ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Az ELCOMETAL Fémfeldolgozó Kft. (6725 Szeged, Hattyas u. 12/A,
Cgj.: 06-09-000141)
mint Megrendelő által megkötött szállítási szerződésekhez
és egyedi megrendelésekhez

1.) Bevezető rendelkezések
1.1) Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) szóhasználatában Megrendelő: az
ELCOMETAL Fémfeldolgozó Kft., amely Magyarországon, a Szegedi Törvényszéknél, mint
cégbíróságnál bejegyzett Társaság, Szállító pedig azon bel- vagy külföldi szerződéses partnere,
aki a kapcsolódó Szállítási (keret)szerződés, egyedi megrendelés alapján számára a gyártási
folyamatában feldolgozandó alapanyagot, illetve egyéb terméket (a továbbiakban: „Áru”)
értékesít. Ezen személyek együttes megnevezése a továbbiakban: „Felek”.
1.2) Jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Megrendelő és a Szállító között létrejött
Szállítási (keret) szerződésekre, valamint a Szállítási keretszerződések alapján létrejött egyedi
megrendelésekre. Amennyiben a Szállítási (keret) szerződésekben, vagy egyedi
megrendelésekben a Felek a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételektől kifejezetten nem térnek el,
akkor jelen ÁSZF rendelkezéseit kell a fent megjelölt jogviszonyokra alkalmazni. A jelen ÁSZFtől eltérő rendelkezések – ideértve a Szállító esetleges ÁSZF-jét is – kizárólag akkor és olyan
mértékig alkalmazhatóak a Felek jogviszonyára, amennyiben azokat Felek mindketten az adott
rendelkezés pontos megjelölésével írásbeli formában kifejezetten elfogadták.
1.3) Szállító tudomással bír arról, hogy az általa értékesített Áru egy autóipari beszállítási lánc
részét képezi. Felek tudomással bírnak arról, hogy mind a Szállító, mind Megrendelő részéről a
beszerzési és a gyártási folyamathoz kapcsolódó tevékenységük magas műszaki színvonalat és
fokozott eljárási felelősséget követel.
A fentiek alapján a Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult arra, hogy vele előzetesen
egyeztetett időpontban az Áruval kapcsolatos beszerzési és/vagy előállítási folyamatát ellenőrizze
(folyamataudit). A Szállító köteles a folyamataudit során feltárt nem megfelelőségek és
hiányosságok haladéktalan megszüntetésére, illetve fejlesztéseit a Megrendelővel egyeztetettek
szerint végrehajtani, továbbá köteles a beszállítói fejlesztési eljárásban részt venni, amennyiben a
Megrendelő a folyamataudit eredményeként, vagy minőségi problémák miatt ezt indokoltnak
tartja.
1.4) A Szállító 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.
1.5) Abban az esetben, amennyiben a Felek Szállítási keretszerződést kötnek egymással, az abban
megjelölt mennyiségek csupán informatív jellegűek, amik a Végfelhasználó 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.
1.6) A bevezető rendelkezések az ÁSZF részét képezik, jogi kötőerővel bírnak.
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2.) A szerződés megkötése, módosítása
2.1) A Szállítási (keret) szerződés megkötése írásbeli formában lehetséges. A Szállítási
keretszerződésen alapuló egyedi megrendelések alapján a Szállítási szerződés létrejön,
amennyiben azt a Szállító írásban visszaigazolja. A Szállítási (keret) szerződések, egyedi
megrendelések módosítása csak írásban, egyező akaratnyilvánítással lehetséges. A műszaki
paraméterek módosítására azonban az alábbi rendelkezések vonatkoznak:
A szállítási szerződésben, vagy a szállítási keretszerződésen alapuló egyedi megrendelésekben
meghatározott műszaki paraméterektől, ideértve az ott hivatkozott dokumentációt, szabványt is a
Szállító csak akkor térhet el, ha ezt Megrendelő kifejezetten és írásban jóváhagyta.
