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ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK 
AQ ANTON Korlátolt Felel ősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Sport utca 16., 

Cégjegyzékszám: 20 09 061216   Adószám: 11342261-2-20) 
 

Érvényes: 2018. július 20-tól 
 

 
Jelen Általános Beszerzési Feltételek érvényesek az AQ ANTON Kft. (a továbbiakban: 
Megrendelő) gazdálkodó szervezetekkel, egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel, a Ptk. 8:1. § 
4. pontja szerinti vállalkozásokkal stb. (továbbiakban Szállító, Vállalkozó) létrejött üzleti 
megállapodásai, szerződései, jogviszonyai vonatkozásában. 
 
 
I. Általános rendelkezések 
 
A Megrendelő Általános Beszerzési Feltételei kizárólagos és feltétlen érvényűek, az ezzel 
ellentétes, vagy azoktól részben vagy egészben eltérő Szállítói feltételek csak abban az 
esetben fogadhatók el, ha a Megrendelő azokat írásban kifejezetten elfogadta, vagy a felek az 
egyes egyedi esetekben külön szerződésben rendezték jogviszonyukat, és azok részben vagy 
egészben jelen Általános Beszerzési Feltételektől eltérnek. 
 
A Szállító termékeinek és szolgáltatásainak (továbbiakban: Termékek) elfogadása vagy 
kifizetése önmagában nem jelent külön megállapodást vagy elismerést. 
 
 
II. A szerződés létrejötte és annak módosításai 
 
 
II.1.  A felek az egyes konkrét szállítási szerződések megkötését és teljesítését az alábbiak 
szerint bonyolítják le. 
 
II.2.  A megrendelő írásban rendeli meg a szállítótól a megvásárolni kívánt árut. 
 
A megrendelés közlését követően a szállító a megrendelést - annak átvételétől számított 3 
munkanapon belül - visszaigazolja, s így a szerződő felek között a visszaigazolással a 
szállítási ügylet az adott árura létrejön. 
 
Amennyiben a megrendelés visszaigazolás a megrendeléstől eltérő, azzal ellentétes, illetve azt 
kiegészítő feltételeket tartalmaz, úgy ezen, a szállító által egyoldalúan meghatározott 
feltételeket a felek közti egyedi szállítási szerződésre, illetve jogviszonyra kizárólagosan csak 
abban az esetben lehet alkalmazni, ha és amennyiben az AQ ANTON KFT. ezen eltérő 
feltételeket kifejezetten és írásban a szállító irányába visszaigazolja. 
 
Amennyiben a szállító a megrendelésre bármely okból – a fentiekben rögzített 3 munkanapon 
belül – nem nyilatkozik, úgy ebben az esetben a felek között az egyedi szállítási szerződés az 
AQ ANTON KFT. által közölt megrendelésben foglalt tartalommal létrejön. 
 
A felek a megrendelés, a megrendelés visszaigazolása, illetve a megrendelés visszavonása 
során írásbeli formaként a faxot, valamint az e-mailt is elfogadják jognyilatkozatként. 
 
A fentieken túlmenően azonban a felek írásba foglalt nyilatkozatnak csak a felek képviselői 
által ténylegesen aláírt dokumentumokat tekintik. 



AQ Anton Kft. – Általános Beszerzési Feltételek                                                                                                                           2. oldal, 
összesen: 8 

 
II.6 A megrendeléstől való eltérés kizárólag mindkét fél által elfogadott, írásban rögzített 
feltételek mellett megengedett. 
 
III. Számlázás, fizetési feltételek 
 
III.1 A Megrendelő csak az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően, 
szerződésszerűen kiállított, a megállapodott fizetési határidőt tartalmazó számla ellenében 
eszközöl kifizetést. 
 
III.2 A Szállító a Megrendelő felé bármilyen jogcímen fennálló kötelezettségébe a 
Megrendelő felé fennálló követelését nem számíthatja be, a szállító által esetlegesen eszközölt 
beszámítás, beszámító nyilatkozat érvénytelen, semmis. 
 
