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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KSH RUGÓGYÁR Betéti 
Társaság (9182, Nyúl, Potyondi utca 1.) által történő beszerzésekre  

  
2022. július 1. napjától kezdő hatállyal  

  

1.§ Általános rendelkezések - érvényességi terület  
  

1. Az Általános Beszerzési Szerződési Feltételeink kizárólagos érvényűek; a szállító ellentétes 

értelmű, vagy a jelen Általános Beszerzési Szerződési Feltételek rendelkezéseinktől eltérő 

rendelkezései nem érvényesek, kivéve ha azok  kifejezetten írásban elismerésre kerülnek.  

  

Az Általános Beszerzési Szerződési Feltételeink akkor érvényesek és válnak a beszerzési 

szerződés részévé, ha a szállító azt megismerte és kifejezett vagy ráutaló magatartással 

elfogadta. Ebben az esetben a szállító ellentétes értelmű, saját Általános Szerződési 

érvénytelenek.   

  

2. A jelen Általános Beszerzési Feltételeink kizárólag a KSH Rugógyár Betéti Társaság, mint 

megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) általi beszerzések érdekében megkötött jogügyletekre 

vonatkozóan érvényesek.  

  

2. § Ajánlat – ajánlati dokumentáció  
  

1. A szállító kötele a megrendelés általa történő teljesítését annak megtételétől számított 2 napon 

belül írásban visszaigazolni.  

  

2. Az ábrák, rajzok, kalkulációk és egyéb dokumentáció vonatkozásában a tulajdon- és szerzői 

jogok a Megrendelőt illetik meg; ezek kifejezett írásbeli hozzájárulás nélkül harmadik fél részére 

hozzáférhetővé nem tehetők. Ezek kizárólag a Megrendelő megrendelései teljesítése 

érdekében történő gyártás során használhatók fel; s ezeket a megrendelés teljesítése után 

felszólítás nélkül vissza kell szolgáltatni.    
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3. § Árak – fizetési feltételek  

  

1. A szállító által visszaigazolt megrendelésben megjelölt ár kötelező érvényű. Eltérő írásos 

megállapodás hiányában az ár „Megrendelő székhelyére, telephelyére szállítva” értendő, 

beleértve a csomagolás költségeit is. A göngyöleg és csomagolóanyag visszaküldése, 

amennyiben nem egy utas csomagoló anyagról van szó, nem bérmentesítve, hanem a szállító 

költségére történik.  

 

2. Az árak tartalmazzák a mindenkor törvényes általános forgalmi adót (Áfa).  
  

3. A számlákat az áruszállítástól elkülönítve kell megküldeni, és a számlák kötelező tartalmi eleme 

a jogszabályokban meghatározottakon túlmenően – a megrendelés előírásainak megfelelően – 

a megrendelőben feltüntetett megrendelési szám. Az ezektől történő szállító általi eltérésből 

keletkező jogkövetkezményekért való felelősség a szállítót terheli, kivéve ha bizonyítja, hogy az 

eltérés nem neki róható fel.  

  

4. A megrendelés teljesítése ellenértéke megfizetésének határideje   - a megrendelés szerint - a 

szállítást követő hónap 25. napja vagy 90 napon belül a számla teljes összegének megfizetése 

mellett, kivéve ha a felek írásbeli megállapodása másként rendelkezik  

  
5. Megrendelőt megilletik a jogszabályon alapuló beszámítási és visszatartási jogok, továbbá 

Megrendelő jogosult a szállítóval kötött szerződésből eredő bármely igénye vagy követelése - a 

szállító beleegyezése nélkül történő - átruházására. A szállító nem jogosult Megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződéses jogviszonyból származó követeléseit 

harmadik félre átruházni.   

  

4. § Szállítás – szállítási határidő  
  

1. Szállító nem jogosult a teljesítés során alvállakozót igénybe venni Megrendelő erre vonatkozó 

kifejezett írásbeli engedélye nélkül.  
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2. A szállítmánynak mindenben (kivitelében, terjedelmében, beosztásában, minőségében, 

számában stb.) meg kell felelnie a megrendelésnek. Megrendelő jogosult a szállított anyagok 

tartalmi- és alkotóelemeit illetően történő tájékoztatásra illetve információszerzésre.  