2.2) A Szállító szavatol azért, hogy az Áru a vonatkozó műszaki és egyéb előírásoknak,
szabványoknak, a rendelkezésére bocsátott dokumentációnak megfelel.
2.3) Az árajánlatok elkészítésért, tervekért, koncepciók elkészítéséért, továbbá a műszaki segítség
nyújtásért a Megrendelő ellenértéket csak kifejezett, erre irányuló írásbeli megállapodás alapján
nyújt.
3.) Árak
3.1) A Szállítási (keret) szerződésben, egyedi megrendelésekben meghatározott árak a Szállító
minden az Áruval és annak leszállításával kapcsolatos költségét (ideértve, de nem kizárólag: a
szállítás, biztosítás, hatósági engedélyeztetés, csomagolás, megküldés, felrakás költségét, valamint
a kapcsolódó adókat és illetékeket, vámokat, vagy ezekkel egy tekintet alá eső közterheket)
magukban foglalják.
4.) Szállítási határidők, Késedelem, Vis Mayor, Résszállítások, Kötbér
4.1) A Szállítási szerződésben, illetve az egyedi megrendelésekben meghatározott szállítási
határidők kötelező érvényűek. A szállítási határidő akkor minősül betartottnak, ha az Áru átvétele
a Szállítási szerződésben, illetve az egyedi megrendelésben meghatározott rendeltetési helyen
szerződésszerűen a szállítási határidőn belül megtörtént.
4.2) A Szállító köteles arra, hogy a Megrendelőnek az általa előre látott késedelem időtartamát,
okát írásban előre bejelentse.
4.3) A Szállító működésével kapcsolatos, önhibáján kívül álló, előreláthatatlan és elháríthatatlan
körülmények, valamint a vis mayor (ideértve a sztrájkokat, egyéb munkaharccal kapcsolatos
körülményeket is) esetén a Szállító jogosult arra, hogy a szállítási határidőt a fenti körülmények
időtartama erejéig felfüggessze, amennyiben e körülményeket írásban azonnal közölte a
Megrendelővel. Ez esetben a Megrendelőt a várható szállítási határidőről írásban egyidejűleg
értesítenie kell. E körülmények beállta esetén a Megrendelő dönthet úgy, hogy a Szállítási
szerződéstől / egyedi megrendeléstől eláll. Megrendelőt ez esetben kártérítési kötelezettség nem
terheli.
Amennyiben a fenti körülmény Szállítási keretszerződés vonatkozásában lép be, és a késedelmes
időszak a 60 napot meghaladja, a Megrendelő jogosult a Szállítási keretszerződést írásban
felmondani.
A Felek rögzítik, hogy minden tőlük elvárhatót meg fognak tenni annak érdekében, hogy az e
körülmények miatt késedelemből származó károkat elhárítsák.
2

4.4) A Szállítói késedelem idejére a Megrendelő kötbérre jogosult. Ennek összege a késedelem
minden megkezdett napja után a megrendelés nettó összege 0,3 %-a. A Megrendelő jogosult az
ezt meghaladó kárát a Szállítóval szemben érvényesíteni. Amennyiben a Szállító késedelme a 30
napot meghaladja, a Megrendelő jogosult a Szállítási szerződéstől, egyedi megrendeléstől elállni,
illetve a Szállítási keretszerződést azonnali hatállyal felmondani.
5.) Rendeltetési hely
5.1) A kárveszély az Áru Megrendelő általi átvételével, a rendeltetési helyen száll át a Szállítóról
a Megrendelőre.
5.2) Amennyiben expressz szállításra, illetve kis tételes utószállításra kerül sor, ennek költségét
az a Fél viseli, akinek érdekkörében az erre okot adó körülmény bekövetkezett.
5.3) A Szállító köteles minden szállítmányhoz szállítólevelet mellékelni. A szállítólevélen fel kell
tűntetni a Megrendelő megrendelési számát, és a megrendelés egyéb adatait.
