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Általános Beszerzési (Vételi) Szerződési Feltételei 2017. december 11. napjától
ÁSZF hatálya és alkalmazási köre
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos érvénnyel kerül alkalmazásra
mindazon adásvételi szerződésnél (továbbiakban: szerződés), mellyel a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt.
(továbbiakban: Vevő) üzleti partnerétől (továbbiakban: Eladó) (együtt: Felek) árut vásárol.
Az Eladó ellentétes értelmű vagy a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeit Vevő csak kifejezett erre irányuló írásbeli
nyilatkozata esetén fogadja el. Az Áru átvétele vagy a vételár kiegyenlítése nem jelenti az Eladó ÁSZF-jének
elfogadását.
Vevő jelen ÁSZF-jének rendelkezései – Felek erre irányuló írásbeli megállapodása hiányában – külön erre
irányuló értesítés és megküldés nélkül is érvényesek a Felek között a jövőben létrejövő ügyletekre.
Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, nem befolyásolja a
többi feltétel érvényességét, kivéve, ha a hatálytalanná vagy érvénytelenné vált részek nélkül a Felek közti
megállapodás nem jött volna létre.
Szerződés létrejötte
Felek közötti szerződés kizárólag írásbeli nyilatkozattal jön létre:
•
•

Vevő rendelésének Eladó által történő visszaigazolásával,
A Felek által írásban rögzített szerződés mindkét fél általi aláírásával.

Felek írásbeli megállapodásnak tekintik a postán levélben, a telefax útján vagy elektronikus úton (e-mail)
küldött nyilatkozatokat.
Felek megállapodnak abban, hogy a köztük a korábbi szerződéskötések során kialakított vagy az üzletág
hasonló jellegű szerződéseire jellemző szokás, gyakorlat csak a Felek kifejezett, erre irányuló, írásbeli
megállapodása esetén válik a jelen megállapodás alapján kötött szerződés részévé.
A megrendelés visszaigazolásával Vevő saját ÁSZF-ét Eladó részéről elfogadottnak tekinti, Eladó saját ÁSZFfel történő visszaigazolása nem tekinthető új ajánlatnak. Vevő Eladó ÁSZF-ének alkalmazását kizárja abban az
esetben is, ha ennek kifejezett írásbeli elutasítása Vevő részéről nem történt meg.
Vevő szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérései nem eredményeznek díjfizetéssel járó kötelezettségvállalást.
Eladó által kiadott árajánlatok kötelező érvényűek, azok módosítása csak Vevő írásbeli hozzájárulásával
lehetséges.
Eladó a megrendelésről 3 munkanapon belül köteles visszaigazolást küldeni, ennek hiányában a rendelés
elfogadottnak tekintendő, és a 3. munkanapot követő munkanappal a szerződés a jelen ÁSZF tartalmával
létrejön, kivéve, ha ugyanezen időtartam alatt Eladó Vevő megrendelését írásban visszautasítja.
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Vevő a szerződés teljesítéséig az Eladóval történő írásbeli egyeztetéssel bármikor megváltoztathatja az általa
rendelt Áru jellemzőit, a csomagolás vagy a fuvarozás módját.
Amennyiben a megrendelésben foglaltak megváltoztatásra kerülnek és ennek következtében számottevően
megnőnek vagy lecsökkennek a megrendelés teljesítéséhez szükséges költségek, illetve a szállítási határidő,
akkor a Felek a vételár és a szállítási határidő kérdésében új megállapodást kötelesek kötni, azzal a
kikötéssel, hogy az árat megemelni vagy a szállítási határidőt meghosszabbítani csak Vevő kifejezett írásbeli
hozzájárulásával lehet.
