
 

  
 

Általános beszerzési feltételek 
 
1.  Jelen feltételek hatálya  
 
1.1. A KRONOSPAN MOFA Hungary Kft (a továbbiakban „KRONOSPAN-MOFA”) 

megrendeléseire a szállítóval és az ilyen megrendelések alapján létrejövő szerződésekre 
kizárólag az alábbi Általános beszerzési feltételek érvényesek. Az Általános üzleti feltételek 
vagy a szállító egyéb eltérő feltételei csak akkor érvényesek, ha a KRONOSPAN-MOFA 
azokat írásban kifejezetten elismerte.  

 
1.2. A szállítónak a jelen Általános beszerzési feltételektől eltérő feltételei akkor is kizártak, ha a 

KRONOSPAN-MOFA ezeket nem kifogásolta vagy a szállító szállítmányait ezen feltételek 
ismeretében fenntartás nélkül elfogadta.  

 
1.3. Az alábbi áruszállítási feltételek értelemszerűen vonatkoznak szolgáltatásokra is.  
 
1.4. Ha ezek az Általános beszerzési feltételek a szállítóval kötött jogügylet alapjául szolgálnak, a 

szállító eltérő feltételeinek kizárásával érvényesek a KRONOSPAN-MOFA ezen szállítójának 
minden jövőbeni szállítására és szolgáltatására is, ha a KRONOSPAN-MOFA más általános 
üzleti feltételt nem határoz meg vagy a szerződő felek nem kifejezetten másként állapodnak 
meg.  

 
2. Megrendelések, továbbítás, követelések átruházása és beszámítás  
 
2.1. A megrendelések csak akkor érvényesek, ha írásban történnek. Az írott forma biztosítja az 

érvényességet, ha a megrendelés telefax, email vagy egyéb elektronikus adattovábbítási 
rendszerben történik; ezekben az esetekben a KRONOSPAN-MOFA aláírása nem szükséges. 
A szállítónak a mindenkori megrendelést valamint az esetleges módosító megrendeléseket 
kizárólag a KRONOSPAN-MOFA megrendelést igazoló nyomtatványának ellenjegyzésével és 
a megrendelés dátumát követő hat munkanapon belüli (a szombatot is beleértve) 
visszaküldésével kell igazolnia. A határidő számításánál az igazolás beérkezése az irányadó. 
Más, ettől eltérő megrendelés-visszaigazolásokat (pl. megrendelés igazolása a szállító 
nyomtatványán) a KRONOSPAN-MOFA nem ismer el.  

 
2.2. Ha a KRONOSPAN-MOFA a 2.1 pontban jelzett határidőn belül a 2.1. pont szerinti igazolást 

nem kapja meg, a KRONOSPAN-MOFA számára többé nem kötelező a megrendelése és 
jogosult a késve érkező igazolást vagy az igazolás nélküli teljesítést visszautasítani.  

 
2.3. A szállító szerződéses jogait vagy kötelességeit a KRONOSPAN-MOFA kifejezett írásos 

hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át harmadik személyre. A megrendelt szállítmányok és 
szolgáltatások egészének vagy túlnyomó résznek harmadik személytől történő beszerzése is 
a KRONOSPAN-MOFA kifejezett írásos hozzájárulását igényli. Ezen rendelkezés megsértése 
a KRONOSPAN-MOFA-t a szerződéstől történő visszalépésre jogosítja fel anélkül, hogy a 
szállító vele szemben bármilyen igényt támaszthatna.   

 
2.4. A KRONOSPAN-MOFA-val szembeni szállítói követelések átruházása harmadik személyre a 

KRONOSPAN-MOFA kifejezett írásos hozzájárulását igényli, ellenkező esetben hatálytalan. A 
KRONOSPAN-MOFA ebben az esetben jogosult a szerződéstől azonnal visszalépni, anélkül, 
hogy a szállító vele szemben további igényt támaszthatna 

 
3. Szállítás, késedelem és kötbér  
 
3.1. A szállításnak egyéb megállapodás hiányában, költségmenetesen (lerakással együtt) kell 

történnie a KRONOSPAN-MOFA által megnevezett fogadó- ill. felhasználó állomáson. A 
gyártótól történő megállapodott szállítás esetén a szállításokat illeték- és csomagolási-



 2 

költségmentesen kell végezni és a szállítási költséget a számla utolsó tételeként kell 
feltüntetni  
A KRONOSPAN-MOFA nem vesz át utánvéttel küldeményeket.  
A szállítást legkésőbb 3 nappal előtte kell jelezni a megfelelő fogadóállomásnak. A 
szállításjelzésnek, szállító- és fuvarlevélnek tartalmaznia kell a megrendelés számát.  
 
