség 
alól. 

 
Az 1.1.1. pont alapján történő Megrendelői elállás esetében Megrendelő a Beszállító 
oldalán felmerült költségek megtérítésére nem köteles. 
 

1.2. Amennyiben a Beszállító hibásan teljesít, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. 
A beszállító a hibás teljesítési kötbér megfizetésére mind mennyiségi, mind minőségi 
hiba esetében köteles. A Megrendelő a hibás teljesítési kötbér igénybe vétele esetében 
is jogosult szavatossági igényeit érvényesíteni a Beszállítóval szemben. A hibás 
teljesítési kötbér összege az eset- vagy keretszerződésben, egyedi megrendelésben 
megjelölt nettó ár 10 %-a. A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér nem mentesíti a 
Beszállítót a teljesítési kötelezettség alól. 

 1.3. Amennyiben Beszállító egyidejűleg késedelmesen és hibásan is teljesít, úgy 
Megrendelő a késedelmes és a hibás teljesítés jogkövetkezményeit együttesen is 
alkalmazhatja a Beszállítóval szemben. Megrendelő az érvényesített kötbéren felül 
keletkezett kárát is érvényesítheti Beszállítóval szemben. 

 
1.4. A Beszállítónak felróható lehetetlenülés, meghiúsulás, ill. a Beszállító által a teljesítés 

jogos ok nélküli megtagadása esetén a Beszállító lehetetlenülési kötbérfizetési 
kötelezettséggel tartozik. A lehetetlenülési kötbér az eset-vagy keretszerződés, egyedi 
megrendelésben meghatározott nettó ár 20 %-a.   

 
1.5. A Megrendelő fizetési késedelembe esik, amennyiben a szabályszerűen kiállított 

számlát a II/4. pontban megjelölt határidőn belül nem egyenlíti ki, feltéve, hogy a 
Beszállító részéről hibás teljesítés, amelyet a számla kézhezvételét megelőzően, vagy 
azt követően Megrendelő kifogásolt, nem történt.  

 
A fizetési határidő betartottnak minősül, amennyiben a Megrendelő számláját 
számlavezető bankja legkésőbb a fizetési határidő utolsó napján, amennyiben ez 
hétvége, vagy munkaszüneti nap, illetve bankszünnap, akkor a következő banki 
munkanapon visszavonhatatlanul a Beszállító javára megterhelte.   
 

1.6. A XII. pont szerinti üzleti titok megsértése esetén a Beszállító 3.000.000,-Ft összegű 
kötbért köteles a Megrendelő részére megfizetni. Megrendelő természetesen az 
érvényesített kötbéren felül keletkezett kárát is érvényesítheti Beszállítóval szemben. 

 
2. Beszállító az általa szolgáltatott árukért és szolgáltatásokért - figyelemmel a IV/3. pontban 

foglaltlakra - a Ptk. szerinti jog és kellékszavatossággal tartozik, Megrendelő vele szemben a 
törvény által biztosított szavatossági jogokat gyakorolhatja, kivéve, ha az egyedi-vagy 
keretszerződés, avagy jelen ÁBF attól eltérően rendelkezik: 

 
2.1. A Beszállító köteles megtéríteni a Megrendelő minden, a hibás és vagy késedelmes 

teljesítésből eredő közvetlen és közvetett kárát és költségét. A költségek körébe tartozik 
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a részletes mélységű áruvizsgálat, illetve az áruválogatás költsége, amennyiben az áru 
egy része hibás volt. 

 
2.2. Beszállító szavatol azért, hogy az általa közölt műszaki adatok helyesek és teljes körűek, 

a termelési folyamat paramétereinek megfelelőek. 
 

3.  Beszállító a hibás vagy késedelmes teljesítéssel, avagy egyéb módon a Megrendelőnek okozott 
károkért korlátlan felelősséggel tartozik. A Beszállító felelőssége kiterjed a közvetlen és a 
következményi károkra is.   