Eladónak a megrendeléstől lényeges feltételekben (elsősorban ár, szállítási határidő) eltérő visszaigazolását
felek új ajánlatnak tekintik.
Vevő megrendelése másra nem ruházható át, annak továbbadása csak Vevő írásbeli beleegyezésével
lehetséges.
Felek megállapodnak abban, hogy ha Eladó a rendelést nem, vagy a rendeléstől eltérő tartalommal igazolja
vissza, de Vevő a leszállított Árut átveszi a felek közti szerződés a jelen ÁSZF szerinti tartalommal létrejön.
A szerződés teljesítése
A Felek által megállapított határidők fix határidők, melyek csak közös írásbeli megállapodással módosíthatók.
Eladó előteljesítésre csak Vevő előzetes írásbeli értesítése és Vevő előteljesítést elfogadó írásbeli
hozzájárulása esetén jogosult, és az előteljesítés elfogadása nem érinti Vevő kötelezettségeinek
esedékességét.
Ha a leszállított Áru mennyisége meghaladja a Vevő által rendelt mennyiséget, a Vevő nem köteles a +/-10%ot meghaladó többletmennyiség átvételére. Egyedi anyag esetén, továbbá ha a Felek az esetleges
többletszállításra külön állapodtak meg (pl. darabszám feltüntetésével) Vevő csak a Felek megállapodása
szerinti mennyiség átvételére köteles.
A többlet árut Eladó köteles saját költségére elszállítani, ennek elmulasztása esetén Vevő nem vállal
felelősséget a többletáru őrzéséért és az ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi költségét Eladóra terheli.
Az Eladó a teljesítési határidőre vagy az Áru minőségére vonatkozó minden lényeges körülményről
haladéktalanul köteles Vevőt írásban értesíteni.
Felek eltérő rendelkezésének hiányában a termékek átvétele és a teljesítés Vevő megrendelésben megjelölt
telephelyén történik.
A szerződés határidőben történő teljesítésének feltétele az Áru szerződés szerinti időpontban
történő átvétele a teljesítés helyén és a szállítólevél Vevő általi aláírása.
Az Áru szállításáról Felek a rendelésben/szerződésben egyedileg állapodnak meg.
Az Áru Eladó általi szállítása esetén Eladó köteles előzetesen bejelentkezni a Vevő által üzemeltetett Checkin
rendszerbe. Az Áru kirakodása kizárólag a Vevő telephelyén érvényes munkabiztonsági előírások betartása
mellett történhet meg.
Eladó köteles az Árut azonosítani és származását, nyomon követhetően igazolni. Eladó minden fuvarokmányt
vagy egyéb igazolást, amely az Eladó szállításának teljesítéséhez tartozik a kiszállítás napján – de legkésőbb
az Áru átadásával egyidejűleg - köteles Vevő részére átadni.
Az Áru szállítása során a szállító köteles azok szakszerű, megrendelés szerinti csomagolásáról,
állagmegóvásáról és beazonosíthatóságáról, veszélyes anyag szállítása esetén az erre vonatkozó speciális
jogszabályi előírások betartásáról gondoskodni.
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Az Áru azonosításához szükséges minimális tartalmi kellékek:
• az anyagminőség,
• a méret és
• a mennyiség feltüntetése
• a műbizonylat hozzárendelhetőségét biztosító azonosítószám ( 3.1.típusú műbizonylat esetén
kötelezően az adagszám feltüntetése), kivéve műanyagtermékek esetén,
• műanyag termékek esetén az anyag színe.
Az Áru műbizonylattal történő megrendelése esetén a termék azonosításához Eladó köteles biztosítani az Áru
műbizonylathoz rendelhetőségét a termékszabványban vagy a rendelésben megadott módon. Kézzel javított
dokumentum a műbizonylathoz rendelhetőség bizonyítása szempontjából nem fogadható el.
Az Eladó által az Áru származásáról adott igazolás esetén:
•
•