A szállító köteles mellékelni a szállítmányokhoz a hozzájuk tartozó szállítóleveleket. A 
szállítóleveleken fel kell tűntetni a KRONOSPAN-MOFA megrendelésének számát és a 
szállító számát. Ha ezek az előfeltételek nem teljesülnek, a KRONOSPAN-MOFA az ebből 
adódó feldolgozási és fizetési késedelemért nem áll helyt.  

 
3.2. A megállapodott szállítási időpontok kötelező érvényűek. A szállítási határidő betartására az 

áru beérkezése irányadó a KRONOSPAN-MOFA által megnevezett fogadó- ill. felhasználó 
állomásra. A szállítás ezen kívül csak akkor megfelelően teljesített, ha az 5.1 pont szerint vele 
együtt szállítandó dokumentumok megvannak.  

 
3.3. A KRONOSPAN-MOFA nem köteles határidő előtti és nem megállapodott rész-

szállítmányokat átvenni.  
 
3.4. A szállító köteles a KRONOSPAN-MOFA-t haladéktalanul írásban értesíteni arról, ha olyan 

körülmények keletkeznek, vagy jutnak tudomására, melyekből az következik, hogy a 
megállapodott szállítási határidőt nem lehet betartani, vagy annak betartása veszélybe kerül. 
A KRONOSPAN-MOFA késedelemből származó jogait ez a közlés nem érinti. A szállító ezen 
kívül felel minden olyan járulékos kárért, melyet a KRONOSPAN-MOFA azért szenved el, 
mert egy lehetséges szállítási késedelemről nem értesült a lehető legkorábban.  

 
3.5. Ha a szállító azt közli, hogy nem tud betartani egy megállapodott szállítási határidőt, a 

KRONOSPAN-MOFA jogosult visszalépni a szerződéstől. A KRONOSPAN-MOFA-t megillető, 
szállítói késedelemből eredő jog, kártérítés érvényesítését a visszalépés (vagy nem 
kinyilvánított visszalépés) nem érinti.  

 
3.6. Szállítási késedelem esetén a KRONOSPAN-MOFA jogosult a határidő (esetlegesen a 

megállapodott póthatáridő) eredménytelen letelte után a szerződéstől visszalépni, vagy a 
szállításhoz ragaszkodni. A KRONOSPAN-MOFA szállítási késedelem esetén jogosult a 
szállítási (pótszállítási) határidő eredménytelen letelte után, az árut vagy szolgáltatást más 
szállítótól megrendelni. Az ezzel kapcsolatos többletköltséget a szállítónak kell viselnie, ha a 
4. pont szerinti vis majort nem igazolja a késedelem okaként.  

 
3.7. Szállítói késedelem esetén a KRONOSPAN-MOFA jogosult a késedelem minden 

munkanapjára 1% kötbért követelni, mely összesen maximálisan 15 % lehet.  
 

A fenti százalékos értékek a megrendelés alapjául szolgáló teljes árra vonatkoznak, akkor is, 
ha a késedelem csak a szállítás egy részét érinti.  

 
3.8. Szállítási késedelem minden esetében köteles ezen kívül a szállító a termékeket saját 

költségére, a leggyorsabb úton leszállítani, ha a KRONOSPAN-MOFA a szerződés 
teljesítéséhez ragaszkodik.  

 
3.9. A 3.8. pontban meghatározott költséget meghaladó kár érvényesítését, beleértve a 

KRONOSPAN-MOFA vagy a végfelhasználó elmaradt nyereségét, a fenti kötbérszabályozás 
nem érinti. A fenti kötbér akkor is esedékes, ha a szállító időben szállított, de olyan 
dokumentumok hiányoznak, melyeket a szállítónak kell mellékelnie a vámkezeléshez. A 
kötbér esedékes marad akkor is, ha a KRONOSPAN-MOFA a 3.4 pont szerinti közlés után a 
szállítási határidő elhalasztásával egyetértően nyilatkozott.  

 
3.10. A KRONOSPAN-MOFA más vagy ezen felüli, a szállító késdeleméből levezetett jogát nem 

érintik a fenti rendelkezések.  
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3.11. A korábbi vagy rész-szállítás folytán keletkező többletköltséget  (raktározás, stb.) a szállítónak 
kell viselnie, ha ezeket a szolgáltatásokat a KRONOSPAN-MOFA kifejezetten nem kérte és a 
KRONOSPAN-MOFA nem nyilatkozott kifejezetten a költségek  vállalásáról.  