6.) Számlázás, a számla ellenértékének megfizetése, fizetési késedelem
6.1) A fizetési határidőt a Szállítási (keret) szerződés határozza meg. A fizetési akkor minősül
teljesítettnek, amikor a számla összegével a Megrendelő bankja a Megrendelő számláját
visszavonhatatlanul megterheli.
6.2) A számla kiegyenlítésével a Megrendelő nem ismeri el a szállítás szerződésszerűségét, illetve
az Áru hibátlanságát.
7.) Minőség ellenőrzése, Átvétel, Hibás teljesítés
7.1) A Szállító az Árut köteles hibátlan, a megállapodott minőségnek megfelelő állapotban, tehát a
Megrendelő és a Végfelhasználó vonatkozó előírásainak, és a szakmai szokványoknak, valamint a
szerződéses rendelkezéseknek megfelelő minőségben (ideértve a dokumentációt, valamint a
Szállítási (keret) szerződésben, vagy az egyedi megrendelésben megjelölt szabványt, előírást is),
továbbá, amennyiben első minta készül, akkor a Szállító köteles az Árut a Megrendelő által
elfogadott első mintának megfelelően, attól való eltérés nélkül leszállítani. A Szállító szavatol
azért, hogy az Árut a rendeltetési céljának megfelelő, első osztály alapanyagokból állította elő.
Alapanyag szállítása esetén a Szállító szavatol azért, hogy az alapanyag hibátlan, a megállapodott
minőségnek megfelelő, és alkalmas arra, hogy a Megrendelő és a Végfelhasználó vonatkozó
előírásainak, és a szakmai szokványoknak megfelelően feldolgozzák.
7.2) A Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az Áru a megadott műszaki paramétereknek
megfelel.
7.3) Abban az esetben, amennyiben az Áru hibás, vagy a szerződéses előírásoknak nem felel
meg, és ez a Szállító e körben az Áruért szavatolt, akkor a Szállító vétkességétől függetlenül
kártérítési kötelezettséggel tartozik a hibás teljesítésért. Harmadik személyek eljárásáért a Szállító
úgy felel, mintha maga járt volna el.
7.4) A 7.3) pontban foglaltaktól eltérően a Szállító teljes körű kártérítésre, illetve Megrendelő
költségei megtérítésére köteles – felelősségétől függetlenül – minden olyan esetben, amikor az
autóiparai beszállítási lánc végeredményeként létrejött terméket akár a Végfelhasználó, akár a
lánc egyéb, Megrendelő feletti szereplője akár valamely autóipari márka képviselője, illetve
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valamely hatóság visszahívja, vagy egyéb tömeges felülvizsgálatot, alkatrészcserét, kiegészítést ír
elő és ezzel kapcsolatban Megrendelővel szemben igényt (kártérítés, javítás, kicserélés)
érvényesít. A Megrendelő e körben a Szállítóval szemben – a 36 hónapos szavatossági időn túl is
– jogosult megtérítési igényt érvényesíteni, amennyiben a visszahívás oka az Áruval kapcsolatos.
A Megrendelő köteles arra, hogy amennyiben az autóipari beszállítási lánc valamely
képviselőjétől, illetve a márka képviselőjétől értesítést kap olyan problémáról, ami e körbe
tartozik, erről Szállítót haladéktalanul értesítse.
7.5) Hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogai gyakorlása körében nem köteles a Szállító
számára határidőt tűzni.
7.6) Az Áru átvételkor a Megrendelő az Árut csak az alábbiak vonatkozásában ellenőrzi:
kívülről felismerhető nyilvánvaló hibák, kívülről felismerhető nyilvánvaló eltérés a megrendelt
mennyiségtől és az Áru specifikációjától. E hibákat a Megrendelő azonnal kifogásolhatja. A
Megrendelő jogfenntartással él a tekintetben, hogy részletes áruátvételi vizsgálatot folytasson le.