III./3. A számla pénzneme a megrendelő által meghatározott pénznem. 
 
III./4. A felek közti szerződésre alapított, a megrendelővel szemben fennálló bármely 
követelés kívülálló harmadik személyre történő engedményezése, illetve a hivatkozott 
követeléseken zálogjog alapítása kizárólag csak a megrendelő előzetes és írásba foglalt 
hozzájárulásával lehetséges. 
Amennyiben a megrendelő előzetesen és írásban az engedményezéshez, illetve a zálogjog 
alapításához nem járult hozzá, úgy az engedményezési, illetve a zálogszerződés érvénytelen, 
semmis. 
 
 
 
IV. Szerződésszerű teljesítés 
szállítási határidők, minőségi, mennyiségi, egyéb követelmények 
 
IV.1.  A felek a szállítói teljesítést kizárólagosan abban az esetben tekintik 
szerződésszerűnek, amennyiben a leszállított termék minősége a megrendelői megrendelésben 
rögzített specifikációknak, a szakmai standardoknak, a hatályban lévő szabványoknak, 
előírásoknak, mindenben megfelelően I. osztályú minőségű, ezen túlmenően pedig 
mennyisége a megrendelésben foglaltaknak megfelel, és betartásra került a megrendelésben 
rögzített teljesítésre nyitva álló határidő. 
 
IV.2.  A szerződés teljesítésének a helye: az AQ ANTON KFT. zalaegerszegi székhelye, 
vagy a megrendelő által a megrendelésben, vagy utóbb írásban meghatározott más helyszín. 
 
A konkrét szállítási feltételeket az AQ ANTON KFT. által adott megrendelés rögzíti. 
 
IV.3.  A létrejött egyedi szállítási szerződéstől a szállító csak abban az esetben jogosult 
eltérni, ha és amennyiben a megrendelő az eltéréshez előzetesen írásban és kifejezetten 
hozzájárult. 
 
Ha a szállító a megrendelést a meghatározott feltételek szerint előreláthatólag nem tudná 
teljesíteni, vagy olyan körülmények merülnének fel, amelyek akadályozzák a szállítót a 
megrendelés szerződésszerű teljesítésében, úgy erről a szállítónak haladéktalanul és írásban 
értesítenie kell a megrendelőt. 
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IV.4.  A szállító részteljesítésre, illetve részszállításokra nem jogosult, kivéve, ha a 
megrendelő a megrendelésben vagy ezt követően írásban kifejezetten ezt kéri, vagy 
előzetesen és írásban hozzájárul a szállítói részteljesítésekhez. 
 
IV.5.  A szállító jótáll azért, hogy szállítása minden olyan szolgáltatást tartalmaz, amely az 
előírásszerű biztonságos és gazdaságos, a megrendelő által tervezett célnak megfelelő 
felhasználáshoz szükséges, és amely megfelel a tudomány és technika jelenlegi állásának. 
 
A szállító szolgáltatásának végzése során köteles betartani az összes vonatkozó szabványt, 
jogszabályt különös figyelemmel a környezetvédelmi-, veszélyes anyagokról és termékekről 
szóló jogszabályi rendelkezésekre, a balesetmegelőzési előírásokra, az általánosan elismert 
biztonságtechnikai- és munkaegészségügyi jogszabályokra, előírásokra, illetve a megrendelő 
gyártási normáira. 
 
IV.6.  A szállító köteles előre egyeztetett időpontban székhelyén, telephelyén belépést 
biztosítani a megrendelő alkalmazottainak és vevőinek, annak érdekében, hogy betekintést 
nyújtson a megrendelő számára gyártott termékek gyártási folyamataiba, és az azokkal 
kapcsolatos dokumentációba. 
 
