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A GTG Hungary BT - továbbiakban „GTG” – Általános Beszerzési Feltételei 

 

1. Érvényesség, írásos forma 

1.1. Jelen Általános Beszerzési Feltételek kizárólagosan szabályozzák a GTG szerződéses 
partnereivel létrejött szállításra és szolgáltatásokra vonatkozó beszerzéseit. Ugyanezek a 
feltételek vonatkoznak a jövőbeni ügyletekre, akkor is, ha erről ismételten nem jön létre külön 
megállapodás. 

1.2. A szerződéses partnerek Általános Szerződési Feltételei, különös tekintettel az Általános 
Értékesítési vagy Megbízási Feltételekre, csak és kizárólag akkor képezik a szerződés részét, 
amennyiben azokat a GTG írásban kifejezetten elfogadta. A GTG jóváhagyása mindenkor 
szükséges, különösen abban az esetben, ha a GTG a szerződéses partner Általános szerződési 
Feltételeinek (ÁSZF) ismeretében a szállítást, ill. a szolgáltatást fenntartás nélkül elfogadja. 

1.3. Jelen ÁSZF értelmében a szerződő felek minden nyilatkozatára kötelezően előírt az írásbeli 
forma. Ugyanez vonatkozik az ÁSZF ill. a szerződés módosításaira és az egyéb 
megállapodásokra is. Az írásbeliségtől való eltérésről írásban kell nyilatkozni. 

1.4. Az ipari nyersanyagok beszerzésére a német DIN valamint a magyar MSZ szabványok, ezek 
hiányában a szokásos kereskedelmi normák és a szakmai szervezetek iránymutatásai 
vonatkoznak. Csak és kizárólag olyan MSZ szabvány alkalmazható, amely megegyezik vagy 
szigorúbb minőségi feltételeket tartalmaz a német DIN szabványhoz képest. Az alkalmazott MSZ 
szabvány német DIN szabványnak való megfelelőségének bizonyítása a szerződéses partner 
feladata és felelőssége.  

2. A szerződés létrejötte, megrendelések 

Szállítási szerződések és a szállítási lehívás, valamint azok módosításai és kiegészítései kizárólag 
írásos formában történhetnek. Abban az esetben, ha a szerződéses partner a GTG-től kapott 
megrendelésétől a megrendelés beérkezésétől számított 2 napon belül kifogással él, úgy a 
megrendelés nem jön létre. Ebből adódóan a GTG jogosult kérni a szerződéses partnertől a 
megrendelés visszaigazolását a megrendelés lebonyolítására vonatkozóan. Amennyiben a 
szerződéses partner a megrendelés beérkezésétől számított 10 napon belül a megrendelés 
visszaigazolását elmulasztja, a GTG fenntartja a jogot, hogy a szerződéses partner mindennemű 
kártérítési igényének kizárásával elálljon a szerződéstől. A GTG fenntartja magának a jogot 
továbbá arra, hogy az elállásból eredő valamennyi kárát a szerződéses partnerrel szemben 
érvényesítse. Amennyiben a szerződéses partner a GTG megrendelésében nyilvánvaló 
tévedéseket, hiányosságokat vesz észre, beleértve a megrendelőlapok hiányosságait, köteles 
felhívni a GTG figyelmét a korrekcióra, ill. a kiegészítésre még a rendelés 
elfogadása/véglegesítése előtt. Ennek hiányában a szerződés létre sem jöttnek minősül. 

3. Árak, fizetés, kedvezmény 

3.1 A felek közötti megállapodás szerinti árak rögzített árak, amelyek a szerződés hatálya alatt 
érvényesek. Utólagos ármódosítás kizárólag a GTG írásbeli hozzájárulásával lehetséges. 
Amennyiben a felek nem egyeznek meg másképp, az árak külön díjazás nélkül a GTG által 
meghatározott rendeltetési helyre értendők, és magukba foglalnak valamennyi költséget, így 
különösen, de nem kizárólagosan a vám-, a csomagolás, a biztosítás és a kirakodás költségeit.  