Az egyéb hibákat akkor jelzi a Megrendelő, amikor ezek – normál üzemmenete mellett –
nyilvánvalóvá válnak. A Szállító e körben lemond a hiba késedelmes bejelentéséből származó
kifogásról. Hiba esetén a Megrendelő jogosult a teljes szállítmány visszaküldésére –cserére vagy
javításra-, illetve döntése szerint arra, hogy a Szállító költségére válogasson. A hibát írásban
köteles Megrendelő a Szállítónak bejelenteni.
Hibás termékek beszállítása esetén:
A Szállító kötelessége, hogy:
• A hibás kötőelemeket legkésőbb 7 (3 ha sürgős) munkanapon belül maradéktalanul kicserélje
ugyanolyan típusú, méretű, felületkezelésű, és minden egyéb jellemzőben megegyező hibátlan
kötőelemre, vagy
• Amennyiben a cserét rajta kívül álló okból nem tudja teljesíteni, úgy amennyiben lehetséges
kötelessége a beszállított hibás termékeket saját költségén kijavítani, vagy
• Amennyiben a kijavítást nem tudja elvégezni, mert nem rendelkezik erre képzett
munkavállalóval, géppel, egyébbel, úgy a kijavítást a Megrendelő is elvégezheti saját
munkavállalóival, gépeivel. Ennek költsége teljes mértékben a Szállítót terheli.
• A fenti esetben a Megrendelő jogosult a Szállítóval szemben esetleg fennálló számla
tartozásának arányos részét visszatartani, illetve külön számlát kiállítani a Szállító felé.
7.7) Hibás teljesítés esetén a Megrendelőt a törvényes igények illetik meg. A Megrendelő fenti
intézkedéseinek jogosságát a Végfelhasználóval szembeni szállítási képesség fenntartása
indokolja.
7.8) A Szállító köteles megtéríteni a Megrendelő minden, hibás teljesítésből eredő közvetlen és
közvetett kárát és költségét. A költségek körébe tartozik a részletes mélységű áruvizsgálat, illetve
az áruválogatás költsége, amennyiben a szállítmány egy része hibás volt.
7.9) A Szállító köteles megtéríteni a Megrendelő valamennyi, a végfelhasználóval, vagy az
autóiparai beszállítási lánc egyéb szereplőivel szemben keletkezett költséget, ami abból ered,
hogy jogszabályi rendelkezés, vagy hatósági / bírósági döntés alapján a Megrendelő köteles a
Szállító hibás teljesítésből eredő problémáért helytállni.
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7.10) A Szállító olyan hibákért köteles helytállni, amelyek az autóipari beszállítási lánc
eredményeként létrejövő gépjármű első forgalomba helyezésétől számított 36 hónapon belül
következnek be.
7.11) Amennyiben a minőségi hibát a Szállító kétségbe vonja, a kifogásolt árut a Felek
bevizsgáltatják a Megrendelő által javasolt, és a Szállító 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.
8.) Általános rendelkezések
8.1) A Megrendelő jogosult arra, hogy a Szállítási (keret)szerződést írásban, azonnali hatállyal
felmondja, amennyiben a Szállító megszegi, vagy tanúsított magatartása alapján megszegéssel
fenyegeti a Szállítási (keret) szerződés valamely lényeges rendelkezését – beleértve a jelen ÁSZFben foglalt rendelkezéseket -, különös tekintettel az Árú minőségével kapcsolatos szállítói
szavatosságvállalásokra, a szállítási határidők betartására.
8.2) A Megrendelő jogosult arra, hogy a Szállítási keretszerződést írásban, rendes felmondással 2
hónapos felmondási idővel felmondja. Tekintettel az ÁSZF 1.5 pontja rendelkezéseire, a Szállító a
rendes felmondással kapcsolatban a Megrendelővel szemben kárigényt nem érvényesíthet.
8.3) A Felek jogviszonyára – amennyiben mindkét fél személyes joga a magyar, a magyar anyagi
jog irányadó.
8.4) Bármely vita eldöntésére, amely a Felek jogviszonyából keletkezik, a Felek alávetik magukat
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, Szeged
kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.
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