IV.7. A szállító a megrendelő írásba foglalt kérése esetén köteles tájékoztatni a megrendelőt 
az általa teljesítésbe bevont vagy bevonni kívánt alvállalkozókról. 
A megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy meghatározott alvállalkozók igénybe vételét – 
adott esetben akár indoklás nélkül is – kizárja. 
A megrendelő a jogosulatlanul igénybe vett harmadik személy részéről történt teljesítést nem 
köteles elfogadni. 
 
IV.8. Hamisított alkatrészek – A Szállító rendelkeznie kell egy hatékony programmal a 
hamisított alkatrészek használatának megelőzése érdekében. Ezzel biztosítva, hogy a  
a megrendelő által rendelkezésre bocsájtott alkatrészekben vagy a szállító által felhasznált 
termékekben hamis tételek jelenjenek meg. 
Amennyiben lehetséges hamisított alkatrészek kerülnek azonosításra, 24 órán belül írásos 
jelzést kell a Megrendelő képviselője felé küldeni. 
 
V. Vis Maior 
 
V.1.  Az ún. vis maior események a feleket a vis major esemény időtartamára - az esemény 
által indokolt mértékben, illetve módon - mentesítik a jelen szerződésen alapuló 
kötelezettségeik teljesítése alól. 
 
Vis maior eseménynek minősülnek a felek közti szerződés megkötése után felmerülő 
rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható elháríthatatlan, a feleknek fel nem róható, 
általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és események, amelyek 
nem tartoznak a vis majorra hivatkozó fél rendes üzleti kockázatának körébe. 
 
Vis maiornak, s így teljesítésgátló oknak kell tekinteni különösen az alábbiakat: 

� földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, 
katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, 
terrorcselekmény, vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni vis major),  

� utólagos jogszabályváltozás, export vagy import tilalom, gazdasági embargó, 
gazdasági intézkedés (jogi vis major). 
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A vis maior eseményről, annak okáról, hatásáról és várható végéről a vis maiorra hivatkozó 
félnek haladéktalanul írásban és alaposan tájékoztatni kell a másik szerződő felet, e 
tájékoztatásban ki kell térni arra, hogy a vis maior esemény mennyiben érinti a jelen 
keretszerződésben, illetve az azon alapuló egyedi szerződésben foglalt kötelezettség 
teljesítését. 
 
A vis maiorra hivatkozó félnek minden tőle elvárhatót meg kell tennie a vis maior esemény 
hatásának a korlátozására, illetve enyhítésére. 
 
A vis maiorra hivatkozó félnek haladéktalanul és írásban tájékoztatnia kell a másik felet a vis 
maior helyzet megszűnéséről, a megszűnést követően pedig haladéktalanul teljesítenie kell a 
szerződéses, illetve jogszabályi kötelezettségeit. 
 
VI. Elállás, felmondás 
 
VI.1 A megrendelő jogosult a felek közti szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal 
felmondani, amennyiben: 

• a szállító a felek közti szerződésen vagy a jelen általános Beszerzési Feltételeken 
alapuló kötelezettségeit jelentős mértékben vagy ismétlődő jelleggel megszegi, vagy a 
kötelezettségeit a megrendelő által meghatározott megfelelő póthatáridőn belül sem 
teljesíti; 

• a szállító a felek közti szerződéssel kapcsolatos jogai gyakorlása vagy kötelezettségei 
teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség alapvető fontosságú követelményeit 
olyan értékben megsérti, amelyre tekintettel a jogviszony fenntartása a továbbiakban 
az AQ ANTON Kft. részéről már nem várható el, 

• az illetékes bíróság - akár nem jogerősen - a szállító fizetésképtelenségét megállapítja 
és felszámolását elrendeli, 

• a szállítóval szemben csődeljárás indult. 
 