3.2 A GTG a fizetési kötelezettségének 30 napon belül 3 % kedvezmény igénybevételével, míg 60 
napon belüli fizetés esetén a számla nettó összegének kiegyenlítésével tesz eleget. A fizetési 
határidő a hiánytalan szállítástól/teljesítéstől és a szabályos számla bemutatásától indul az áfa-
befizetés igazolásával. Teljes szállítás esetén a vételár/munkadíj fizetési határidejének 
megkezdése akkor válik esedékessé, ha a termékeket hiánytalanul leszállították. 

3.3. Az előlegszámlákon, részszámlákon és a végszámlákon jelölni kell, hogy milyen típusúak, és 
a számozásuknak folytatólagosnak kell lenni. A külön jelzés nélküli számlák végszámlaként 
kezelendőek. 

3.4. A szerződéses partner számláinak kiegyenlítése rendszerint átutalással vagy átutalási 
megbízással történik. A GTG a fizetési eszközöket szabadon választhatja ki. 

3.5. Amennyiben a felek részletfizetésben állapodnak meg, a fizetési határidő kezdete a 
szabályosan kiállított számla beérkezésének napja. A fizetési határidő kezdete semmiképpen sem 
eshet a közösen kialkudott és a felek által elfogadott biztosíték letétbe helyezésének napja elé. 

3.6. A GTG részéről a fizetési határidő betartására vonatkozóan irányadó az átutalási megbízás 
átadása a banknak / pénzintézetnek, ill. a csekk elküldés napja. A fizetési késedelem joghatásai 
csak és kizárólag abban az esetben állnak fenn a GTG-vel szemben, ha a fizetésre a szerződéses 
partner a GTG-t írásban felszólította.  

3.7. A GTG-nek késedelmi kamatfizetési kötelezettsége nincs. 

3.8. A GTG érvényesíthet beszámítást és élhet a visszatartási jogával, valamint nem teljesített 
szerződés esetén a törvényes kereteken belül a kifogás jogával. A GTG különösen jogosult az 
esedékes kifizetések visszatartására, amennyiben a szerződéses partner részben vagy hiányosan 
teljesített.  

4. A szállítások és a szolgáltatások kivitelezése, minőség, alvállalkozók 

4.1. A szerződéses partner a szállítások / szolgáltatások vagy azok részleges teljesítését harmadik 
félre akkor ruházhatja át, ha ahhoz a GTG előzetesen írásban a beleegyezését adta. A GTG 
azonban nem köteles a beleegyezését adni, és ezt azokhoz a feltételekhez kötheti, hogy a gyártás 

helyét, folyamatát és az ahhoz felhasznált eszközöket megtekinthesse, valamint a harmadik fél a 
gyártás helyét nem helyezheti át külföldre. 

4.2. A szállításokat és szolgáltatásokat a megrendelés és a minőségi követelmények szerint a 
meghatározott mennyiségben és részletekben kell kivitelezni, a GTG által megadott szállítási 
határidők és (köztes) határidők kötelező érvényűek. A nem egyeztetett rész- és 
többletszállításokat a GTG nem köteles átvenni. 

4.3. A GTG által rendelkezésre bocsátott dolgok, szerszámok, formák, gyártáshoz szükséges 
eszközök stb. továbbra is a GTG tulajdonát képezik és a tárolásukért a szerződéses partner 
semmilyen költséget nem számolhat fel, ezek elkülönítve, egyértelmű jelzéssel ellátva 
kezelendőek. Ezen eszközök csak a GTG-vel kötött mindenkori szerződés teljesítéséhez 
használhatóak fel. A szerződéses partner köteles ezeket a saját költségére és felelősségére tárolni 
és kezelni.  

4.4. A szerződéses partnernek átadott dokumentumokhoz harmadik fél a GTG beleegyezése 
nélkül nem férhet hozzá, azokat nem sokszorosíthatja és kizárólag a GTG által jóváhagyott 
célokra használhatóak fel. A szerződéses partner köteles rövid időn belül a GTG-nek 
visszaszolgáltatni a dokumentumokat a köztük fennálló szerződéses jogviszony megszűnését 
követően vagy abban az esetben, ha azok a gyártási folyamat szempontjából már nem 
szükségesek.  