 
3.1. Beszállító kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette esetleges szerződésszegésének 

következményeit, illetve az esetleges szerződésszegéséből eredő károkat, valamint azok 
mértékét.  

 
3.2. A Beszállító a szállítás teljes időtartama, valamint a szállított árunak a Beszállító 

telephelyén történő őrzése, tárolása teljes időtartama alatt felel az áruban, annak 
állagában, használhatóságában bekövetkezett hátrányos változásokért.   

 
4. Amennyiben a Beszállító a teljesítés érdekében fuvarozót vesz igénybe, úgy a fuvarozó által 

okozott károkért az alábbiakban foglaltak szerint köteles helytállni: 
 

4.1. Beszállító a Megrendelő előzetes értesítése mellett jogosult a szerződés teljesítése 
érdekében fuvarozót igénybe venni.  

 
 
 
4.2. A fuvarozó díja, illetve a fuvarozás költsége a Beszállítót terheli, amelyet a 

Megrendelővel szemben sem a vételárban, sem közvetlenül nem érvényesíthet.   
 
4.3. Fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozó által okozott károkért a Megrendelővel 

szemben a Beszállító tartozik felelősséggel.   
 
4.4. A fuvarozó késedelme, károkozása esetén a Megrendelő a Beszállítót haladéktalanul 

értesíti.      
 

VI.  
Jótállás, garancia 

 
1. Az öntőszerszám élettartama alatti meghibásodásokra, melyek a nem megfelelő kivitelezésből és 

az öntőszerszám elkészítésekor nem megfelelő anyagok felhasználásából erednek, valamint 
100.000, azaz százezer lövésig teljes körű garancia (jótállás) vállalás, beleértve a formafelületek 
korai kiégésének a helyreállítását is a Beszállítót terhelik. 

 
2. A Beszállító teljes körű jótállást vállal a hibátlan teljesítésért és a szavatolt tulajdonságok 

meglétéért a törvényes előírások szerint. A Megrendelő jótállási jogai úgyszintén a törvényes 
előírásokon alapulnak.  
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2.1. A jótállás időtartama 12 hónap, vagy ha jogszabály kötelező jótállást ír elő és az 12 
hónapnál hosszabb, akkor ez utóbbi időtartam.  

 
2.2. A jótállási kötelezettséget attól az időponttól kell számítani, amikor a Megrendelő az 

árut/szolgáltatást átvette vagy, áru esetén, ha az áru üzembe helyezési-használati dátuma 
korábbi, úgy ez utóbbitól számítva. 

 
3. A leszállított áru, eszköz, berendezés mennyiségi átvétele nem jelenti a minőségi átvételt. 

Amennyiben a szállított termék, eszköz, berendezés hibája a tovább feldolgozás, vagy az üzemi 
állapot során derül ki, akkor a Beszállító köteles az ezzel kapcsolatosan a Megrendelőnél 
felmerült károkat és költségeket maradéktalanul megtéríteni. 

 
4. Beszállító garantálja és jótáll érte, hogy Megrendelő részére leszállított áruk, nyújtott 

szolgáltatások teljesítik: 
 

4.1. a megrendelés specifikációban, leírásokban és tervrajzokban meghatározott vagy foglalt 
összes elfogadott feltételt;  

 
4.2. tervezési-, és anyaghibától mentesek, előállításuk a szakma szabályai szerint történt; 
 
4.3. Beszállító rendelkezik az áruk biztosításához szükséges szakismeretekkel, szakmai 

képességekkel, engedélyekkel, licencekkel és tanúsítványokkal; 
 
4.4. az áruk nem sértik semmilyen harmadik fél szellemi javakhoz kapcsolódó jogait;  
 
4.5. továbbá a Beszállító garantálja az áruk törvényes származását és nyilatkozik, hogy teljes 

jogkörrel rendelkezik az áruk felett, amelyek vagyoni biztosíték-, jelzálog-, díj- és egyéb 
tehertől mentesek.  