VI.2. A szállító a megrendelő fizetési késedelmére való hivatkozással kizárólagosan csak 
abban az esetben jogosult a felek közti szerződéstől elállni, hogy azt akár azonnali hatályú, 
akár rendes felmondással felmondani, amennyiben a megrendelőt a teljesítésre írásban 
legalább 15 napos fizetési póthatáridő tűzése mellett felhívta és a hivatkozott póthatáridő 
eredménytelenül eltelt. 
 
 
 
VII. Kötbér, kártérítés 
 
VII.1.  Az egyedi szállítási szerződések késedelmes teljesítése, illetve nem teljesítése esetén a 
szállító kötbért köteles fizetni az AQ ANTON KFT. részére. 
 
Amennyiben a szállító késedelmesen teljesít, úgy erre az esetre a késedelmi kötbér mértékét a 
felek késedelemmel érintett teljes naptári hét / a teljes nettó ellenérték 5 %-a összegben 
határozzák meg azzal, hogy a késedelmi kötbér a teljes nettó ellenérték 30 %-át nem 
haladhatja meg. 
 
A fentieken túlmenően a szállítót meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli abban az 
esetben, ha az egyes megrendeléseket – bármely okból – nem teljesíti. 
 
A meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó ellenérték 50 %-a. 
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A kötbért a szállító a megrendelő felhívása alapján a felhívás átvételétől számított 8 napon 
belül köteles megfizetni. 
 
A megrendelő jogosult a kötbér követelését beszámítani a szállító bármely követelésébe. 
 
A késedelmes szállítás elfogadása nem értékelhető akként, hogy a megrendelő nem kíván 
késedelmi kötbér igényt érvényesíteni. 
 
A megrendelő kötbért akkor is követelhet, ha kára a késedelmes vagy a nem teljesítéshez 
kapcsolódóan egyébként nem merült fel. 
 
A megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha 
egyébiránt kötbérigényét nem érvényesítette. 
A megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is. 
 
A szállító a kötbér mérséklésére vonatkozó igényt nem terjeszthet elő. 
 
VII.2. A szállítónak a szerződésszegéssel (ideértve a hibás teljesítést, a késedelmet, a 
nemteljesítést, illetve az esetleges egyéb szerződésszegéseket is) okozott károk megtérítéséért 
való kártérítési felelőssége teljeskörű és korlátlan. 
 
A fentieknek megfelelően a szállító kártérítési felelőssége magában foglalja az ún. 
következményi, illetve közvetett károk megtérítését is, ezen túlmenően pedig a szállító köteles 
maradéktalanul megtéríteni a megrendelő szerződésszegés következtében elmaradt hasznát, az 
esetleg termeléskiesés miatt előállt kárt is. 
 
Ha a termék okozta hiba miatt a megrendelővel szemben igényt (pl. kártérítés, kötbér stb.) 
érvényesítenek, úgy ezt az AQ ANTON KFT.  továbbérvényesíti a szállító irányába, amely 
köteles azt maradéktalanul megfizetni. 
 
 
 
VIII. Jótállás, szavatosság 
 
VIII.1. A szállító szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott termék megfelel a vonatkozó 
jogszabályokban, illetve a jelen keretszerződésben, továbbá a megrendelésben, illetve a 
megrendelés visszaigazolásban meghatározott tulajdonságoknak. 
 
A fentieken túlmenően a szállító – a Ptk. 6:171 – 6:173. §-ai alapján – jótállást vállal az 
egyedi szállítási szerződések szerződésszerű, illetve jogszerű teljesítéséért. 
 
A jótállási határidőt a felek 1 évben határozzák meg, amely határidő az adott termék AQ 
ANTON KFT. általi átvételétől számítandó. 
 
VIII.2.  A megrendelő köteles bármilyen hiányosságot, minőségi hibát annak 
felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül a szállítónak írásban 
bejelenteni. 
 
A bejelentésben a megrendelőnek hivatkoznia kell a szállítási szerződésre, az árura és/vagy a 
szállító számlájára. 
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A bejelentésben a megrendelő köteles megjelölni szavatossági igényét. 
 
