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Általános Beszerzési Feltételek (ÁBF) 
 

1) Általános szabályok 
1.1.  Az alábbi Általános Beszerzési Feltételek (a továbbiakban: "ÁBF") a Schweitzer 

Csoport (a továbbiakban: "Schweitzer") vállalatai, beleértve a Shoptec 
Fémárugyártó Kft-t (a továbbiakban: "Shoptec") által kötött valamennyi 
beszerzési ügylet szerves részét képezik. 
A Schweitzer ill. a Shoptec üzleti partnerei ("Partner") olyan áru- és szolgáltatás 
beszállítók, akiktől a Schweitzer ill. a Shoptec árukat vagy szolgáltatásokat vásárol.  

1.2  A Partner bármely érvényes üzleti feltételrendszere nem kötelezi a Schweitzert ill. 
a Shoptec-et és kizártnak tekintendő, még akkor is, ha a Schweitzer ill. a Shoptec 
azt kifejezetten nem utasítja el. 

1.3  A jelen ÁBF-től vagy egyéb kiegészítő megállapodástól való bármilyen eltérést 
írásban kell rögzíteni; ez vonatkozik magának az írásbeli formának a módosítására 
is. 

1.4  Amennyiben a jelen ÁBF egy vagy több rendelkezése érvénytelen vagy 
végrehajthatatlan avagy érvénytelenné válik, az nem érinti a többi rendelkezés 
érvényességét. 

1.5  Csak az írásbeli megrendelés vagy megállapodás érvényes. A szóban vagy 
telefonon kötött megállapodások nem kötelező érvényűek, amíg azokat a 
Schweitzer ill. a Shoptec írásban meg nem erősíti ("megrendelés 
visszaigazolása"). A megrendelések Partner általi teljesítése a jelen ÁBF 
elfogadásának minősül. 

1.6  A Partner megerősíti, hogy rendelkezik személyi sérülés és vagyoni kár elleni 
biztosítással és vállalja, hogy ezt a biztosítást a megrendelés teljes időtartama 
alatt fenntartja. A Schweitzer ill. a Shoptec fenntartja a jogot, hogy a Partnertől a 
biztosítási összeg növelését kérje. 

2) Szállítás és szállítási határidő 
2.1  A szállítás a DDP Incoterms 2020 szerint történik, rendeltetési hely: a Shoptec vagy 

bármely Schweitzer vállalat székhelye, amelyik a szerződő fél, kivéve, ha a 
megrendelés vagy a megállapodás vagy a megrendelés visszaigazolása másként 
nem rendelkezik. 

2.2  A megrendelés visszaigazolásában foglalt feltételek elsőbbséget élveznek a felek 
közötti bármely más megállapodással szemben. 

2.3  Minden közbenső határidő kötelező érvényű és eltérő megállapodás hiányában 
szerződéses határidőnek minősül, amely kötbérekkel járhat. 

2.4  Ha a Schweitzer ill. a Shoptec dokumentumokat - különösen rajzokat, terveket és 
mintákat - bocsát a Partner rendelkezésére, a Partner köteles azokat a pontosság 
és teljesség szempontjából ellenőrizni, és az ezzel kapcsolatos kétségeket a 
Schweitzerrel ill. a Shoptec-kel saját kezdeményezésére haladéktalanul tisztázni. 

2.5  Ha olyan nehézségek merülnek fel, amelyek megakadályozhatják a szolgáltatások 
pontosságát és/vagy az áru rendelkezésre állását, vagy amelyek 
megakadályozhatják a termék minőségének garantálását, a Partner köteles 
haladéktalanul értesíteni a Schweitzert ill. a Shoptec-et. A Partner felel a 
szolgáltatások/áruk késedelmes szállításáért, kivéve a vis maior eseteit (pl. tűz, 
természeti károk, közintézmények döntései, sztrájk, anyagvesztés, járványok stb.) 
és/vagy a Partner akaratától független és általa nem befolyásolható, előre nem 
látható események és/vagy alkalmak esetén.  