 
 
 

VII. 
Szerszámok, anyagok Beszállító rendelkezésére bocsátása, Beszállító általi használata, 

visszaszolgáltatása 
 

1. Szerszámok, berendezések, eszközök, modellek, matricák, sablonok vagy egyéb termék minták 
(továbbiakban: Szerszám), melyeket a Megrendelő az adott megrendelés teljesítése céljából a 
Beszállító a rendelkezésre bocsát, a Megrendelő tulajdonában marad.  

 
2. A Beszállító köteles az 1. pontban szerszámokat saját költségén használható állapotban tartani, 

rendeltetésszerűen, szakszerűen ápolni, karbantartani, valamint előírás szerinti állapotban a 
Megrendelő kérésére bármikor kiadni, visszaszállítani, ezekkel kapcsolatban teljeskörű fedezetet 
nyújtó biztosítást megkötni és fenntartani.  

 
 

2.1. A Beszállító az eszközökkel kapcsolatban Megrendelővel szemben semmilyen 
szavatossági, jótállási igénnyel nem élhet.  
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2.2. A Beszállító az eszközöket nem zálogosíthatja el, nem adhatja más személy birtokába, 

használatába. Az eszközökkel kapcsolatos minden lényeges körülményről köteles a 
Beszállító a Megrendelőt tájékoztatni. Amennyiben harmadik személy az eszközökre 
bármely jogcímen igényt tartana (beleértve egy esetleges végrehajtási, felszámolási 
eljárást is), erről Beszállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és 
köteles a harmadik személyt arról felvilágosítani, hogy az eszköz a Megrendelő 
tulajdonában áll. A fentiek körébe tartozó körülményeket Megrendelő ellenőrizni 
jogosult.  

 
2.3. Az eszközöket a Megrendelő kérésén túlmenően az eseti-vagy keretszerződés 

megszűnésekor, Beszállító köteles saját költségén a Megrendelő által meghatározott 
helyre eljuttatni, és az üzembe helyezésben közreműködni. Beszállító e körben a 
birtokvédelem jogáról a Megrendelővel szemben kifejezetten lemond. Jelen 
rendelkezések Beszállítói megsértése súlyos szerződé szegésnek minősül, az egyéb 
következmények mellett Beszállító teljeskörű kártérítési kötelezettséggel tartozik a 
szerződésszegés miatt bekövetkezett kárért.  A Beszállító köteles arra, hogy ezen 
eszközök vonatkozásában mindenki számára nyilvánvalóvá tegye (felirattal, továbbá 
könyveiben), hogy az eszközök Megrendelő tulajdonában állnak. Az eszközöket 
Beszállító kizárólag a az eseti vagy keretszerződés, illetve az egyedi megrendelések 
teljesítése körében használhatja, harmadik személy, vagy a saját javára nem. Az 
eszközökkel kapcsolatos kárveszély a Megrendelő számára történt szerződésszerű 
átadásig Beszállítót terheli. 

 
3. A 2. pontban foglaltak vonatkoznak azon egyéb szerszámokra is, melyeket a Beszállító a 

Megrendelő által megrendelt termékek gyártásához gyárt vagy gyártat és amelyek előállítási 
költségeit teljesen vagy túlnyomó részben a Megrendelő viseli, függetlenül attól, hogy a 
szerszámok a mindenkor kötendő megállapodás szerint a Megrendelő tulajdonába kerülnek-e 
vagy sem. 

 
Mindazok az eszközök, amelyeket a Beszállító kifejezetten az eseti vagy keretszerződés, illetve 
az egyedi megrendelések teljesítése érdekében szerez be, illetve gyárt / gyártat le, és amelyek 
ellenértékét a Megrendelő akár költségtérítés formájában, akár a megrendelt áruk ellenértékében 
megtéríti a Megrendelő tulajdonába kerülnek már a Beszállítói birtokbavétel időpontjában.  
 