4.5. Amennyiben a szerződésben vagy az átadási dokumentációban a GTG és a szerződéses 
partner rajzszámait vagy a GTG és a szerződéses partner cikkszámait egyidejűleg megnevezik, 
úgy kizárólag a GTG - számok kötelező érvényűek. 

4.6. A szériagyártás előtti mintakészítés vagy a szériagyártásban történő változtatások az adott 
rajz és amennyiben rendelkezésre állnak, a GTG által jóváhagyott specifikációk vagy műszaki 
előírások alapján a mindenkor aktuális módosítás szerint történnek. A szerződéses partnernek 
ellenőriznie és tájékoztatnia kell a GTG-t az első minta gyártásakor a gyártási cél és minőségi 
követelmények érdekében véghezvitt módosítások és javítások hatékonyságáról. A GTG fenntartja 
a jogát, hogy a specifikációkat ezek alapján változtassa meg. 

5. Árukiadás, csomagolás, szállítás, átvételi késedelem, kockázatviselés 

5.1. A szerződéses partner köteles a kiadott áru hiánytalanságát ellenőrizni.  

A szerződéses partner a megfelelően csomagolt árut az összes árkísérő dokumentummal, a saját 
költségén a rendelésben megnevezett szállítási címre szállítani köteles. Amennyiben a GTG a 
szerződéses partner részére nem jelöl meg egy másik szállítási helyet, úgy szállítási helynek a 
GTG székhelye minősül. A szállítás kockázatát és kárveszélyét a szerződéses partner viseli. 

5.2. A GTG rendelkezhet arról, hogy a szerződéses partner szükség esetén a szállítmányra, a 
saját költségére teljes körű biztosítást szállítási károk ellen kössön. 

5.3. A teljesítés helye a megrendelésben megjelölt szállítási cím, amennyiben erről a 
megrendelésben nem rendelkeznek, úgy a GTG székhelye. 

5.4. A GTG rendelkezhet arról, hogy a szerződéses partner a csomagoló anyagot az átvétel 
helyéről a saját költségére elszállítsa és hulladékként való kezeléséről gondoskodjon. A 
szerződéses partner szerződésszerű teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések így 
különösen szerszámgép, lyukasztógép, egyéb árucikkek nem minősülnek átvettek, a megrendelő 
által, még akkor sem, ha az általuk előállított áruk átvételre kerülnek a GTG által. 

5.5. Amennyiben a szerződéses szolgáltatást, vagy a részszolgáltatást, amelyet a szerződéses 
partner ismételten az átvétel helyén átvételi elismervény ellenében ad át, ill. pótalkatrészként 
szállít ki, annak a költségét és a kockázatát a GTG által megadott kiszállítási címre történő 
kiszállításig ismételten a szerződéses partner viseli.  

5.6. Amennyiben a GTG késedelmesen veszi át a leszállított árut, a késedelmes átvételre 
vonatkozó törvényi előírások az irányadóak, azzal, hogy a kárveszély a GTG-re csak és kizárólag 
a tényleges átvétellel száll át.  A szerződéses partnernek a GTG részére a szolgáltatás teljesítését 
akkor is fel kell ajánlani, ha a GTG-vel az átvételben vagy együttműködésben egy meghatározott 
vagy meghatározható naptári napban egyeztek meg. Ha a szerződés tárgya a szerződéses 
partner által gyártott, nem helyettesíthető dolog/termék (egyedi termék), a szerződéses partnert 
kizárólag akkor illetik meg további jogok, ha a GTG együttműködésre kötelezte el magát és az 
együttműködés a GTG-nek felróható módon, nem teljesül.  

6. Iparjogvédelem - és egyéb jogok védelme 

6.1. A szerződéses partner garantálja, hogy a GTG a leszállított tárgy vagy szolgáltatás tovább 
értékesítésével, használatával vagy beépítésével harmadik fél szellemi tulajdonát nem sérti és a 
GTG-nek harmadik személlyel szemben nem áll fenn kártérítési felelőssége, azt kifejezetten jelen 
ÁSZF-ben kizárják. 