Eladó kötelezi magát, hogy lehetővé teszi a származási igazolások vámigazgatás általi
felülvizsgálatát, megadja az ehhez szükséges tájékoztatást és mellékeli az esetlegesen szükséges
igazolásokat,
Eladó kötelezi magát mindazon kár megtérítésére, mely abból adódik, hogy a származási igazolást
az illetékes hatóság az Eladónak felróható ok miatt nem ismeri el.

A kárveszély a szállítólevél Vevő általi aláírásával száll át az Eladóról a Vevőre.
Eladónak törekednie kell a legkorszerűbb technikának megfelelő, megfelelően dokumentált minőségbiztosítási
rendszert alkalmazására, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy Vevő ezen minőségbiztosítási rendszerét
minőségauditok keretében saját maga, vagy megbízottja útján értékelje.
Vételár
A vételár az Áru megrendelésben meghatározott pénznemben kikötött ellenértéke, mely a Vevő kifejezett
írásbeli hozzájárulása nélkül nem változtatható meg és a megrendelés szerinti szerződés hiánytalan
teljesítéséig érvényes.
Piaci ár, piaci középár csak a felek írásbeli megállapodása esetén alkalmazható.
Ha az Eladó a Vevővel történt megállapodást követően általános nyilatkozattal csökkenti árait, akkor a
Vevővel kötött szerződésre a szállítás napján érvényes árat kell alkalmazni.
Fizetési feltételek
Az Áru átvétele önmagában nem teszi jogosulttá Eladót a vételár követelésére.
A rendelésben/szerződésben meghatározott vételárat Vevő a minőségi hibától mentes és a teljesítési
határidőben leszállított Áru átvételét követően, az Eladó által kiállított számla befogadása után köteles
megfizetni Eladó részére.
A számla az Áruhoz nem csatolható, azt Eladó kizárólag postai vagy elektronikus úton nyújthatja be Vevő
alábbiakban megjelölt címére:
levélcím: 1158 Budapest Körvasút sor 110.
e-mail: szamla@thyssenkrupp.com
A számlán Eladó köteles feltüntetni a Vevő által kiállított rendelési számot és a szállítólevél számát. A
szállítólevél nem a számla mellékletét képezi, hanem az Áruhoz csatolandó.
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Vevő a számla befogadásáról külön értesítést nem küld.
A nem szerződésszerű teljesítésről kiállított vagy formailag, számszakilag vagy tartalmilag egyébként hibásan,
hiányosan kiállított számla ellenértékének kiegyenlítését a Vevő megtagadhatja. A nem megfelelően kiállított
számlát Vevő Eladó részére visszaküldi vagy hiánypótlás esetén a számla befogadási időpontjaként a
hiánypótlás dátumát tekinti. A számla Vevő által történő megkifogásolása a számla fizetési határidejére
halasztó hatályú.
Vevő csak a belföldi saját számlavezető bank költségeit vállalja, mint tranzakciós költséget. Az EURO vagy
más devizanemben történő átutalás költségét Eladó köteles viselni.
Vevő előleget nem biztosít, kivéve, ha a Felek erről írásban megállapodtak.
A megrendelésben/szerződésben kikötött fizetési határidő előtti pénzügyi teljesítés esetén felszámított skontó
összegét Eladó nem követelheti vissza.
Vevő által befogadásra nem került vagy általa megkifogásolt számla késedelmes teljesítésére való
hivatkozással Eladó késedelmi kamatot nem követelhet Vevőtől.
A késedelmi kamat fizetése olyan pénznemben történik, amilyen pénznemben a fizetendő késedelmi kamat
alapjául szolgáló összeget Felek meghatározták, mértéke megegyezik a Ptk.-ban meghatározott összeggel.
A vételár Vevő általi kiegyenlítése nem jelent semmilyen – a felek közti megállapodásból vagy jogszabályból
eredő – vevői jogról történő lemondást.
Eladó a Vevő előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen szerződés alapján fennálló követeléseit
harmadik személyre engedményezni vagy faktoráltatni. Vevő jogosult az Eladóval szemben fennálló lejárt
követeléseit – Eladó egyidejű értesítése mellett – beszámítani megrendelésből eredő tartozásaiba.
Szerződésszegés
Az áru átvételét - nem szerződésszerű teljesítés miatt - Vevő megtagadhatja az alábbi esetekben:
•
•
•
•
•

az Áru Eladó általi szállítása esetén, amennyiben Eladó nem jelentkezett be a Vevői Checkin
rendszerbe,
az Áru Eladó általi szállítása esetén, amennyiben az Áru a fuvareszközön oly módon került
elhelyezésre, hogy annak lerakodása élet-vagy balesetveszélyes, vagy jelentős anyagi károsodást
okozhat,
az Áru Eladó általi szállítása esetén, amennyiben az áru a fuvareszközön oly módon került
elhelyezésre, hogy lerakodása csak másik Vevő Árujának mozgatásával lehetséges,
az Áru azonosíthatatlansága esetén vagy amennyiben az azonosításra szolgáló jelölés(ek) sérült(ek),
túlszállítás esetén a szerződés szerinti mennyiséget meghaladó Áru vonatkozásában.

A fenti esetekben Vevő az átvétel megtagadásáról Eladót haladéktalanul írásban értesíti, és amennyiben az
átvételi hiba kiküszöbölésének módjáról Felek írásban nem tudnak megegyezni, és / vagy az átvételi hiba ily
módon nem orvosolható Vevő az Árut jogosult Eladó címére és költségére visszaküldeni. Az áru átvételének
megtagadása esetén Eladó vagy megbízottja az át nem vett árut Vevő telephelyén nem tárolhatja.
Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az általa szállított Áru
•
•
•

megfelel a megrendelésben/szerződésben rögzített feltételeknek, a jogszabályoknak és a hatósági
előírásoknak,
alkalmas a megrendelés/szerződés szerinti azon speciális célokra, amelyekről Eladó tudomással bír
vagy bírhat,
mentes bármiféle ionizáló sugárzástól,
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•
•

mentes a nyílt és/vagy rejtett hibáktól,
mentes harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy jogától.