  
3. Megrendelő jogosult a még nem teljesített megrendelések vonatkozásában módosításokat tenni 

a konstrukciót, a szállítást és a szállítási határidőt érintően a módosítások megtétele 

szükségessége indokolása mellett, s  szállító köteles a teljesítés során  a módosításokat 

figyelembe venni, ha azok a szerződésszerű teljesítést nem veszélyeztetik.   

  

4. A megrendelés visszaigazolásában rögzített szállítási határidők betartása kötelező; s szállító 

garantálja a határidő szerinti szállítást    

  

5. Szállítási késedelem esetén Megrendelőt megilleti valamennyi a késedelembe eséshez fűződő 

jogszabályi jogkövetkezmények alkalmazásának illetve igényérvényesítésének a joga. 

Megrendelő különösen jogosult póthatáridő tűzésére illetve annak eredménytelen eltelte esetén 

a késedelembe eséssel okozott valamennyi kárának megtérítésére a teljesítés követelése 

mellett; vagy a nem teljesítés miatt kártérítést követelni a teljesítés helyett; vagy elállni a 

szerződéstől az elállás jogkövetkezményei alkalmazása mellett. Kártérítés követelése esetén a 

szállítót megilleti annak a bizonyításának a joga, hogy a késdelembe esésért a felelősség nem 

őt terheli.   

  

6. A megállapodott szállítási határidő elmulasztása miatt a gyorsasági (expressz) áruküldemények 

következtében felmerülő valamennyi költség  a szállítót terheli.    

  

7. A szállító köteles Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni a megrendelés határidőben történő 

teljesítését akadályozó körülmények felmerüléséről.   

  

5. § Kárveszély átszállása - dokumentáció  
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1. A teljesítés helye - ha nincs más erre vonatkozó írásbeli megállapodás - Megrendelő székelye 

vagy telephelye.  A kárveszély a szállítmány Megrendelő általi szabályszerű átvétellel száll át  

Megrendelőre.   

  

2. A szállító köteles minden szállítási okmányon és a szállítólevélen is  a megrendelésben 

Megrendelő által megadott megrendelési számot feltüntetni;  ennek elmaradása esetén köteles 

a szállítmány Megrendelő általi feldolgozásban bekövetkező késedelemből eredő károkat 

megtéríteni.  

  

6. § Minőség  
  

1. A szállítót mind a Polgári Törvénykönyv mind egyéb jogszabályokban meghatározott 

szavatosság terheli és szavatolja, hogy a megrendelés tárgya a teljesítéskor megfelel a 

megrendelésben és jogszabályok szerinti tulajdonságoknak, minőségi és állapotbeli 

ismérveknek, valamint a specifikációnak, rajzoknak, mintáknak és egyéb leírásoknak, amelyek 

megadásra kerültek.   

  

2. A szállító köteles a fajtának és terjedelemnek megfelelően, a technika legújabb állása szerint 

megfelelő minőségellenőrzést végezni.  

  

3. Amennyiben Megrendelő első, vagy kiválasztási mintát kér, szállító csak Megrendelő kifejezett 

írásbeli engedélye megléte esetén kezdheti el a sorozatgyártást.   

  

4. Szállító köteles Megrendelő figyelmét felhívni az esetlegesen szükséges javításokra, valamint 

a műszaki módosításokra, de szállító nem jogosult megrendelés tárgyának Megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül történő módosítására.  

  

5. A szállító szavatolja és garantálja a Magyar Köztársaság mindazon jogszabályon alapuló 

előírásainak a betartását, amelyeket a megrendelés teljesítése során figyelembe kell venni 

illetve irányadóak Amennyiben szükséges az árura vonatkozó gyártói nyilatkozat, vagy egy 

egyezőségi nyilatkozat (CE) az Európai Uniós irányelvek értelmében, akkor a szállító köteles 
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ezt elkészíteni, és kérésre Megrendelő részére haladéktalanul saját költségre rendelkezésre 

bocsátani.   

  

7. § Kellékhiány ellenőrzése - kellékszavatosság  
  

1. Megrendelő ellenőrzi az áru átvételkor az árut, s a. felismerhető minőségi és mennyiségi 

kifogásait az áru átvételekor köteles közölni; a teljesítés átvételkor nem felismerhető hibáira 

vonatkozó kifogásokat az áru beérkezésétől, vagy rejtett hiba esetén annak felfedezésétől 

számított 10 munkanapos határidőn belül kell Megrendelőnek szállító felé írásban bejelentenie.  

  

2. Hibás teljesítés esetén Megrendelőt megilleti mind a Polgári Törvénykönyv mind az egyéb 

jogszabályon alapuló szavatossági jogok.    