 

4. A Beszállító minden megnevezett szerszámmal csak a Megrendelő által meghatározott 
alkatrészeket gyárthatja. Kötelezi magát, hogy az így készült terméket sem nyers, sem félkész 
vagy késztermékként a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül harmadik fél részére nem 
szállíthatja, azokat sem visszterhesen sem ingyenesen harmadik személy tulajdonába nem 
adhatja. Ugyanez érvényes azokra az alkatrészekre, melyeket a Beszállító a Megrendelő adatai 
alapján vagy jelentős közreműködésével (kísérletek, stb.) fejlesztett ki. Harmadik félnek 
tekintendők különösen, de nem kizárólagosan azok a cégek vagy személyek, amelyek valamilyen 
módon a Megrendelő termékeinek, avagy a Megrendelő áruival azonos vagy azokhoz hasonló 
rendeltetési célú áruk értékesítésével foglalkoznak. 

 



 

 
 

ECSERI termelő, 
Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 
Általános Beszerzési 

Feltételei 

ECSERI  KFT. 

SZABÁLYZAT 
Azonosító: 

 
SZ-0017 

(E.74.02.03) 

Változat: 
 

- 2 

Oldal: 
 

15/21 

15 
 
5. A Megrendelő mintáit, műszaki dokumentációját felszólítás nélkül a készített másolatokkal 

együtt, ingyenesen vissza kell juttatni a Megrendelő részére, amikor azokra az eseti-vagy 
keretszerződés, vagy megrendelés teljesítése szempontjából már nincs szükség. 

 
 
6. A rendelkezésre bocsátott szerszámok megmunkálása, javítása, átalakítása csak a Megrendelő 

írásbeli jóváhagyásával történhet. A Beszállító a nem megfelelő áru, eszköz megsemmisítését is 
csak a Megrendelő jóváhagyásával hajthatja végre.  

 
 

VIII.  
Megrendelő és Beszállító legfontosabb kötelezettségei 

 
1. A Beszállítónak a Szállítási szerződésből fakadó kötelezettségei különösen, de nem 

kizárólagosan, a szerződés, megrendelés szerint specifikált áru határidőben történő leszállítása, 
átadása, szükség esetén annak őrzése, szolgáltatás esetében a szolgáltatás szerződésszerű nyújtása 
továbbá a szállított áru/nyújtott szolgáltatás tekintetében jog és kellékszavatosság vállalása, annak 
feltételi fennállása esetében kötbér fizetése.   

 
2. Megrendelőnek a Szállítási szerződésből fakadó kötelezettségei különösen, de nem 

kizárólagosan, a vételár megfizetése és a szállítás időpontjában a szállított áru átvétele.  Felek a 
szerződések teljesítése érdekében kötelesek kölcsönösen együttműködve úgy eljárni, ahogy az az 
adott helyzetben általában elvárható. 

 
IX. 

Munka elvégzése 
 
A szerződés/megrendelés teljesítése érdekében a teljesítést végző személyek kötelesek betartani a 
teljesítés helyén érvényben lévő, rájuk vonatkozó üzemi előírásokat. A teljesítés során keletkező 
balesetekért a Megrendelő nem vállal felelősséget, kivéve, ha a baleset a Megrendelő 
székhelyén/telephelyén történt a Megrendelő üzemi előírásai maradéktalan betartása ellenére és a 
baleset bekövetkeztében a Beszállító által szolgáltatott áru, szolgáltatás hibája nem játszott közre. 

 
 

X.  
Tulajdonjog fenntartása 

 
1. A Beszállító a leszállított áruval kapcsolatban a tulajdonjogot a kapcsolódó számla 

kiegyenlítéséig fenntartja.   
 