A szerződéses partner 6.1. pontban foglaltakkal összefüggő jogviták esetén köteles a GTG, 
egyoldalú utasítása esetén valamennyi adatközlést, tájékoztatást és információszolgáltatást 
megadni vagy a saját költségen az esetleges jogviták rendezésébe különösen, de nem 
kizárólagosan beavatkozó félként bekapcsolódni. A szerződéses partner köteles továbbá a 6.1. 
pontban foglaltakkal összefüggő jogviták esetén a GTG-vel szemben támasztott valamennyi 
követelés vonatkozásában felmerülő helytállási kötelezettség alól a GTG-t mentesíteni azzal, hogy 
a GTG-vel szemben előterjesztett követeléseket a GTG helyett maga téríti meg.  

6.2. A mentesítés az összes olyan ráfordítást tartalmazza, amelyek a harmadik fél általi 
használatbavétellel kapcsolatban. a GTG-t terhelik.  
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6.3.  A mentesítési igény elévülési ideje öt év, attól az időponttól számítva, hogy a jogilag 
érvényesíthető körülmény a GTG tudomására jutott vagy a súlyos gondatlanság bekövetkeztekor.   

6.4. A GTG fenntartja az ipari jogvédelmi- valamint szellemi tulajdonjogot az általa létrehozott 
adatokra, dokumentumokra, vázlatokra vagy hasonlóakra vonatkozóan, a szerződéses partner 
részére a szerződés teljesítésére rendelkezésre bocsátott előtanulmányokat, vázlatokat és 
dokumentumokat illetően, amelyeket a GTG dolgozott ki, vagy a GTG adatain alapulnak. Azokra a 
dokumentumokra és adatokra, amelyek szerzői jogvédelem alatt állnak, jelen feltételek 13. pontja 
alapján titoktartási kötelezettség vonatkozik. 

7. Rendkívüli felmondás és elállás 

7.1. Amennyiben olyan körülmények jutnak a GTG tudomására, hogy a szerződéses partner nem 
tud teljesíteni vagy nem hitelképes, különös tekintettel arra, ha felszámolási eljárás indul ellene 
vagy a vagyoni körülményei a szerződésbeli kötelezettségeit illetően jelentős mértékben 
rosszabbodnak vagy nem csak átmeneti fizetésképtelenségbe kerül, a GTG a szerződést 
indokolással felmondhatja, vagy elállhat a szerződéstől. 

7.2. A GTG kifejezetten fenntartja magának a felmondással illetőleg az elállással összefüggésben 
felmerült kárai vonatkozásában a kártérítési érvényesítésének lehetőségét a szerződéses 
partnerrel szemben.  

8. Szerződésszerű teljesítés akadályának bejelentése, vis major 

8.1. A szerződéses partner köteles haladéktalanul írásban értesíteni a GTG-t, amennyiben 
tudomására jut, hogy nem a szerződésben foglalt módon tud szállítani vagy teljesíteni vagy a 
szállítást vagy teljesítést harmadik félnek felróhatóan nem tudja elvégezni.  

8.2. Vis major miatti késedelem esetén a GTG jogosult az eredeti határidőhöz viszonyított 
póthatáridő egyeztetését követően a szerződéses partnertől a szállítás vagy teljesítés a korábban 
egyeztetett szerződési feltételek mellett követelni. Amennyiben az egyeztetett póthatáridő 
teljesítés nélkül telik el, úgy a GTG jogosult részben vagy egészben a szerződés teljesítettségi 
fokától függően elállni vagy felmondani azt.  

9. Szállítási késedelem, kötbér 

9.1. A megrendelésben és/vagy a szerződésben meghatározott szállítási és teljesítési határidők 
kötelezőek, azoktól csak a felek egyező akaratával lehet eltérni. A szállítási és a teljesítési idők a 
GTG-hez vagy a szerződésben megjelölt helyre történő kiszállításra és teljesítésre vonatkoznak 
kivéve, ha a felek ettől eltérően egyeztek meg. 