  

3. Megrendelő Jogosult a szállító költségére a hiányosság megszüntetését maga elvégezni, ha a 

szállító általi kijavításból eredő késedelem Megrendelő jogos érdekeit sértené, vagy egyéb 

sürgősségi okok állnak fenn.   

  
4. A követelések elévülési határideje a kárveszély átszállásának időpontjától számítva 36 hónap, 

kivéve a szavatossági igények elévülését amelyekre a Polgári törvénykönyv 308 §, 308/A §,  

308/B § és 308/C § rendelkezései az irányadóak.  

  

8. § Termékszavatosság – felelősségbiztosítás   
  

1. Amennyire a szállító felelős a nem szerződésszerű teljesítésből eredő kárért, köteles Megrendelő 

első felszólításra Megrendelőt annyiban mentesíteni harmadik fél kárigényeitől, amennyiben az 

ok az ő hatalmi és szervezeti körében keletkezett, és ahogy ő maga harmadik féllel szemben 

felelős.   

  

9. § Oltalmi jogok  
  

1. A szállító szavatolja, hogy a teljesítésével (szállítmányával). Magyarországon és az Európai  

Unión belül harmadik fél jogait nem sérti.   
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2. Amennyiben szállító teljesítésével oltalmi jogok megsértése miatt harmadik fél igényt támaszt 

Megrendelővel szemben, szállító köteles Megrendelőt az első írásbeli felszólításra mentesíteni 

ezektől az igényektől; Megrendelő pedig nem jogosult arra, hogy a szállító írásbeli engedélye 

nélkül harmadik féllel bármiféle megállapodást vagy egyezséget kössön.  

  

3. A szállító mentesítési kötelezettsége minden olyan ráfordításra és költségre vonatkozik, amely 

szükségszerűen felmerült harmadik fél részéről támasztott igényekkel kapcsolatban, vagy 

azokból következően.  

  

4. A szállító fenti kötelezettsége nem irányadó, amennyiben a szállító a szállítás tárgyát a 

Megrendelő által átadott rajzok, modellek, vagy ezeknek megfelelő leírások vagy adatok alapján 

állította elő, és nem tudja, vagy az általa kifejlesztett termékekkel kapcsolatban nem is kell 

tudnia, hogy azzal oltalmi jogot sértett meg.  

  

5. A jelen paragrafusban részletezett mentesítési igények elévülése ideje 36 hónap, a harmadik 

fél részéről történő kártérítési igény Megrendelővel szembeni támasztásának megismerésétől 

számítva.   

  

10. § Tulajdonjog fenntartása – rendelkezésre bocsátás – szerszámok - titoktartás  
  

1. Minden Megrendelő által szállító rendelkezésre bocsátott dolog, tárgy vagy szerszám a 

Megrendelő tulajdonában marad (továbbiakban fenntartott áru).   

A szállító ezeket Megrendelő részére dolgozza fel vagy alakítja át. Amennyiben a fenntartott 

áruk más egyéb, nem Megrendelő tulajdonát képező tárgyakkal kerül feldolgozásra, úgy 

Megrendelő résztulajdonjogot szerez az új árut illetően a saját fenntartott áru értékének 

arányában (beszerzési ár plusz forgalmi adó) a többi feldolgozott termékhez viszonyítva a 

feldolgozás időpontjában.   

  

2. Amennyiben Megrendelő által rendelkezésre bocsátott fenntartott áru más nem Megrendelő 

tulajdonát képező tárgyakkal keverik össze szétválaszthatatlanul, akkor Megrendelő 
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résztulajdonjogot szerez az új árut illetően a saját  fenntartott áru értékének arányában 

(beszerzési ár plusz forgalmi adó) a többi összekevert áruhoz viszonyítva az összekeverés 

időpontjában. Amennyiben az összekeverés oly módon történik, hogy a szállító áruját kell a fő 

terméknek tekinteni, akkor szállító köteles a részarányát képező termék tulajdonjogát  

Megrendelőre átruházni.   

  

3. A szállító köteles Megrendelő által rendelkezésére bocsátott szerszámokat kizárólag a 

megrendelés tárgyát képező áruk előállítására használni. A szállító köteles Megrendelő 

tulajdonát képező szerszámokat Megrendelő által megjelölt értéken saját költségére biztosítani 

tűz-, víz- és lopáskár ellen.   