 
2. A fentiektől eltérően a Megrendelő a feldolgozott, beépített, átalakított áru felett, annak 

feldolgozásával, beépítésével, átalakításával korlátozásmentes tulajdont szerez. Ez esetben a 
Beszállító csak az áruszámla szerinti ellenértékére tarthat igényt.   
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Olyan szolgáltatás nyújtása esetében ahol alkatrészek, anyagok kerülnek beépítésre, úgy 
Megrendelő ezen a beépített alkatrészek, anyagok stb.. felett is korlátozásmentes tulajdont szerez, 
Beszállító azoknak csak számlával igazolt pénzbeli ellenértékére tarthat igényt. 
 
 

3. 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.    

 
 

XI. 
Termékfelelősség 

 
1. A Beszállító köteles a gyártói felelősségből származó, Ptk.-ban 6:550. § - 6:559.§-aiban foglalt 

igényeket a Megrendelő számára biztosítani, amennyiben az áru hibája a bekövetkezett kár 
okának bizonyul. Ezen Megrendelői igény magában foglalja az esetleges termék visszahívási 
akciót is, azzal, hogy a Megrendelő e körben a Beszállítóval szemben a 36 hónapos szavatossági 
határidőn túl is jogosult megtérítési igényt érvényesíteni, amennyiben a visszahívás oka az áruval 
kapcsolatos.  

2. A Beszállító köteles a fenti kockázatnak a fedezésére azzal arányos mérvű felelősségbiztosítást 
kötni és azt a Megrendelő kérésére bemutatni, igazolni. 

 
 
 
 
 

 
XII. 

Üzleti tikok, titoktartási kötelezettség 
 
 

1. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett 
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, 
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő 
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos 
pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok 
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.  

 Megrendelő érdekkörében különösen, de nem kizárólagosan bizalmas információnak minősülnek 
a Megrendelő műszaki és gazdasági információi. 

 
 
2. Beszállító köteles az általa megismert, a Megrendelő működésével kapcsolatban tudomására 

jutott üzleti titkot és minden egyéb bizalmas információt teljes körűen, mindenkor megőrizni, és 
megőrzése érdekében a szükséges intézkedéseket köteles megtenni valamennyi érintett 
munkavállalója, valamint a feladat elvégzésébe bevont személyek irányába.   
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3. Mindkét fél fenntartja tulajdonjogát és egyéb jogait az átadott dokumentációval és 

adathordozókkal, illetve azok tartalmával kapcsolatban. Ezek átadása kizárólag a jogosult 
hozzájárulásával lehetséges, kivéve a hatóságok, bíróságok számára történő átadásra.    

 
 
 

XII 
Szerződések felmondása, megszűnése 

 
 

1. A Megrendelő, ha elállásra nincs mód a III/3.2.1.-3.2.2. pontban foglalt eseteken felül jogosult 
arra, hogy az eset vagy keretszerződést vagy egyedi megrendelést írásban, azonnali hatállyal 
felmondja, amennyiben a Beszállító megszegi, vagy tanúsított magatartása alapján megszegéssel 
fenyegeti az eseti vagy keretszerződés vagy egyedi megrendelés valamely lényeges rendelkezését 
– beleértve a jelen ÁBF-ben foglalt rendelkezéseket - , különös tekintettel az áru minőségével 
kapcsolatos szállítói szavatosságvállalásokra, a szállítási határidők betartására, a titoktartási 
kötelezettségre valamint Megrendelő ellenőrzési, tájékoztatás kérési jogaira. E jog a Megrendelőt 
akkor is megilleti, ha a Beszállító a szolgáltatást megtagadja, illetve magatartása alapján a 
Megrendelő joggal következtet arra, hogy ez be fog következni. Ez esetben a (keret)szerződés a 
jövőre nézve szűnik meg, a Megrendelő azonban dönthet úgy, hogy a Beszállító által már 
leszállított, de a Megrendelő által még ki nem egyenlített vételárú árut a Beszállító költségén a 
Beszállítónak visszaküldi. 