Ha a megrendelésben a GTG a szállítási és a teljesítési időt nem tünteti fel, akkor eltérő 
megállapodás hiányában, a szállítási és a teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számított 
14. naptári nap. A szállítási határidő a szerződés megkötésétől számított 14. napon jár le. A 
szerződéses partnernek a GTG-t haladéktalanul értesítenie kell, amennyiben olyan körülmények 
lépnek fel vagy jutnak a tudomására, amelyek miatt a szállítási és teljesítési határidőket nem tudja 
tartani. 

9.2. A szerződéses partner szállítási késedelme esetén a GTG jogosult követelni a szállítás 
teljesítését és kötbért igényelni, amelynek összege a késedelmes szállítás / teljesítés nettó 
szerződéses összegének 0,2%-a naptári naponként, de maximum a szerződéses összegnek az 
5%-át. A további kártérítésre vonatkozó igény érvényesítését - különös tekintettel a szállítási 
többlet-, az utólagos beszerelési költségekre, a rendkívüli műszak, a fedezeti vételből származó 
többletráfordításokra, a végső felhasználónak fizetendő kártérítésre - ez nem érinti. A szerződéses 
partnernek kell bizonyítania, hogy a GTG-t nem, vagy az általa megjelölt kárösszegnél jóval 
csekélyebb kár érte.  

10. Átvétel, kárveszélyátszállás, tulajdonátszállás 

10.1. A kárveszély és a tulajdonjog az átadás időpontjában a felek megállapodásától függően az 
átvételi elismervény ellenében vagy az átvétellel, száll át a GTG-re. 

10.2. A tulajdonjog-fenntartás kikötése kizárt. Adott esetben a szerződéses partner GTG által 
írásban hatályosnak nyilvánított, visszaigazolt tulajdonjog-fenntartása a GTG-nek leszállított áru 
ellenértékének a kifizetéséig marad érvényben és kizárólag az adott árura vonatkozik. Ebből 
adódóan a GTG-nek leszállított áru fel- és továbbfeldolgozása, valamint használata és a teljesítés 
kizárólag a GTG nevében történhet. 

11. Szavatosság 

A GTG szavatossági igényeire a törvényi előírások vonatkoznak az alábbi feltételekkel: 

11.1. Hibás teljesítésnek számít, ha a másik árut vagy kevesebb árut szállít a szerződéses 
partner. A szerződéses partner a szállításáért / szolgáltatásáért és annak a hiánytalan 
teljesítéséért akkor is felelős, ha a megrendelő a szerződéses partner által benyújtott terveket, 
rajzokat, számításokat / kalkulációkat, és egyéb kivitelezési dokumentumokat aláírta, 
engedélyezte, lepecsételte, ill. egy „szignózott” vagy hasonló jelzéssel látta el.  

A GTG abban az esetben is korlátlanul érvényesítheti a szavatossági igényét a szerződő 
partnerrel szemben, ha a hiba/hiányosság a szerződéskötéskor súlyos hanyagság / gondatlanság 
következtében nem volt ismert számára. Erre tekintettel a felek a Ptk. 6:157. § (1) bekezdés 
második mondatában foglaltakat kifejezetten kizárják. 11.2. Amennyiben a szerződő felek 
kereskedelmi ügyletet kötnek, a GTG a szállítás / a szolgáltatás hibátlanságát ésszerű időtartamon 
belül ellenőrizheti; a GTG a szerződéses partnerét, annak kérésére tájékoztatja az alkalmazott 
átvételi és ellenőrzési eljárásokról. Határidőben előterjesztettnek minősül az a kifogás, amelyet az 
árubeérkezést kövező 10 naptári napon belül közöltek. Amennyiben a GTG egyik átvevőjének 
részére történik a kiszállítás, elegendő, ha az átvevő az áru hiánytalanságát a körülményeihez 

képest ésszerű időtartamon belül ellenőrzi. A GTG ellenőrzési kötelezettsége az áru kiszállítását 
illetően azoknak a hiányosságoknak az ellenőrzésére korlátozódik, amelyek a GTG beérkező áru 
átvételekor végzett ellenőrzésnél szemrevételezéssel észrevehetőek, beleértve a szállítási 
dokumentumokat, valamint a minőség-ellenőrzés során a szúrópróba jellegű ellenőrzésnél. Abban 
az esetben, ha átvételben állapodtak meg a felek, nincs ellenőrzési kötelezettség. 