Amennyiben az Áru a szavatossági idő alatt nem felel meg a fentiekben foglaltaknak Vevő jogosult választása
szerint
• a hibás Áru Eladó általi és költségére történő javítását,
• a hibás Áru Eladó általi és költségére történő cseréjét vagy
• a vételár Eladó általi leszállítását kérni.
Amennyiben az Eladó általi csere vagy javítás Vevő érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, úgy jogosult azt
fedezeti ügylettel Eladó költségére és kockázatára mástól beszerezni, a hibás teljesítéssel összefüggő igényeit
Eladóval szemben érvényesíteni és a szerződéstől elállni.
Elállás esetén Vevő jogosult a nem szerződés szerint szállított Árut Eladó költségére és kockázatára
visszaküldeni. A visszaszállított Áru Vevő tulajdonában marad, amennyiben annak ellenértéke Vevő által már
kifizetésre került a pótszállítmány beérkezéséig, illetve ellenértékének visszatérítéséig.
Ha Vevő választása alapján Eladó az Árut hibátlanra cseréli, nem jogosult ellentételezést követelni a hibás Áru
Vevő általi használatáért, amennyiben az Áru harmadik fél által rendeltetésszerűen beépítésre került.
Eladó köteles megtéríteni Vevő mindazon kárát és költségét, melyet az általa szállított Áru hibája esetén
harmadik fél Vevővel szemben érvényesít beleértve, az esetlegesen beépítésre került hibás Áru ki-és
beszerelésének költségeit, a hiba kiküszöbölése miatt felmerült költségeket, és az esetleges jogi eljárások
költségét is.
A termék Vevő által történő átvétele nem jelenti a termék minőségének elfogadását vagy a szavatossági
jogokról történő Vevő általi lemondást, Vevő ezzel kapcsolatos szavatossági jogait az elévülési időn belül
bármikor érvényesítheti.
Eladó az előre látható szállítási késedelemről köteles haladéktalanul értesíteni Vevőt, és egyidejűleg
póthatáridőt egyeztetni.
Meghiúsulási kötbér
Amennyiben a szerződés megszüntetésére Eladónak felróható okból került sor, Vevő jogosult Eladóval
szemben meghiúsulási kötbért érvényesíteni, melynek mértéke a vételár 20%-a.
Szerződés megszüntetése
Vevő jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani az Eladóval kötött szerződést, ha tudomására jut, hogy
• Eladó fizetésképtelenné vált, különösen ha ellene csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás
indult,
• Eladó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi, különösen, ha a szerződés
szerinti Árut késedelmesen vagy minőséghibásan adja át Vevő részére.
Titoktartás
Felek a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott minden - szóban vagy
írásban közölt - adatot, tényt kötelesek üzleti titokként kezelni. Az üzleti titokként kezelt dokumentumokat,
információkat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosultak továbbadni, sokszorosítani, a
szerződéstől eltérő célra felhasználni, harmadik fél tudomására hozni, kötelesek azokat a jogosulatlan
hozzáféréstől megóvni.
A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a nyilvánosság számára rendelkezésre álló, illetve az olyan
információkra, amelyek a Felek közti szerződés megkötését megelőzően már a másik fél birtokában voltak.
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Ezen titoktartási kötelezettség a Felek közti szerződés megszűnését követően is fennmarad.
Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Eladó nem jogosult hirdetési célokra felhasználni Vevővel fennálló
üzleti kapcsolatát, és ezen kapcsolatra Vevő előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül referenciaként nem
hivatkozhat.
Együttműködési kötelezettség
A Felek a szerződés megkötése és teljesítése során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében
minden – a szerződés szempontjából lényeges tényről, körülményről, adataikban, kapcsolattartóikban
bekövetkező - változásról kötelesek egymást haladéktalanul, írásban értesíteni.
Eladó köteles haladéktalanul értesíteni Vevőt, amennyiben a Vevő rendeléseit érintő alapanyagok ára vagy a
gyártási módszerek jelentős mértékben ténylegesen megváltoznak Vevő legutóbbi megrendeléseihez képest.
Eladó köteles eleget tenni azon adatszolgáltatási kötelezettségének, mely szükséges ahhoz, hogy Vevő a
fuvarozás feltételét jelentő EKAER számot határidőben megkérhesse. Amennyiben az EKAER szám
igénylésének elmaradása összefüggésben áll azzal, hogy a Vevő által határidőben kért adatokat Eladó nem,
hiányosan vagy határidőn túl szolgáltatta Vevő ezzel kapcsolatos valamennyi kárát (beleértve az esetleges
bírság összegét is) jogosult Eladóra hárítani.
Jogvita, alkalmazandó jog
Felek vitás kérdéseiket megpróbálják békés úton, egyeztetéssel rendezni. A peren kívüli egyeztetés
eredménytelensége esetére Felek kikötik az Eladó székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét.
Felek kifejezett eltérő írásbeli megállapodása hiányában a Felek közti szerződésre a magyar anyagi és
eljárásjog szabályait kell alkalmazni.
A Felek közti szerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a PTK-ról szóló 2013. évi V.
törvény, továbbá a szerződésre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Budapest, 2017. december 11.
thyssenkrupp Materials Hungary Zrt.
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