 
4. Vis major  
 
4.1. A vis major események a zavar időtartamára és hatásának mértékében mentesítik a szerződő 

feleket a szerződéses teljesítési kötelezettségtől. Ilyen esetben a szerződő felek kötelesek 
egymást haladéktalanul tájékoztatni és kötelezettségeiket legjobb tudomásuk szerint a 
megváltozott viszonyokhoz igazítani. Ha az akadályoztatás 2 hónapnál tovább tart, mindkét 
szerződő fél jogosult a szerződés még nem teljesített részeinek vonatkozásában visszalépni a 
szerződéstől.   

 
5.  Dokumentálás és minőségbiztosítás  
 
5.1. Azokhoz a termékekhez, melyek a gyártandó termékek minőségére ill. a gyártási folyamat 

stabilitására közvetlen vagy közvetett befolyást gyakorolhatnak, a szállítónak a termék 
dokumentálásához más rendelkezés hiányában az alábbi dokumentumokat kell mellékelnie:  

 anyagleírások, terméktolerancia  

 magyar nyelvű biztonsági adatlapok (ennek hiányában a fordítás költsége a szállítót 
terheli) 

 funkciós és feldolgozási utasítások toleranciákkal  

 veszélytelenségi nyilatkozatok (különösen a termék veszélytelensége az egészségügyi 
veszélyek valamint a termék- és/vagy környezetvédelmi rendelkezések betartásának 
vonatkozásában – többek közt REACH).  

Ezeket a dokumentumokat a szállítónak felszólítás nélkül kell aktualizálnia.  
 
A szállítónak módjában és mértékében alkalmas, a technika jelenlegi állapotának megfelelő 
minőségellenőrzést kell elvégeznie.  
 

5.2. A szállító felelős minden, a KRONOSPAN-MOFA-nak szállított terméke 
minőségellenőrzéséért.  A minőség-ellenőrzés minimális követelményeit a minőségi 
megállapodásban állapíthatjuk meg. A szállító felelős azoknak az ellenőrzéseknek az 
elvégzéséért, melyek a megállapított termékminőséget biztosítják.  

 
6.  Árak, számla és fizetés  
 
6.1. A megrendelésben megadott árak más írásos megállapodás hiányában fix árak és így a 

szállítás és szolgáltatás teljesüléséig változatlanok a megrendelés értelmében.  
 
6.2. Az árak más megállapodás hiányában tartalmazzák a csomagolást, az esetleges 

szerszámköltséget, a szállítást, szállítási biztosítást valamint a vámkezelést. 
 
6.3. A számlát a szállítás után haladéktalanul, egy példányban kell elküldeni a KRONOSPAN-

MOFA címére. Tartalmaznia kell a dátumot, a megrendelés számát és a szállító számát. Ha 
ezek a feltételek nem teljesülnek, a számla nem érvényes. A szolgáltatásokat a személyi és 
anyagjellegű ráfordítások szerint kell úgy specifikálni, hogy a megfelelő számla eszerint 
vizsgálható legyen. A szállítónak különösen a szolgáltatások esetén kell a rész- és 
végszámlákat felismerhetővé tenni.  
A KRONOSPAN-MOFA ellenszolgáltatása a szállítás/szolgáltatás határidőnek és a 
szolgáltatásnak megfelelő teljesítésétől valamint a számla beérkezésétől függ az ahhoz 
tartozó igazolásokkal együtt, mint a műbizonylatok, vizsgálati és átvételi igazolások, átvételi 
jegyzőkönyvek és óraigazolások. A rész-számlák írásos megállapodást igényelnek. A számla 
címe a  
 KRONOSPAN-MOFA Zrt 9700 Szombathely, Zanati u. 26. 

 
6.4. A számla kifizetése a hónap 1-15. napja között számlabeérkezés esetén a következő hónap 

utolsó napján történik 4% skontó levonásával, a hónap 16. és utolsó napja között beérkező 
számlák esetén a másodikként következő hónap 15. napján 4% skontó levonásával, 
legkésőbb a szállítás és számlázás utáni 90 napon belül nettóban.  
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6.5. A fizetések megfelelő idejű teljesítésére a KRONOSPAN-MOFA átutalásának naptári dátuma 

irányadó. Ha egy fizetési napra a 6.4. pont szerint esedékes dátum szombatra, vasárnapra 
vagy állami ünnepnapra esne az érintett KRONOSPAN-MOFA társaság székhelyén, az 
irányadó fizetési nap a legközelebbi banki munkanap.  

6.6. Garanciaköteles hiányosság esetén a KRONOSPAN-MOFA jogosult a fizetés elhalasztására 
a hiányosság szabályszerű megszűntetéséig.  

 
6.7. A szállított áruk KRONOSPAN-MOFA általi átvétele és/vagy kifizetése nem jelent elismerést 

és a számla vizsgálatának valamint a garanciális jogok és kártérítési igények 
érvényesítésének fenntartásával történik.  

