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H-1151 Budapest Fő út 63-65.

A JÁRMŰ ZRT ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI
ÁRUBESZERZÉSRE ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
MEGRENDELÉSÉRE
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

Jelen rendelkezés tartalmazza a Jármű Zrt. (Cégjegyzékszám: 01 10 042651, adószám: 10968408-2-42,
székhely: 1151 Budapest Fő út 63-65.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és a vele
szerződéses kapcsolatban álló Szállítók alapvető, általános szerződési feltételeit.
A Megrendelő és a Szállító között fennálló tényleges szerződéses kapcsolatot jelen ÁBF és a felek között
az adott szállítmánnyal kapcsolatban megkötött egyedi szerződés, vagy megrendelés (a továbbiakban
"Egyedi Szerződés") együtt szabályozza. Az Egyedi Szerződés alatt a Megrendelő megrendelése és a
Szállító árajánlata szerint a Szállítmány leszállítására irányuló, a felek egyedileg megkötött és
egybehangzó akaratnyilvánítását tartalmazó dokumentum, vagy a Szállító árajánlata alapján elkészített és
a Szállítóval közölt egyoldalú Megrendelői megrendelés egyaránt értendő. Az Egyedi Szerződésben nem
rendezett kérdések tekintetében az ÁBF-ben foglalt rendelkezések az irányadóak. A jelen ÁBF a
Megrendelő valamennyi megrendelése tekintetében irányadó. A Szállító általános szerződési feltételei
csak abban az esetben érvényesek, amennyiben a megrendelő azt írásban elfogadja.
A jelen ÁBF, és az Egyedi Szerződés együtt képezik a felek között létrejött teljes megállapodást. A
megrendelés elfogadásával a Szállító a jelen ÁBF rendelkezéseit - az ÁBF áttanulmányozását követően kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A Szállító kijelenti, hogy a Ptk. 205/B.§ (2) bekezdése alapján
az ÁBF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a
szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés
valamely kikötésétől eltérnek.

2.

A Megrendelő által megrendelt Szállítmány részletes felsorolását az egyoldalú megrendelői megrendelés
tartalmazza.

3.

A Megrendelő és a Szállító között szerződéses kapcsolat vagy a Szállítóval egyoldalúan közölt
megrendelés, vagy a Szállító árajánlatát elfogadó megrendeléssel jön létre.

4.

A Megrendelő árajánlatot kérhet a Szállítótól a Szállítmányra vonatkozóan. A Megrendelőtől érkezett
árajánlat kérés alapján a Szállító írásban tételes árajánlatot juttat el a Megrendelőhöz. Az árajánlat
általában az alábbi tételeket tartalmazza:
- a Szállítmány megnevezését és leírását, beleértve az esetlegesen Szállító által nyújtandó
szolgáltatások meghatározását és specifikációját
- a Szállítmány vételárát és a Szállító által felszámított díjakat
- ajánlati kötöttség időtartamát, illetve a Szállító által feltüntetett egyéb lényeges feltételeket (pl.
szállítási-, résszállítási ütemterv, teljesítési határidők, fizetési ütemterv)
A Megrendelő a részére megküldött tételes árajánlatot írásban, cégszerű aláírással ellátva fogadja el az
ajánlati kötöttség lejártáig. Az ajánlati kötöttség időtartama az árajánlat Megrendelőhöz történt
megérkezését követő 30 nap. Amennyiben Megrendelő a megrendelést az ajánlati kötöttség lejárát
követően juttatja el a Szállítónak, akkor Szállító mentesül az ajánlati kötöttsége alól, és a megrendelés
kizárólag Szállító külön, írásbeli elfogadása (visszaigazolás) útján válik kötelező érvényűvé.
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Megrendelő és Szállító között kizárólag abban az esetben jön létre Egyedi Szerződés, amennyiben
Megrendelő a fenti bekezdésben meghatározott ajánlati kötöttség lejártát megelőzően juttatja el
Szállítóhoz a Szállító tételes árajánlatában foglaltakkal minden tekintetben megegyező megrendelését.
A Szállító tudomásul veszi, hogy az árajánlatában foglaltakon túl egyéb költséget a Megrendelő részére
nem számíthat fel. Ha a megrendelést a Szállító az ajánlati kötöttség lejártát követően kapja kézhez, a
Szállító írásban nyilatkozik annak elfogadásáról.
Amennyiben a Megrendelő nem az árajánlatban meghatározott tartalommal küldi meg a megrendelést,
úgy erre külön felhívja a Szállító figyelmét. Ezen értesítés új ajánlatkérésnek minősül, ilyen esetben a
Szállító az értesítés alapján új árajánlatot készít, amelyet eljuttat a Megrendelő részére. A Megrendelő az
új árajánlat kézhezvételét követően a Szállítmányt az ÁBF fentiekben meghatározott rendelkezései szerint
jogosult megrendelni.
5.