  

Ezzel egyidejűleg a szállító már most, a Jelen általános Beszerzési Szerződési Feltételek általa 

történő elfogadásakor engedményezi a jelen biztosításból eredő kártérítési igényeket  

Megrendelőre, mely engedményezést  Megrendelő  elfogadja.  

  

Szállító köteles saját költségén szükség szerint Megrendelő tulajdonát képező  szerszámokon  

az esetlegesen szükséges karbantartási és ellenőrzési munkákat, valamint minden ápolási és 

javítási munkát elvégezni. A szerszámokat érintően fellépő esetleges üzemzavarokat szállító 

haladéktalanul köteles Megrendelő felé bejelenteni, melynek elmaradásából keletkező károkért 

szállító helytállni köteles.  

  

4. A szállító köteles minden átvett ábrát, rajzot, kalkulációt és egyéb dokumentációt és információt 

szigorúan titokban tartani. Ezeket csak Megrendelő kifejezett írásbeli engedélyével tárhatja fel 

harmadik fél előtt. Ez a titoktartási kötelezettség szállítót a szerződés teljesítését követően s 

terheli és csak akkor szűnik meg, amikor Megrendelő által átadott ábrákban, rajzokban, 

kalkulációkban és egyéb dokumentációban rendelkezésre bocsátott gyártási ismeret köztudottá 

válik.   

  
5. Amennyiben a jelen paragrafus 1.  és/vagy a 2. pontja szerint Megrendelőt megillető biztosítási 

jogok több mint 10 %-kal meghaladják a még ki nem fizetett fenntartott áru beszerzési árát, 

Megrendelő köteles a szállító kérésére saját megítélése szerint feloldani a biztosítási jogait.   
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11. § Elállási  jog vis maior esetén  
  

Amennyiben a szerződés megkötése után bekövetkező vis maior események, (mint például 

zavargás, hatósági intézkedés,  természeti katasztrófa vagy egyéb más elháríthatatlan 

esemény) következtében Megrendelőnek fel nem róható okból jelentős mértékben csökken a 

Megrendelőnél harmadik fél által megrendelt áru iránti igény, Megrendelő jogosult részben vagy 

teljesen  szállítóval megkötött szerződéstől egyoldalúan  elállni;  vagy jogosult szállító 

teljesítésének a megállapodott teljesítési határidőtől eltérő későbbi  időpontban történő  

teljesítését követelni, anélkül, hogy emiatt a szállító bármilyen jogcímen Megrendelővel 

szemben igényt támasztana ide nem értve azt az esetet, ha a vis maior események 

jelentéktelen ideig tartanak.   

  

12. § Alkatrészek  

1. A szállító kötelezettséget vállal, hogy   az alapul szolgáló megrendelés feltételeivel 

megegyezően alkatrészt szállít Megrendelő igénye alapján a szállítás tárgyát képező termék 

vonatkozásában, annak előrelátható műszaki hasznosításának idejére.   

  

2. Amennyiben a szállító az alkatrészek szállítását a jelen paragrafus 1. pontban meghatározott 

határidő leteltét követően megszünteti, köteles erről Megrendelőt írásban értesítenie és 

biztosítania kell Megrendelő részére egy utolsó megrendelés megtételének a lehetőségét. 

Amennyiben nem jön létre felek között az utolsó megrendelésre vonatkozóan egyezség akár az 

ár akár bármely más a feltétel vonatkozásában, vagy a szállító Megrendelő értesítés nélkül 

szünteti be az alkatrészek további szállítását, köteles Megrendelő kérésre átadni az alkatrészek 

gyártásához szükséges dokumentációt.   

  

13. § Bírói illetékesség – alkalmazásra kerülő jog  
  

1. A felek jogviszonyából eredő vitás kérdések eldöntésére hatáskörtől függően a Győri Városi  

Bíróság vagy a Győri Törvényszék jogosult.  
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2. A felek jogviszonyára Magyarország jogrendje az irányadó, az ENSZ adásvételi jog kizárása 

mellett (CISG = United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 

1980.04.11.).  

  

3. Amennyiben a jelen Általános Beszerzési Szerződési Feltételek bármely rendelkezése 

érvénytelen vagy hatálytalan, vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, az nem érinti az 

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseinek az érvényességét és 

hatályosságát.  

  

Győr, 2022. július 1.  

  

  

                                                                 Lidvin Balázs 
                                                                                           KSH Rugógyár Betéti Társaság  

                                                                                                             ügyvezető  
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