    Vis maior esetén is a Partnernek haladéktalanul értesítenie kell a Schweitzert ill. a 
Shoptec-et. Ha a vis maior eset összesen több, mint három hónapig tart, mindkét 
félnek joga van felbontani az üzleti kapcsolatot. Ebben az esetben a Partner a 
közlés időpontjáig elvégzett munka ellenértékére jogosult, de nem a teljes 
megbízási értékre. 

2.6  Ha a Partner a jelen ÁBF 2.5.cikkében meghatározott okok bármelyike miatt 
késedelembe esik a szállítással, a vis maior esetét kivéve, a Schweitzer ill. a 
Shoptec jogosult a késedelmes szállítást visszautasítani anélkül, hogy a Partner 
számára póthatáridőt kellene szabnia vagy biztosítania. A Schweitzer ill. a Shoptec 
fenntartja a jogot, hogy a Partner számára ún. késedelmes szállítási időpontot 
vagy türelmi időt állapítson meg/adjon. A Partnernek 24 órán belül értesítenie kell 
a Schweitzert ill. a Shoptec-et arról, hogy elfogadja-e a Schweitzer ill. a Shoptec 
által meghatározott szállítási határidőt vagy türelmi időt. Ha a Partner nem 
válaszol időben, vagy nem fogadja el a Schweitzer ill. a Shoptec által 
meghatározott szállítási határidőt vagy türelmi időt, a Schweitzer ill. a Shoptec 
harmadik felet bízhat meg a helyettesítő szolgáltatás nyújtására. E helyettesítő 
szolgáltatás költségei 1:1 arányban továbbterhelésre kerülnek a Partnerre. 

2.7  Eltérő megállapodás hiányában a Schweitzer ill. a Shoptec a nyitott pozíció                 
0,5%-ának megfelelő szerződéses kötbért vonhat le minden késedelmes szállítási 
nap után (kivéve a vis maior eseteket). A teljes szerződéses kötbér a teljes nettó 
megrendelés értékének 10%-a. Az ezt meghaladó kártérítés érvényesítésének 
jogát ez nem érinti. 

3) Szállítás és csomagolás 
3.1  A Partner felelős azért, hogy az árut megfelelően csomagolják (a szállítási 

eszköztől függetlenül), de mindenekelőtt a Schweitzer ill. a Shoptec előírásainak 
megfelelően. 

4) Számlázás és fizetés 
4.1  A számlákon fel kell tüntetni a megrendelés számát és dátumát. A szokásos 

fizetési határidő - hacsak a megrendelés, a közölt megbízás vagy a megrendelés 
visszaigazolása másként nem rendelkezik - minden esetben a számla kiállításától 
számított legalább 30 nap. A Schweitzer ill. a Shoptec a számlát minden esetben 
csak akkor egyenlíti ki, ha a megrendelésben vagy a megállapodásban 
meghatározott szolgáltatásokat elvégezték, és a megrendelésben vagy a 
megállapodásban meghatározott célhoz szükséges dokumentumokat átadták. 
Részszámla csak a Schweitzer ill. a Shoptec kifejezett hozzájárulásával állítható ki. 

4.2  A Schweitzer ill. a Shoptec jogosult a Schweitzer ill. a Shoptec vagy bármely 
konszernvállalat által a Partnerrel szemben fennálló követeléseket (beleértve a 
jelen ÁBF 2.7. cikke szerinti szerződéses kötbéreket) beszámítani a Partner 
követeléseibe. 

4.3  A Partner nem jogosult a Schweitzer ill. a Shoptec követeléseit beszámítani. Ez a 
tilalom nem vonatkozik a bíróság által jogerősen megállapított követelésekre. 