A Megrendelő fenntartja szellemi alkotásokhoz fűződő jogait és/vagy szerzői jogvédelem alapján őt
megillető jogait az általa készített, az árajánlat bekéréséhez szükséges és a Szállító részére e célból átadott
tervek és egyéb más dokumentumok tekintetében. (a továbbiakban: Dokumentumok). Ezen
dokumentumokat a Szállító csak a Megrendelő előzetes hozzájárulása alapján teheti harmadik személyek
– alvállalkozók – számára hozzáférhetővé. A Megrendelő kérésére a Szállító köteles a Dokumentumokat
haladéktalanul neki visszaszolgáltatni, amennyiben a Megrendelő az Egyedi Szerződést nem a Szállítóval
köti meg. A fenti rendelkezések a Szállító Dokumentumaira is megfelelően irányadóak.
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megrendelés és az árajánlat megtétele során, valamint a
közöttük létrejött szerződéses jogviszony teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan
kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására. Üzleti titoknak
minősül a felek gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy
adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása
valamelyik fél jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.

6.

A szerződő felek az egyedi szerződésben állapodnak meg a részszállítás lehetőségéről, vagy annak
kizártságáról a megrendelni kívánt Szállítmány természetének megfelelően.

7.

A jelen ÁBF-ben használt „kártérítési igény” kifejezés magában foglalja a kártalanítást indokolatlan
kiadások tekintetében is.
II. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK, BESZÁMÍTÁS

1.

Az árajánlat kérésben és az adott Szállítmány megrendelésében meghatározott árak bruttó/nettó árak,
tartalmazzák a szállítás és a csomagolás díját, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg.

2.

A Szállítmány kifizetése a felek által meghatározott pénznemben és módon külön banki költség levonása
vagy beszámítása nélkül történik.

3.

A Megrendelő csak olyan követeléseket számít be, amelyeket a Szállító írásban elismert, nem vitatottak,
vagy amelyeket jogerősen megítéltek.
III. SZÁLLÍTÁSOK HATÁRIDEJE, KÉSEDELEM, KÖTBÉR, KÁRVESZÉLY

1.

A szállítási határidőkre az Egyedi Szerződésben foglaltak az irányadóak. A határidő akkor tekinthető
teljesítettnek, ha az Egyedi Szerződésben meghatározott időpontban és teljesítési helyen a Szállító a
Szállítmányt Megrendelőnek hiánytalanul, szerződésszerűen átadta, illetve, ha a Szállítmány határidőn
belüli készre jelentése esetén a Megrendelő az átvétellel késedelembe esik. Megrendelő az átvétel
tekintetében akkor esik késedelembe, ha a megrendelt Szállítmányt az Egyedi Szerződésben
meghatározott határidő utolsó napjáig nem veszi át.
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2.

Ha a felek vis major, rendkívüli állapot (felkelés, háború vagy egyéb hasonló esemény, például
vesztegzár, sztrájk, rendkívüli természeti körülmények (tűzvész, árvíz stb.) bekövetkezése miatt nem
tudják az Egyedi Szerződésben foglalt határidőket betartani, akkor a határidők a késedelem okául szolgáló
esemény időtartamával megfelelően meghosszabbodnak. A Felek ebben az esetben kötelesek egymást
tájékoztatni a rendkívüli állapot bekövetkeztéről, és arról, hogy a késedelem várható időtartamáról.

3.

Ha a Szállító késve teljesít, a Megrendelő kötbért követelhet a késedelem minden hete/napja után,
melynek összege megegyezik a Szállítmányok késedelemmel érintett nettó árának 0,5%-ával, azonban a
kötbér maximális összege a késedelemben lévő Szállítmányok árának 20%-t nem haladhatja meg. A
Szállító tudomásul veszi, hogy késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a kötbérigényen túl is
érvényesítheti kárigényét, különösen tekintettel azon károkra, amelyek a Megrendelő és harmadik
személyek között keletkeztek, de a Megrendelő késedelmét okozzák harmadik személyekkel fennálló
szerződéses kapcsolatokban. Ezen esetben a Megrendelő jogosult a vele szemben érvényesített
valamennyi kárt és költséget a Szállítótól követelni.

4.

Megrendelő kártérítést a késedelmes Szállítmányokért az e fejezetben és a Ptk.-ban foglaltak szerint
követelhet.

5.