A szerződő felek a jelen pont alkalmazásában írásbelinek tekintik a faxot, valamint az e-mailt 
is. 
 
VIII.3.  Amennyiben a megrendelővel szemben termékfelelősség alapján igényt 
érvényesítenek, úgy a szállító köteles a megrendelő felé - teljeskörűen - helytállni, olyan és 
akkora mértékben, ahogy a kárt a szállító által leszállított termék hibája okozta. 
 
VIII.4.  A fenti esetekben a szállító köteles megtéríteni az összes, a megrendelőnél 
felmerült költséget és kiadást, beleértve az esetleges jogi eljárások költségét is. 
 
VIII.5.  A szállító által leszállított termékek hibájának részbeni vagy teljes egészében 
betudható visszahívási eljárás esetén a megrendelő haladéktalanul értesíti a szállítót, kivéve, 
ha az ügy sürgőssége miatt a szállító értesítése vagy a vele történő együttműködés nem 
lehetséges. 
Az esetleges visszahívási eljárás költségeit a szállító teljes egészében viseli, amennyiben a 
visszahívási eljárás a szállító által leszállított termékek hibájának a következménye. 
 
VIII.6. A megrendelő szavatossági / jótállási igény, illetve reklamáció esetén jogosult 
érvényesíteni a szállítóval szemben költségtérítés jogcímen a szavatossági / jótállási igény, 
reklamáció, illetve eltérés rendezésével kapcsolatos költségeit, amelyek összege esetenként 
minimum 100,- EUR. 
A megrendelő jogosult a fenti költségtérítés jogcímű követelését egyoldalú nyilatkozattal a 
szállító követeléseibe beszámítani. A költségtérítés összege a reklamáció hónapjának utolsó 
napján érvényes MNB árfolyammal kerül forintra átszámításra. 
 
 
IX. Titoktartás, adatvédelem 
 
 
IX.1. A felek bármely, a felek közti kapcsolat során a szállító tudomására jutott információt 
üzleti titoknak tekintenek. 
Így például üzleti titoknak minősül a felek közti bármely szerződés, a megrendelések, 
megrendelés visszaigazolások, bármely, a megrendelő által a szállítónak átadott dokumentum, 
mint a modell, rajz, továbbá üzleti információ. 
 
Ezen túlmenően is üzleti titoknak, információnak minősül bármely termékre, szolgáltatásra, 
jogi feltételre, és ezekkel kapcsolatos üzleti-, technikai-, technológiai megoldásokra 
vonatkozó információk, a felek között folytatott üzleti megbeszélések, konzultációk, 
szerződések, levelek (beleértve az e-maileket, faxokat) tartalma és létrejötte szintén bizalmas 
információnak minősül. 
 
A szállító az AQ ANTON KFT. által átadott bizalmas információt semmilyen formában nem 
hasznosíthatja, terjesztheti, vagy hozhatja bármelyik harmadik személy tudomására, a szállító 
a bizalmas információt kizárólagosan a felek által előirányzott cél érdekében, az ahhoz 
szükséges mértékben használhatja fel. 
 
A szerződő felek kifejezetten kiemelik és rögzítik azt, hogy a megrendelő által átadott 
műszaki dokumentáció alapján gyártott termékeket a szállító nem használhatja, nem 
hasznosíthatja, nem kínálhatja fel és nem szállíthatja le kívülálló harmadik fél részére. 
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A szállító bármely, az AQ ANTON KFT.-től származó információt kizárólagosan csak a felek 
közti szerződés teljesítéséhez és az ahhoz szükséges mértékben használhat fel. 
 
A szállító köteles biztosítani, hogy a titoktartási kötelezettség az általa a teljesítésbe bevont 
munkavállalói és teljesítési segédei vonatkozásában is érvényesüljön. 
A megrendelő és a szállító együttműködésével, közösen ki-, illetve továbbfejlesztett termékek 
kizárólagosan a megrendelő előzetes és írásba foglalt beleegyezésével szállíthatóak kívülálló 
harmadik személy részére. 
 