 
2. A Megrendelő jogosult arra, hogy a keretszerződést írásban, rendes felmondással 2 hónapos 

felmondási idővel felmondja. Tekintettel az ÁBF I./8. pontja rendelkezéseire, a Beszállító a 
rendes felmondással kapcsolatban a Megrendelővel szemben kárigényt nem érvényesíthet. 

3. Megrendelő jogosult továbbá az eseti szerződéseket és egyedi megrendeléseket rendes 
felmondással a szerződés, avagy megrendelés teljesítését megelőzően bármikor 10 napos 
felmondási idővel felmondani. Megrendelő kötelezettsége ez esetben nem terjed azon túl, hogy a 
felmondási idő lejárata napjáig az eseti szerződében egyedi megrendelésben foglaltaknak 
megfelelően már leszállított vagy már feladott árukat az eseti szerződésben egyedi 
megrendelésben meghatározott áron – az átadás/átvétel eredménye függvényében - kifizesse. A 
nevezett kikötések nem érintik a Megrendelő azon jogát, hogy a megrendelést a benne foglalt 
feltételek szerint felmondja, illetve a rendelkezésére álló lehetőségek közül más jogorvoslattal 
éljen. 

 
4. Megrendelő az eseti vagy keretszerződésektől egyedi megrendelésektől történő elállásra az 

V/1.1.1. és III/3.2.1., III./3.2.2. pontban foglaltlak szerint jogosult. 
 

XIII. 
Szabadalmi jog, szellemi alkotások joga védelme 

 
Amennyiben a Beszállító tevékenysége során szabadalmi jogot sért, azért teljes körű kártérítési 
felelősséggel tartozik a Megrendelő felé és köteles a Megrendelővel szemben felmerülő minden 
felmerülő igénytől mentesíteni, valamint a Megrendelő részére az ezzel összefüggésben keletkező 
károkat megtéríteni. 
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XIV. 
A környezet védelme, hulladék kezelés 

 
1. A Beszállító köteles a termékeket sértetlen csomagolásban átadni, kifogástalan műszaki 

állapotban lévő gépjárművekkel szállítani, szállíttatni. A csomagolási és szállítási mód 
kiválasztásánál törekedni kell a környezetbarát anyagok használatára, a környezet terhelésének 
minimalizálására. A szállítás során esetlegesen okozott környezeti károkért, valamint a károk 
következményeinek elhárításáért a Beszállító a felelős. 

 
0. A Beszállító köteles az alkalmazottakkal való bánásmódra, környezetvédelemre, munkahelyi 

egészségügyre és biztonságra vonatkozó törvényi és hatósági előírásokat betartani, és mindent 
megtenni annak érdekében, hogy tevékenységeinek emberekre és a környezetre kifejtett káros 
hatásai csökkenjenek.  

 
XV. 

Jogvita rendezése 
 

1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁBF-fel és annak hatálya alá tartozó szerződésekkel, egyedi 
megrendelésekkel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető 
tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől 
számított 30 napon belül nem vezet eredményre, és az alkalmazandó jogszabályok alapján a Felek 
vitájának elbírálására nem a Ceglédi Járásbíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék az 
illetékes, úgy a Felek jogvitájára a a Ceglédi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől 
függően. 

 
2. Felek jogvitájára a magyar anyagi és eljárás jogot kell alkalmazni akkor is, ha Beszállító 

személyes joga nem a magyar jog. 
 
 
 

XV. 
Egyéb rendelkezések 

 
1. Megrendelő és Beszállító között a Ptk. 6:63 §. (5) bekezdésében foglaltak a jelen jogviszony 

vonatkozásában nem alkalmazandók. Ennek alapján az eseti- vagy keretszerződésnek, egyedi 
megrendeléseknek nem képezik tartalmát azon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek az 
esetleges korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve azon gyakorlat, amelyet egymás 
között kialakítottak. A Felek rögzítik továbbá, hogy az ÁBF hatálya alá tartozó szerződéseknek 
nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert 
és rendszeresen alkalmazott szokás.   