 
6.8. Az eladó csak akkor jogosult beszámításra, visszatartásra vagy csökkentésre – akkor is, ha 

ellenigényt érvényesít -, ha az ellenigényt jogerősen állapították meg vagy az vitathatatlan.  
 

A KRONOSPAN-MOFA összes saját követelését és a KRONOSPAN-MOFA-nak a 2003. évi 
XCII Törvény az adózás rendjéről 178. § 17. pontja szerinti  kapcsolt vállalkozásainak illetve a 
Kronospan vállalkozásainak a követeléseit beszámíthatja az eladó követelésibe.  

 
7. Garancia (Jótállás / Szavatosság)  
 
7.1. A KRONOSPAN-MOFA a szállítótól beérkezett árut annak beérkezésekor vizsgálja meg és a 

felfedezett hiányosságokat 14 napon belül jelzi.  
 
Az egyéb, nem nyilvánvaló és rejtett hiányosságokat, melyeket a KRONOSPAN-MOFA vagy 
annak vevői csak a szállított áru feldolgozása vagy rendeltetésszerű használata folyamán 
állapítanak meg, a KRONOSPAN-MOFA a hiányosság megállapítása utáni 14 napon belül 
közli a szállítóval.  
 

7.2. A szállító garantálja a szállított áru és teljesített szolgáltatás hibamentességét. Ehhez 
különösen hozzátartozik, hogy azok megfelelnek a megrendelés/megbízás alapjául szolgáló 
dokumentumoknak, mint a rajzok, leírások, kötelezettségfüzet, minta, specifikáció, stb. 
továbbá, hogy megfelelnek az áru rendeltetési állama, egyébként a Magyarország mindenkori 
törvényi előírásainak, a szabályoknak és a technika legújabb állásának. Ha a szállító az által 
szállított áru vonatkozásában jótállást (garanciát) vállalt, a magyar  Ptk. 248. § érvényesek.  

 
7.3. A szállító garantálja, hogy a garanciális időn belül nem lépnek fel hiányosságok, attól 

függetlenül, hogy a hiányosság már a jótállás vállalásakor fennállt vagy csak később 
keletkezett. A garanciális idő 3 év az áru szállításától a KRONOSPAN-MOFA által 
meghatározott fogadó vagy felhasználó állomásra. Ha a szállító olyan gyártási anyagot szállít 
a KRONOSPAN-MOFA-nak, melyet rendeltetésszerűen utoljára építenek be egy 
végtermékbe, a garanciális idő csak a végterméknek a végfelhasználó számára történő 
kiszállításával kezdődik.  

 
7.4. A szavatossági jogok az eszköz szállításától számított három éven belül évülnek el, ha a 

törvényi rendelkezések szerint (Ptk 308/A.§) nem érvényes hosszabb kötelező alkalmassági 
idő.  

 
7.5. Hibák esetén a KRONOSPAN-MOFA jogosult választása szerint pótszállítást vagy 

hibaelhárítást kérni. Mindkét esetben a szállító viseli az ezáltal keletkezett költségeket, 
pótszállítás esetén a szállítónak a hibás alkatrészeket saját költségén kell visszavennie.  

 
Hiányosságok esetén a garanciális idő meghosszabbodik a hiba felfedezése és elhárítása 
között eltelt idővel.  
 
Ha a KRONOSPAN-MOFA a hiba elhárítását választja és a szállító ezt nem tudja teljesíteni, a 
KRONOSPAN-MOFA költségmentes új szállítást/szolgáltatást kérhet, melyre éppígy 
érvényesek ugyanazon jogok vagy további törvényi igények érvényesíthetők.  
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7.6. Ha a szállító a pótszállítással vagy hibaelhárítással késedelembe esik, a KRONOSPAN-
MOFA a hibás alkatrész pótlását harmadik személynél is megvásárolhatja ill. a hiba 
elhárítását is elvégeztetheti harmadik  személlyel. Mindkét esetben a szállító viseli az ezáltal 
keletkező költségeket.  

 
7.7. Sürgős esetben a KRONOSPAN-MOFA-t akkor is megilletik a 7.6 szerinti jogok a szállítóval 

történt előzetes megbeszélés szerint, ha az nem esett késedelembe.  
7.8. Ha a KRONOSPAN-MOFA számára járulékos költségek keletkeznek a hibás alkatrészek 

szállítása folytán a visszahívási akciók, raktárkészletek utóvizsgálata, ki- és beszerelés, 
visszaküldési költsége és egyéb szállítási költségek révén, a szállító köteles ezek pótlására.  