A fenti kötelezettség alól kivételt kizárólagosan csak az eredményezhet, ha az AQ ANTON 
KFT. ahhoz kifejezetten és előzetesen írásban hozzájárul. 
 
IX.2. A titoktartási kötelezettségek határidő nélkül hatályban maradnak, erre figyelemmel a 
szállítót a titoktartási kötelezettség a felek közti kapcsolat megszűnését követően is terheli. 
 
IX.3. Amennyiben a szállító megszegi az őt terhelő titoktartási kötelezettségeket, úgy az ezzel 
okozott károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
 
X. Egyéb rendelkezések 
 
X.1 Amennyiben bármely általános szerződéses feltétel vagy más általános szerződéses 
rendelkezés valamilyen jogszabály alapján érvénytelennek vagy jogellenesnek bizonyulna, 
vagy nem lenne végrehajtható, úgy ez nem érinti a többi általános szerződéses feltétel és 
rendelkezés érvényességét.  
 
X.2.  A felek jogviszonyára a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
Az esetleges jogviták elbírálására a magyar jog szabályai irányadók, emiatt is külföldi jog - 
akár részleges - alkalmazása a felek közti szerződésre, jogviszonyra kizárt. 
 
A fentiekre is figyelemmel a felek jogviszonyára a magyar bíróságok joghatósága kerül 
kikötésre. 
 
A szállító általános szerződési feltételei, belső szabályzatai, más hasonló dokumentumai a 
felek közti jogviszonyra nem alkalmazhatóak. 
 
X.3. A szállító hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelő a mindenkor érvényes adatvédelmi 
jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatait tárolja, és az üzleti eseményekkel 
összefüggésben feldolgozza. 
 
X.4. A felek kötelesek kölcsönösen együttműködni. 
A felek az egyes megrendelések teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek 
egymást tájékoztatni. 
Külföldi szállító esetében a kommunikáció nyelve az angol, vagy más, a megrendelő által 
meghatározott nyelv. 
 
X.5. A felek a vitás kérdéseiket egyezséggel rendezik, ennek eredménytelensége esetére a 
Zalaegerszegi Járásbíróság - illetve hatáskörtől függően a Zalaegerszegi Törvényszék – 
rendelkezik a felek közti jogvita elbírálásra kizárólagos illetékességgel. 
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X.6. Az AQ ANTON KFT. jogosult arra, hogy a jelen általános beszerzési feltételeket 
egyoldalúan módosítsa. 
 
A módosításról ugyanakkor az AQ ANTON KFT. köteles az általános beszerzési feltételek 
hatálya alá tartozó szállítóit tájékoztatni, a módosítás e tájékoztatással válik hatályossá. 
A tájékoztatás megtörténhet e-mailben is. 
 
X.7. A szállító a felek közti szerződés teljesítése szempontjából releváns adatainak (pl. a 
szállító címe, e-mail címe, kapcsolattartó személye stb.) a megváltozásáról köteles 
haladéktalanul értesíteni a megrendelőt. 
Amennyiben, illetve ameddig ez az értesítés nem történik meg, a megrendelő jogosult a 
szállító általa ismert utolsó adatait hatályosnak tekinteni. 
 
X.8. Adatvédelem. AQ Anton Kft a honlapján (www.anton.hu) elérhető adatkezelési 
tájékoztató szerint kezeli a szerződéssel összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlása, 
valamint kapcsolattartás céljából nyilvántartott személyes adatokat. A szállító által 
szerződésben és egyéb úton rendelkezésre bocsátott személyes adatok esetében szállító 
köteles tájékoztatni a kapcsolattartói minőséghez kapcsolódó adatkezelésről az érintett 
kapcsolattartót. 
 
 
 
 