11.3. Különösen sürgős és/vagy késedelmes teljesítés veszélye esetén, ha a GTG az utánszállítás 
határidejét nem látja biztosítottnak, saját maga pótolhatja a hiányt és követelheti a szükséges 
ráfordítások visszatérítését. A GTG haladéktalanul tájékoztatja a szerződéses partnert ezekről a 
követelésekről, valamint a sürgősen végrehajtott intézkedésekről. 

11.4. Abban az esetben is a szerződéses partner viseli az ellenőrzés és a javítás költségeit, ha 
kiderül, hogy a szállítás nem volt hiányos. A GTG kártérítési felelőssége jogosulatlan hiánypótlás 
követelésére nem terjed ki; mivel ez csak akkor fordulhat elő, ha a GTG a hiányosságot észrevette 
vagy súlyos gondatlanságból ezt nem vette észre. 

12. Követelések engedményezése, visszatartási jog, beszámítás 

12.1. A szerződéses partner a GTG-vel szembeni követeléseit nem ruházhatja át harmadik 
személyre.  

12.2. A szerződéses partner kizárólag olyan követelést (egyéb jogviszonyokból származóakat is 
beleértve) számíthat be a GTG követeléseivel szemben, amelyek nem vitatottak vagy jogerős 
bírósági vagy hatósági határozaton alapulnak.  

12.3. A szerződéses partner nem élhet a visszatartás jogával, amennyiben ez egyéb GTG-vel 
kötött jogügyletekből eredő követelésekből származnak. Egyéb esetben a szerződéses partner 
csakis akkor élhet a visszatartás jogával, ha a követelései nem vitatottak és vagy jogerős bírósági 
vagy hatósági határozaton alapulnak.  

12.4. A további szállítások / szolgáltatások teljesítése, kifizetése kizárólag akkor lehetséges, ha a 
felek erről a teljesítés előtt, írásban megállapodtak. 

13. Titoktartás, kötbér 

13.1. A szerződéses partner a GTG által bármilyen formában közölt, ill. bármilyen adathordozón 
átadott bizalmas információt, üzleti is vállalati titkot, különös tekintettel a munkák kivitelezésére 
szolgáló know-how-t illetően, nem használhatja vagy értékesítheti saját, nem a szerződés tárgyát 
képező munkák kivitelezésekor, semmilyen formában nem hozhatja harmadik fél tudomására.  

Bizalmas információnak számítanak azok az információk / dokumentumok (folyamatábrák, 
műveleti előírások/szabványok, minták, rajzok, eljárási leírások, termékösszetétel, végső 
felhasználói adatok stb.), amelyek átadása egy harmadik félnek nem szükséges. Jelen 
szabályozás értelmében harmadik félnek nem minősülnek a szerződő fél alvállalkozói és 
szabadúszó munkavállalói, amennyiben az alkalmazásukhoz a GTG a beleegyezését adta. 

A szerződéses partner ennek megfelelően kötelezi a munkavállalóit, szabadúszó munkavállalóit, 
és az alvállalkozóit, és biztosítja, hogy kizárólag azok a személyek jussanak a bizalmas 
információk birtokába, akik a szerződéses kötelezettségeket teljesítik. 