 
7.9. A KRONOSPAN-MOFA más vagy ezen felüli jogait, melyeket a törvényből (mint pl. garancia, 

termékfelelősség vagy kártérítés) vagy a szállító előzetes garancia-ígérvényéből lehet 
levezetni, nem érintik az Általános beszerzési feltételek rendelkezései.  

 
8. Csomagolás és környezet  
 
8.1. A megadott árak a kereskedelemben szokásos csomagolással együtt értendők. Ennek a 

csomagolásnak legalább úgy kell történnie, hogy normál szállítási körülmények között a 
megállapodott rendeletetéshelyig elkerülhető legyen az áru sérülése.  

 
9. Veszélyes anyagok és készítmények  
 
9.1. Azokra az árukra és anyagokra, valamint eljárásokra, melyek a törvények, rendeletek, egyéb 

rendelkezések vagy összetételük, a környezetre gyakorolt hatásuk alapján különleges 
kezelést igényelnek, többek közt a szállítás, csomagolás, megjelölés, tárolás, kezelés, 
előállítás és ártalmatlanítás vonatkozásában, a szállítónak be kell tartania a törvényes 
előírásokat.  

 
9.2. A szállító ebben az esetben még a megrendelés visszaigazolása előtt átadja a KRONOSPAN-

MOFA-nak a szükséges papírokat és dokumentumokat. Egyéb esetben a KRONOSPAN-
MOFA annak visszaigazolása ellenére nem kötött a megrendeléshez. Különösen a veszélyes 
és vizet veszélyeztető anyagokat szabad csak az EG – biztonsági adatlap és a 
KRONOSPAN-MOFA engedélye után szállítani. Ha a szállítás idején változnak meg a 9.1. 
pont szerinti követelmények, a szállító haladéktalanul eljuttatja a KRONOSPAN-MOFA-nak a 
megváltozott követelményeknek megfelelő papírokat és dokumentumokat.  

 
9.3. A KRONOSPAN-MOFA jogosult azokat a veszélyes és vizet veszélyeztető anyagokat 

visszaküldeni a szállítónak, melyeket kísérleti célokra kapott. A szállítás költségét a szállító 
viseli. 

 
9.4. A szállító felel a KRONOSPAN-MOFA-val szemben minden, a fennálló törvényi előírások be 

nem tartásából keletkező kárért.  
 
10. Termékfelelősség  
 
10.1. Ha a KRONOSPAN-MOFA-val szemben a bel- és külföldi jog szerint egyes általa gyártott 

vagy egyébként forgalomba hozott termék hibája miatt, akár termékfelelősség, akár egyéb 
okon alapuló igény vagy a hatósági biztonsági előírások megsértése miatt érvényesítenek 
igényt, a szállító köteles a KRONOSPAN-MOFA-t az első felszólításra harmadik személy 
igényeivel szemben mentesíteni és a KRONOSPAN-MOFA minden, harmadik személy 
számára teljesített szolgáltatását pótolni, ha a KRONOSPAN-MOFA termékének hibája a 
szállító által szállított termékre vezethető vissza. Ide értendők azok a költségek is, melyek a 
KRONOSPAN-MOFA számára az ügyvédi segítség igénybevétele folytán vagy egyébként a 
termékfelelősségi igény védelmével kapcsolatban keletkeznek. Ha a KRONOSPAN-MOFA a 
károsulthoz fűződő viszonyában bizonyítási kötelezettségek alá esik, úgy ezek a bizonyítási 
kötelezettségek a KRONOSPAN-MOFA és a szállító viszonyára is érvényesek.  

 
10.2. A 10.1 pont szerinti igénybevétel esetén a szállító a KRONOSPAN-MOFA-nak a lehetőségek 

keretében megad minden szükséges információt és támogatást.  
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10.3. Ha a KRONOSPAN-MOFA a szállító által szállított áru hibája miatt visszahívási akció 

lefolytatására köteles, vagy ilyen visszahívási akció  az egészség és az emberi élet 
veszélyeztetése miatt szükséges, a szállító köteles vállalni az ezáltal keletkező költségeket.  

 
10.4. A szállító köteles megkötni a kielégítő termékfelelősségi biztosítást a termékfelelősség 

veszélyeinek fedezetére. A KRONOSPAN-MOFA kérésére a biztosítás megkötését 
haladéktalanul igazolni kell.  