A kárveszély a Megrendelőre akkor száll át, amikor a Szállító a Szállítmányt a Megrendelőnek átadta.
Szállító a Szállítmányt a szokásos fuvarozási károk ellen biztosítja, kivéve, ha erről a Felek az Egyedi
Szerződésben másként rendelkeznek.
V. MINŐSÉGI HIBÁKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

A Szállító a minőségi hibákért (a továbbiakban: Hiba) az alábbiak szerint felelősséggel tartozik:
1.

A Szállító - a Szállítmány sajátosságait is figyelembe véve - köteles ingyenesen megjavítani vagy
kicserélni a hibás Szállítmányt, feltéve, hogy a Hiba a kárveszélyviselés átszállásakor már létezett.

2.

A kijavításra, illetve kicserélésre irányuló követelések elévülése a Ptk-ban meghatározott elévülés
kezdetétől számított hat (6) hónap, és hasonlóképpen ugyanez a szabály vonatkozik az elállásra és az
árleszállításra is. Nem alkalmazható ez a szabály, ha valamely jogszabály hosszabb kötelező alkalmassági
időtartamot ír elő valamely Szállítmány vonatkozásában.

3.

A Megrendelő köteles a Hibát haladéktalanul írásban bejelenteni a Szállítónak.

4.

A Szállító köteles a hibás Szállítmányt – a megrendelt termék természetét is figyelem véve haladéktalanul kijavítani, vagy kicserélni.

5.

A megállapodott minőségtől, a szerződésben foglalt műszaki adatoktól való jelentéktelen eltérés is Hibát
eredményez tekintettel arra, hogy a megrendelés előre közölt műszaki paraméterek szerint történik, így a
felek közötti kapcsolatban a jelentéktelen hiba a megrendelt Szállítmány sajátosságait figyelembe véve
nem értelmezhető.

6.

A Szállító a kiegészítő teljesítéssel kapcsolatban felmerült költségek vonatkozásában, beleértve többek
között az utazási, szállítási és anyagköltségeket, munkadíjat, nem támaszthat igényt abban az esetben, ha a
költségek azért magasabbak, mert a Szállítmányt a Megrendelő telephelye helyett egy másik helyre kell
szállítani.

7.

A Szállító felelősséggel tartozik a hibás teljesítés miatt a Megrendelőnek okozott valamennyi kárért. A
Szállító tudomásul veszi, hogy valamennyi, a hibás teljesítésből adódó kárért felelősséggel tartozik, a
késedelmes teljesítés esetére meghatározottak szerint, így különösen azokért a károkért, amelyek a hibás,
avagy késedelmes teljesítésével okozati összefüggésben a Megrendelő oldalán igazoltan felmerülnek.
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VI. A TELJESÍTÉS LEHETETLENÜLÉSE, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
1.

A szállítás lehetetlenülése esetén Megrendelő jogosult az ebből eredő kárának megtérítését követelni,
kivéve, ha a lehetetlenülésért nem a Szállító a felelős.

2.

Amennyiben a felek gazdasági körülményeiben olyan előre nem látható esemény következik be, amely
alapvetően megváltoztatja a Szállítmány értékét vagy tartalmát, vagy amely jelentős hatással van az üzleti
tevékenységükre, akkor az Egyedi Szerződést az esemény összes körülményének figyelembevételével
módosítani kell. Amennyiben ez lehetetlen, vagy olyan jelentős érdeksérelemmel, késedelemmel járna,
hogy gazdasági okok miatt nem várható el a Megrendelőtől, akkor jogosult az Egyedi Szerződéstől elállni.
Amennyiben a Megrendelő gyakorolni kívánja elállási jogát, akkor köteles erről haladéktalanul értesíteni
a Szállítót.
VII. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

1.

A jelen ÁBF vagy az Egyedi Szerződés egy vagy több rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi
rendelkezés érvényességét, kivéve, ha valamelyik fél számára már nem lenne esetleg fenntartható a
szerződéses kötelezettségek fenntartása.
VIII. RENDKÍVÜLI FELMONDÁS

1.

A jelen ÁBF-ben illetve Egyedi Szerződésben meghatározott megszüntetéshez való egyéb jogokon túl
bármely fél az adott Egyedi Szerződést felmondhatja, ha a másik fél az Egyedi Szerződést súlyosan
megszegte, és nem tesz meg minden szükségszerű lépést a szerződésszegés orvoslása érdekében az erre
vonatkozó értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül.
IX. ALKALMAZANDÓ JOG, A VITARENDEZÉS HELYE

1.
2.
3.

Felek a jelen ÁBF-fel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni.
A jelen ÁBF-re, illetve az annak alapján kötött Egyedi Szerződésekre a magyar jog az irányadó.
A jelen ÁBF angol és magyar nyelven készült azzal, hogy ezen változatok közötti eltérés esetén a
magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Budapest, 2021. november. 15.
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