4.4.  A Partner nem jogosult a jelen ÁBF-ből és/vagy a megrendelésből, és/vagy a közölt 
megbízásból, és/vagy a megrendelés visszaigazolásából eredő jogokat és 
kötelezettségeket részben vagy egészben harmadik személy(ek)re vagy a 
cégcsoporton belül vele kapcsolatban álló vállalat(ok)ra átruházni a Schweitzer ill. 
a Shoptec előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.  

 

 
 
5) Átvétel, kockázatátruházás és szavatosság, alvállalkozók 
5.1  A Partner haladéktalanul  és írásban tájékoztatja a Schweitzert ill. a Shoptec-et a 

szolgáltatásai teljesítéséről ill. írásban értesíti a másik felet, ha az áru szállításra kész.  
5.2  A Schweitzer ill. a Shoptec fenntartja a jogot, hogy a tervezett szállítás előtt 

legfeljebb öt munkanappal saját személyzetet küldjön a Partner gyártási helyszínére, 
hogy elvégezze a szükséges minőségi ellenőrzéseket az árukon a megrendelésben 
vagy a közölt megbízásban vagy a megrendelésvisszaigazolásban meghatározottak 
szerint. 

5.3  Az áru átvétele nem jelenti annak elfogadását. A Schweitzer ill. a Shoptec fenntartja 
magának a jogot, hogy minden hiányosságot, termék- vagy gyártási hibát jelezzen, 
amelyet a Partnernek három napon belül ki kell javítania, hacsak Felek másképp nem 
rendelkeznek. Ha egy szállítási tétel összeszerelés előtt érkezik, az áru átvételére 
csak a megfelelő és hibamentes összeszerelés után kerülhet sor. 

5.4.  A Partner felel azért, hogy szerződéses szolgáltatásai - különösen az áruk szállítása, 
a termékek és szolgáltatások feldolgozása, gyártása vagy előállítása során végzett 
munka - megfeleljenek annak a felhasználási célnak vagy rendeltetésnek, amelyről a 
Partner tudott vagy tudnia kellett volna. Kétség esetén a Partner köteles tájékozódni 
az áru tervezett felhasználásáról és a szükséges információkról. 

5.5.  A Partner garantálja, hogy a szállítások/szolgáltatások megfelelnek a megrendelés 
teljesítésére vonatkozó valamennyi törvénynek és előírásnak, amelyek mind a 
gyártás helyén, mind a rendeltetési helyen relevánsak lehetnek.  

5.6 A szavatosság időtartama minden áruszállításra és termékre, valamint minden 
munkavégzésre legalább 1 év, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően.                        
A Schweitzer ill. a Shoptec minden esetben jogosult további kártérítést követelni.  

5.7.  Jótállási igény esetén a Schweitzer ill. a Shoptec saját belátása szerint jogosult:             
(i) díjmentes csereszállítást kérni, (ii) a hibát díjmentesen kijavíttatni, (iii) ésszerű 
árcsökkentést követelni, vagy (iv) a csereszállítást ill. a hiba kijavítását megtagadni 
vagy lemondani.  
A fentiek ellenére a Schweitzer ill. a Shoptec jogosult a hibát harmadik féllel a 
Partner költségére előzetes értesítés és türelmi idő kitűzése nélkül kijavíttatni. 

5.8.  A szavatossági idő az 5.6. cikk szerint a hiba kijavításától vagy a cserekiszállítás 
megtörténtétől kezdődik újra. 

5.9  A Partner köteles írásbeli hozzájárulást kérni a Schweitzertől ill. a Shoptec-től 
alvállalkozó megbízásához a megrendelés visszaigazolásának megfelelően.                         
A Partner teljes felelősséggel tartozik alkalmazottaiért és alvállalkozóiért, beleértve 
a jogi rendelkezések és normák betartását (különösen a korrupcióellenes törvények, 
a kartelljog, külföldi állampolgárok foglalkoztatása és az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata, valamint a Schweitzer honlap szerinti magatartási kódex rendelkezései 
terén). 