 
11. Védjogok  
 
11.1. A szállító garantálja, hogy a szállítmány és a szerződés szerinti használat mentes harmadik 

személyek védjogaitól (különösen a szabadalmi, márka-, használati minta- és szerzői jogoktól) 
és a szállítás tárgyának szerződés szerinti használata a KRONOSPAN-MOFA és a 
KRONOSPAN-MOFA vevője által nem  sérti harmadik személy védjogait. Ez akkor is 
érvényes, ha ezeket a védjogokat Magyarországon kívül más államokban hirdették ki. A 
szállító a KRONOSPAN-MOFA-t és annak vevőit mentesíti harmadik személyek bármilyen 
védjogból eredő igényeitől és visel minden olyan költséget, mely a KRONOSPAN-MOFA felé 
ezzel kapcsolatban keletkezik. Feltehető védjogsértés esetén a KRONOSPAN-MOFA jogában 
áll engedélyezni, hogy a megsértett védjogot a vevő költségére hasznosítsák.  

 
11.2. Ez nem érvényes, ha a szállítás tárgya a KRONOSPAN-MOFA rajzai, modelljei vagy egyéb 

részletes adatai szerint készült és a szállító nem tudta, vagy nem kellett tudnia, hogy ezáltal 
harmadik személy véd- vagy szerzői jogai sérülnek.  

 
11.3. A szerződő felek kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást a tudomásukra jutott sérülési 

veszélyről vagy feltételezett sérülés esetén és a jó szándék keretében egyetértően 
együttműködnek a lehetségesen érvényesített igényekben.  

 
12. Tulajdonfenntartás  
 
12.1. A szállító kiterjesztett vagy meghosszabbított tulajdonfenntartását a KRONOSPAN-MOFA 

nem ismeri el és az hatálytalan. Egyebekben a szállítóval megállapodott, egyszerű 
tulajdonfenntartás csak abban az esetben érvényes ha az a szerződésben a KRONOSPAN-
MOFA fizetési kötelezettségének teljesítéséig szól.  

12.2. A KRONOSPAN-MOFA fenntartja a tulajdon- vagy iparjogvédelmi/ szerzői jogot a szállító 
rendelkezésére bocsátott gyártási eszközökön (különösen az alkatrészeken, nyersanyagokon 
vagy szerszámokon, stb.) valamint az átadott dokumentumokon, mintákon, modelleken, 
adatokon, stb.. A szállító kötelezi magát, hogy a KRONOSPAN-MOFA által rendelkezésére 
bocsátott gyártási eszközöket alkalmas, felismerhető módon a KRONOSPAN-MOFA 
tulajdonaként megjelöli, a jó gazda gondosságával költségmentesen megőrzi, és saját 
költségén biztosítja új értéken tűz, víz és lopás ellen a szokásos mértékben. A szállító 
tájékoztatja a KRONOSPAN-MOFA-t minden, a gyártóeszközei tulajdonát érintő eseményről 
és kérésre igazolja a megfelelő biztosítások meglétét. A szállító viseli a szokásos karbantartás 
költségeit és saját költségére végzi az adott esetben szükséges karbantartási munkákat a 
szokásos időközökben.  

 
12.3. A KRONOSPAN-MOFA által rendelkezésre bocsátott gyártási eszközök feldolgozása, 

átalakítása vagy vegyítése a KRONOSPAN-MOFA számára történik. Ha a KRONOSPAN-
MOFA gyártási eszközeit a szállító vagy harmadik személy eszközeivel dolgozzák fel, 
alakítják át vagy elválaszthatatlanul összekötik vagy keverik, a KRONOSPAN-MOFA szerzi 
meg az újonnan keletkezett eszköz   társtulajdonát saját eszköze értékének arányában az új 
eszközhöz. Ha ez a feldolgozás, átalakítás, összekötés vagy keverés oly módon történik, hogy 
a KRONOSPAN-MOFA eszközei a szállító egyik fő tárgyának alkatrészeivé válnak, a 
szállítónak társtulajdont kell engedélyeznie  a KRONOSPAN-MOFA számára a fő eszközön 
annak értéke arányában az új eszközön. A szállító minden esetben megőrzi a KRONOSPAN-
MOFA társtulajdoni részét KRONOSPAN-MOFA számára.  

 
12.4. A szállító a KRONOSPAN-MOFA által rendelkezésére bocsátott gyártóeszközöket, 

dokumentumokat, mintákat, modelleket, adatokat, stb. kizárólag a KRONOSPAN-MOFA által 
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megrendelt áru gyártására használja. Ezeket a KRONOSPAN-MOFA kérésére bármikor 
költségmentesen, haladéktalanul ki kell adni, ha már nem szükségesek a KRONOSPAN-
MOFA-val kötött szerződés teljesítéséhez. Ha a gyártóeszközön a szállító társtulajdona áll 
fenn, a kiadás a szállító társtulajdoni részének jóváírásával történik.  