 
2. A jelen ÁBF-et és annak hatálya alá tartozó eseti vagy keretszerződéseket, egyedi 

megrendeléseket szerződést érintő bármely jogvita vagy eltérő értelmezés esetén a magyar 
jogszabályokat kell alkalmazni. Az ÁBF-ben és annak hatálya alá tartozó eseti vagy 
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keretszerződésekben, egyedi megrendelésekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.   

 
3. Amennyiben jelen ÁBF valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan lenne, vagy azzá 

válna, ez nem érinti a teljes ÁBF érvényességét vagy hatályosságát. Ez esetben a jelen ÁBF által 
alkalmazott magyar jog azon rendelkezését kell alkalmazni, vagy a felek kötelesek olyan 
rendelkezésben megállapodni, amely a kieső rendelkezéshez gazdasági célját tekintve a 
legközelebb áll.  

 
4. A Megrendelő egyértelműen meghatározta korrupció ellenes szabályzatában a zéró toleranciát a 

megvesztegetés, korrupció, gyermekmunka bármilyen formájával szemben, melyet Beszállító 
partnerei is kötelező érvényűnek tart. Ezek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, az 
egyéb következmények mellett Beszállító teljeskörű kártérítési kötelezettséggel tartozik a 
szerződésszegés miatt bekövetkezett kárért. 

 
XVI. 

GDPR adatkezelés 
 

1. A személyes adatok gyűjtése a kiküldött beszállítói kérdőívek alapján és tárolása önkéntes 
alapon történik.   
 

2. A mentett adatokat harmadik fél részére nem továbbítjuk az ön kifejezett hozzájárulása nélkül.   
 

 
3. Amennyiben jelen szabályzatra nem válaszol, akkor e-mail címét, vagy az abban megjelölt 

személyes adatokat az Ön visszavonó nyilatkozatáig Társaságunk hozzájáruló nyilatkozatként 
kezeli. 

 
4. A Megrendelő adatkezelésére vonatkozó Szabályzat elérhető a Megrendelő honlapján: 

www.ecserikft.hu, rövidebb tájékoztatónk a következő oldalon található: 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
 

 
ADATKEZELÉSEK A MEGRENDELŐ BESZÁLLÍTÓIVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 

 
A beszállítókkal összefüggésben felmerülő adatkezelések 

Adatkezelés 
neve/fajtája  

Az adatkezelésben 
érintett adatok köre  

Az adatkezelés célja  Az adatkezelés 
joglapja  

Az adatkezelés 
időtartama  

Az adatok címzettjei  Egyéb megjegyzések  

Ajánlatkérés  A MEGRENDELŐ a 
beszerzési eljárás során 
ajánlattételre felhívott, 
lehetséges beszállítók 
kapcsolattartóinak 
nevét és e-mail címét 
kezeli.  

A beszerzési eljárás 
során a potenciális 
ajánlattevők részére az 
ajánlattételi felhívás 
megküldése.  

A GDPR 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja 
szerint a MEGRENDELŐ 
jogos érdeke.  

A beszerzési eljárás 
lezárásától számított 5 
év.  

Az adatok harmadik 
személy címzett részére 
nem kerülnek 
továbbításra.  
Az adatkezelés során 
adatfeldolgozókat a 
MEGRENDELŐ igénybe 
vesz.  

Az ajánlattételi felhívás 
a beszerzési eljárás 
részét képezi.  
Az átláthatóság 
biztosítása érdekében a 
beszerzési eljárás 
dokumentumai a 
korábban ismertettek 
szerint a polgári jogi 
elévülési idő leteltéig 
megőrzésre kerülnek.  

Ajánlatok begyűjtése  A MEGRENDELŐ 
ajánlatkérésére / 
ajánlattételi felhívására 
beérkezett 
ajánlatokban található 
személyes adatok, így 
többek között: az egyes 
beszállítók 
kapcsolattartóinak 
neve, elérhetőségei, a 
javasolt szakértők 
önéletrajzai, 
tanúsítványok, 
esetlegesen már 
megtett 
jognyilatkozatok, pl. 
titoktartási 
nyilatkozatok.  