6) Termékfelelősség 
6.1.  A Partner vállalja, hogy az átvételtől számított öt évig teljes mértékben kártalanítja 

és mentesíti a Schweitzert ill. a Shoptec-et a harmadik felek által a 
termékfelelősséggel kapcsolatban támasztott valamennyi követelés alól (az 5.3. cikk 
szerint). 

7) Elállási jog 
7.1.  A Schweitzer ill. a Shoptec azonnali hatállyal és egyszerű írásbeli értesítéssel 

felmondhatja a szerződéses kapcsolatot a megrendelés visszaigazolásában foglaltak 
szerint a következő esetekben: (i) ha a Partner túlzottan eladósodott, (ii) ha a Partner 
fizetésképtelen vagy a Partnerrel szemben fizetésképtelenségi eljárás megindítását 
kérik, vagy (iii) ha kiderül, hogy a Partner megsértette a jogszabályi rendelkezéseket 
vagy az 5.9. cikk szerinti normákat. A fenti körülmények között a Schweitzer ill. a 
Shoptec jogosult a Partnertől a teljes rendelési összegre vonatkozó, hitelintézet által 
kiállított hitelképességi igazolást kérni. 

8) A tulajdonjog fenntartása  
8.1.  Ha a Schweitzer ill. a Shoptec szerszámokat, anyagokat vagy árukat bocsát a Partner 

rendelkezésére, az ilyen anyagok vagy áruk tulajdonjoga a Schweitzer ill. a Shoptec 
tulajdonában marad. Ha a szállított árukat feldolgozzák vagy összekeverik, a felek 
eltérő megállapodásának hiányában automatikusan értékarányos résztulajdon 
keletkezik. A fennmaradó mennyiségeket a megrendelés teljesítése után vissza kell 
küldeni, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. 

9) Szellemi tulajdon  
9.1.  A szellemi tulajdonjogok, a 8.1. cikk szerinti szerszámok, rajzok, tervek és/vagy 

minták, valamint a megrendeléssel kapcsolatos esztétikai, műszaki és/vagy 
funkcionális fejlesztések, rajzok vagy dokumentumok a Schweitzer ill. a Shoptec 
kizárólagos tulajdonát képezik. 

10) Titoktartás és a kijátszás tilalma  
10.1.  A Partner kifejezetten vállalja, hogy a megrendelés visszaigazolásából eredő bizalmi 

kapcsolat teljes időtartama alatt és annak lejártát követő két évig a Schweitzer ill. a 
Shoptec információit - akár szóbeli, képi, írásbeli, papír, mágneses, elektronikus 
és/vagy egyéb formában - a Schweitzer ill. a Shoptec előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül nem teheti közzé és/vagy nem dolgozhatja fel.  

10.2.  A Partner kifejezetten vállalja, hogy a megrendelés visszaigazolásából eredő bizalmi 
kapcsolat teljes időtartamára és annak lejártát követő egy évig, a Megrendelés 
céljára és az érintett vevőre korlátozva ill. arra vonatkozóan:  
(i) sem közvetlenül, sem közvetve nem kezdeményez, nem tárgyal, nem kér a 
Schweitzer ill. a Shoptec vevőktől bármilyen típusú kapcsolatfelvételt, velük nem köt 
ügyletet, szerződést vagy kereskedelmi kötelezettséget, (ii) nem használ fel, nem 
használ ki semmilyen információt (a 10.1. pontban meghatározottak szerint) és nem 
húz hasznot abból, hogy megkerülje, kizárja és/vagy versenyeztesse a közzétevő 
felet azon Schweitzer ill. Shoptec vevővel kapcsolatos üzleti lehetőségek 
tekintetében, akire a megrendelés vonatkozik. 

11) Alkalmazandó jog és a joghatóság helye  
11.1  Az üzleti kapcsolattal összefüggésben felmerülő valamennyi jogvitára a 

megrendelést leadó Schweitzer cég vagy a Shoptec székhelye szerinti jog és 
joghatóság az irányadó. 
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