 
13. Alvállalkozók/munkavállalók nem EU - államokból  
 
13.1. Alvállalkozók bekapcsolásához a KRONOSPAN-MOFA előzetes írásbeli hozzájárulása 

szükséges. A szállítónak kell az alvállalkozó minden kötelezettségét megállapítani és azok 
betartását biztosítani, melyeket a KRONOSPAN-MOFA-val szemben vállalt.  Ha szállítók, 
vagy alvállalkozók olyan munkavállalókat alkalmaznak, akik nem EU – országokból 
származnak, a szállítónak a munka megkezdése előtt be kell nyújtania a KRONOSPAN-
MOFA-nak a megfelelő munkavállalási engedélyeket.  

 
13.2. A szállító az alvállalkozót nem akadályozhatja abban – különösen exkluzív megállapodás 

útján – hogy szerződést kössön a KRONOSPAN-MOFA-val más 
szállításokról/szolgáltatásokról. Ha a szállító megsérti ezt a kötelezettségét, a KRONOSPAN-
MOFA-nak jogában áll a szerződéstől visszalépni és/vagy nemteljesítés miatt kártérítést 
követelni.  

 
14. Kivitelezés/biztonság/egészség- és környezetvédelem  
 
14.1. A szállítónak figyelembe kell vennie az elismert műszaki szabályokat és az érvényes törvényi, 

hatósági rendelkezéseket és a KRONOSPAN-MOFA saját előírásait. Különösen a gépeket és 
műszaki munkaeszközöket kell a géprendeletnek megfelelően használati utasítással és EU – 
komformitási nyilatkozattal valamint kiváltképp CE – jelzéssel szállítani.  

 
14.2. A szállítónak figyelembe kell vennie a KRONOSPAN-MOFA  mindenkori szállítási és építési 

előírásait a gépek, elektro- és vezetéstechnika számára,,a KRONOSPAN-MOFA 
korrózióvédelmi irányelveit, valamit a KRONOSPAN-MOFA irányelveit és építési előírásait a 
kisacél- és acélmunkákra és  készülékmegjelölési-rendszerét a hő- és energiaszolgáltató 
készülékekre valamint a KRONOSPAN-MOFA „Lépcsők, létrák, közlekedési útvonalak, 
munkahelyek, stb. kivitelezése” gyári szabványát. Ha a fenti előírások kényszerítő törvényi 
előírásokkal vagy szerződéses megállapodásokkal ütköznek, vagy  már nem felelnek meg a 
technika állásának,  a szállítónak haladéktalanul értesítenie kell erről a KRONOSPAN-MOFA-t 
és egyeztetniük kell a további eljárásmódokat.  

 
Ha a szállító veszélyes anyagokat szállít a 2000. évi XXV. Törvény illetve a 44/2000 EüM 
rendelet ( veszélyesanyag-rendelet) értelmében, a szállítás előtt rendelkezésre kell bocsátania 
az EG – biztonsági adatlapot vagy ehhez hasonló dokumentumot. A szállítónak tilos rákkeltő 
anyagokat használni.  
 
Ha a szállító szállításai/szolgáltatásai során hulladék keletkezik, a szállító ezeket saját 
költségére hasznosítja, vagy ártalmatlanítja a hulladékjog szerint. A tulajdon, veszély és a 
hulladékjogi felelősség a hulladék keletkezésének időpontjában megy át a szállítóra.  

 
15. Biztosítások  
 
15.1. A szállítónak a szerződés és garancia tartamára rendelkeznie kell felelősségbiztosítási 

védelemmel legalább 5,0 millió EURO legkisebb káreseményenkénti összegben és kérésre 
igazolnia kell azt. Ha egyebekben törvényileg minimálbiztosítási összegeket kell figyelembe 
venni, akkor azok érvényesek. A KRONOSPAN-MOFA számára közvetlenül irányított minden 
szállítmányt – az anyagszállítás kivételével a megbízási szerződésekre, melyeket a szállító a 
KRONOSPAN-MOFA eszközeivel végez – a szállítónak kell biztosítani. Ennek a 
felelősségbiztosításnak fedeznie kell a személyi, dologi és vagyoni károkat. 

 
15.2. Szerelési tevékenység esetén a felelősségbiztosítás mellett kötelezi magát arra is a szállító, 

hogy megfelelő szerelési biztosítást köt legalább 10 millió EURO értékben, melynek során 
figyelembe kell venni a KRONOSPAN-MOFA tulajdonában álló tárgyakat is.  
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15.3. A fenti kötelességek érintik a szállítót és az általa megbízott alvállalkozót is. A szállító kötelezi 
magát arra, hogy az általa alkalmazott alvállalkozót is megfelelően kötelezi.  