A beszerzési eljárás 
során a nyertes 
ajánlattevő(k) 
kiválasztása.  

A GDPR 6. cikk (1) 
bekezdésének f) pontja 
szerint a MEGRENDELŐ 
jogos érdeke.  

A beszerzési eljárás 
lezárásától számított 5 
év. 

Az ajánlatokban foglalt 
adatok nem kerülnek 
továbbításra harmadik 
személy részére.  
Az adatkezelés során 
adatfeldolgozókat a 
MEGRENDELŐ igénybe 
vesz.  

Tekintettel arra, hogy a 
MEGRENDELŐ-nek az 
egyes beérkezett 
ajánlatok tartalmára 
nincs ráhatása, így az 
abban foglalt személyes 
adatok körét sem tudja 
pontosan 
meghatározni, így 
előfordulhat, hogy 
különleges adatot is 
kezel.  
Az adatok forrása 
harmadik személy: a 
MEGRENDELŐ által 
ajánlat megtételére 
felhívott társaság.  
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A beszállítókkal összefüggésben felmerülő adatkezelések 
 

Adatkezelés 
neve/fajtája  

Az adatkezelésben 
érintett adatok köre  

Az adatkezelés célja  Az adatkezelés 
joglapja  

Az adatkezelés 
időtartama  

Az adatok címzettjei  Egyéb megjegyzések  

Szerződéskötés a 
beszállítóval 

A beszállító 
képviseletére jogosult 
személy neve és 
aláírása, aláírási 
címpéldánya, valamint 
a kapcsolattartó 
személyek neve 
telefonszáma és e-mail 
címe kerül kezelésre. 

A beszállítóval a 
szerződés megkötése 
és a szerződés 
teljesítése. 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdésének f. pontja 
szerint a Megrendelő 
jogos érdeke. 

A beszerzési eljárás 
lezárásától számított 5 
év. 

Az adatok harmadik 
személy címzett részére 
nem kerülnek 
továbbításra.  
Az adatkezelés során 
adatfeldolgozókat a 
Megrendelő igénybe 
vesz. 

Az adatok forrása 
harmadik személy, a 
Megrendelő szerződött 
partnere. 
A szerződés teljesítése 
során felmerülő 
személyes adatok 
körére, melyet a 
Megrendelő kezel, 
nincs ráhatása.  

Beszállítói 
nyilvántartás és 
beszállítói 
kapcsolattartók 

A Megrendelő a 
meglévő és lehetséges 
beszállítóiról azok 
egységes nyilvántartása 
és minősítése 
érdekében 
nyilvántartást vezet. Az 
adott beszállítók 
vonatkozásában a 
következő személyes 
adatokat kezeli: A 
beszállító képviseletére 
jogosult személy neve 
és aláírása, aláírási 
címpéldánya, valamint 
a kapcsolattartó 
személyek neve 
telefonszáma és e-mail 
címe 

Naprakész adatbázis 
fenntartása. a 
Megrendelő egyes 
beszállítóiról és 
szállítóiról. 
Beszerzési eljárásuk 
lebonyolítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdésének f. pontja 
szerint a Megrendelő 
jogos érdeke. 

A beszerzési eljárás 
lezárásától számított 5 
év. 

Az adatok harmadik 
személy címzett részére 
nem kerülnek 
továbbításra.  
Az adatkezelés során 
adatfeldolgozókat a 
MEGRENDELŐ igénybe 
vesz. 

Az adatok forrása 
egyrészt harmadik 
személy, a Megrendelő 
meglévő vagy 
lehetséges beszállítója. 
Másrészt közhiteles 
nyilvántartásból is 
szerezhet be adatokat a 
Megrendelő. 

 