 
16. Titoktartás  
 
16.1. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy minden megrendelést és az azokkal 

összefüggő információkat és kereskedelmi és műszaki dokumentumokat üzleti titokként 
kezelnek. Különösen a kapott ábrák, rajzok, számítások, minőségi irányelvek, minták és 
hasonló tárgyak tartandók szigorúan titokban. Titkos információk sokszorosítása és 
továbbadása csak az üzemi szükségletek keretében engedélyezett. Harmadik személyek 
számára csak előzetes, kifejezett, írásos hozzájárulás után lehetnek hozzáférhetők.  

 
16.2. A szállító kötelezi magát, hogy alszállítóit és alvállalkozóit ugyanilyen körben kötelezi 

titoktartásra. A szállító a KRONOSPAN-MOFA által közölt titkos információkat kizárólag 
rendeltetésszerűen használhatja.  

 
16.3. A titoktartási kötelezettség a szállítói kapcsolat befejezése után is fennáll, amíg a bizalmas 

információk nem válnak nyilvánossá. A nyilvánossá válás esetére a szállítót terheli a 
bizonyítási kényszer. A szállító köteles a szállítói viszony befejezés után a tudomására jutott 
üzleti titkokat a KRONOSPAN-MOFA-nak kiadni, ha ezek megtestesültek vagy elektronikus 
tároló közegen vannak. A szállító adatfeldolgozó rendszeréből biztonságosan kell eltávolítani 
minden üzleti titkot. A sokszorosítást bármilyen formában úgy kell zavarni, hogy lehetetlenné 
váljon a rekonstrukció.  

 
17. A teljesítés helye, alkalmazandó jog, bíróság  
 
17.1. A szállító szállítási kötelességeinek teljesítési helye a KRONOSPAN-MOFA által megnevezett 

fogadó- és felhasználói állomás. A KRONOSPAN-MOFA fizetési kötelezettségének teljesítési 
helye a KRONOSPAN-MOFA  székhelye (ld. 6.3).  
 

17.2. A felek minden szerződéses és szerződésen kívüli kapcsolata Magyarország anyagi joga alá 
tartozik. Az egységes ENSZ –eladási jog (CISG) alkalmazása – ha engedélyezett -, valamint a 
magyar Nemzetközi Magánjog alkalmazása kizárt.  

 
17.3. A megkötött szerződésből adódó vagy azzal összefüggő valamint létrejöttéről minden vitás 

kérdés kizárólagos bírósági helye a KRONOSPAN-MOFA székhelye. A KRONOSPAN-MOFA 
a szállítót egyébként annak üzleti székhelyén is perelheti. Előbb írtak nem érvényesek, ha egy 
másik – törvényileg kényszerítően előírt – kizárólagos bírósági illetékesség áll fenn.   

 
17.4. A kereskedelemben szokásos szállítói záradékokat az érvényes Incoterms 2010 – ICC Paris 

szerint kell értelmezni, amennyiben arra alkalmazhatók.  
 
18. Záró rendelkezések  
 
18.1. Pályázatok, tervek, költségkalkulációk stb. kidolgozására alapvetően nem jár díjazás.  
 
18.2. Ha egy szállító fizetéseit leállítja, vagy vagyonáról csődeljárást kérelmeznek, a KRONOSPAN-

MOFA jogosult a szerződés nem teljesített részeinek vonatkozásában a szerződéstől 
visszalépni.  

 
18.3. Nem érinti jelen rendelkezések hatályát, ha egyes előírásai hatálytalanok lennének, vagy azzá 

válnának. A szerződő felek olyan új rendelkezésben kötelesek megállapodni, mely a 
hatálytalan rendelkezéssel követett célhoz legközelebb áll. Ennek megfelelője érvényes 
szerződéses rendelkezések hiánya esetén is.  

 
18.4. A jogilag kötelező származási nyilatkozatot vagy áruszállítási áruforgalmi igazolást az Európai 

Közösség szerződéses területén a szállítónak kell átadnia a mindenkor érvényes formában. 
Ha nem lehet származási nyilatkozatot vagy áruforgalmi igazolást kiállítani, erre legkésőbb a 
megrendelés visszaigazolásában kell utalni. Ebben az esetben a KRONOSPAN-MOFA 



 9 

anélkül jogosult visszalépni a szerződéstől, hogy a szállító vele szemben igényeket 
támaszthatna.   

 
18.5. Jelen Általános beszerzés feltételek tartalmi eltérései esetén az egyes szerződéstől kétség 

esetén az egyedi szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
18.6. Jelen beszerzési feltételekben magyar, német és angol nyelven állapodtunk meg. Eltérések 

esetén a magyar nyelvű szöveg irányadó..  
 