13.2. A szerződéses partner kötelezi magát, hogy a fejlesztési munkálatok vagy ehhez hasonló a 
GTG üzleti tevékenysége érdekében nyújtott a 13.1. és a 6.4. pontban megnevezett szellemi 
tulajdoni oltalom alatt álló javakhoz kapcsolódó szolgáltatások kivitelezése során elért 
eredményeket a GTG számára rendelkezésre bocsájtja, és a GTG-nek küldött jelentéseket és 
levelezést nem hozza nyilvánosságra és harmadik féllel nem ismerteti, kivéve, ha ehhez a GTG 
kifejezetten írásban hozzájárult. 

13.3. A szerződéses partner a titoktartási kötelezettségének megszegésekor minden esetben 
köteles a GTG-nek kötbért fizetni, amely a szerződésbe foglalt, a szerződéses partnerrel elért 
nettó forgalom 15%-a, a szerződéses partner szándékos károkozása esetén a jövőbeni 
együttműködés kizárt A GTG további kártérítési igényét jelen kötbér nem érinti. Ezen felül a 
szerződéses partner felel a munkavállalói, a szabadúszó munkavállalói és az alvállalkozói 
titoktartási kötelezettségéért. 

13.4. Egyéb megállapodás hiányában a fent megnevezett kötelezettségek érvényüket veszítik, 
amennyiben az információk a szerződéses partner részéről vagy általánosan bizonyítottan 
ismertek voltak vagy lettek, vagy a GTG azokat általánosan hozzáférhetővé tette. 

14. Vevővédelem, kötbér 

A szerződéses partner a GTG vevőivel a jelen feltételekkel létrejött szerződés időbeli hatálya alatt 
és a szerződés lejártát következő két évben a GTG írásbeli hozzájárulása nélkül sem maga, sem 
harmadik félen keresztül nem vehet fel kapcsolatot, nem köthet szerződést, nem közvetíthet 
abban az esetben, ha az a szerződés tárgyát képező termékre, annak továbbfejlesztésére és az 
utódmodellekre irányul/vonatkozik. A GTG „vevői” azok az üzleti partnerek, akikkel a GTG jelen 
ÁSZF megkötésekor az értékesítési területén kereskedelmi kapcsolatban állt, vagy akikkel jelen 
ÁSZF megszűnéséig üzleti kapcsolatban áll vagy állt. A fennálló üzleti kapcsolat igazolására 
elegendő a szerződések, a megrendelési visszaigazolások vagy egyéb dokumentumok, mint pl. 
szállítólevelek, számlák, kísérő dokumentumok stb. bemutatása. 

14.2. A szerződéses partner nem jogosult a GTG-től bármilyen törvényi kötelezettségre hivatkozva 
a végrehajtott szállítások és teljesítések hasznosítására vonatkozóan információt kérni. A 
szerződő fél mindenkor köteles titokban tartani a számára ismertté vált másik GTG-vel 
szerződésben álló partner kilétével és a GTG üzleti tevékenységével kapcsolatos információkat. 

14.3. A kereskedelmi gyakorlatban használatos a fent megnevezett vevői védelemre vonatkozó 
megállapodás bármelyik pontjának megszegésekor a szerződő partner köteles a GTG-nek kötbért 
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fizetni, amely általa a GTG vevőjének elért nettó forgalomnak a 15%-a. A GTG további kártérítési 
igényét ez nem érinti. 

14.4. A szerződéses partner a GTG vevőivel jelen szerződés lejárta után két éven belül - jogi 
következmények nélkül / kötbér megfizetése nélkül - szerződéses jogviszonyba léphet, 
amennyiben a szerződéses partner a szerződés megkötése előtt a GTG-t a vevő szándékáról 
haladéktalanul értesíti és a GTG nem kíván vele üzleti kapcsolatot folytatni.  

Ha azonban a GTG szolgáltatna és a vevő a GTG szokásos piaci feltételek mellett nyújtott 
szolgáltatási szándékának ismeretének ellenére elutasítja, hogy a GTG-vel lépjen szerződéses 
jogviszonyba, azaz a szerződéses partnerrel szándékozik üzleti kapcsolatba lépni, a szerződéses 
partnernek a GTG-nek jutalékot kell fizetni, amely a szerződéses partnerrel elért nettó forgalom 
2%-a, a vevővel kötött kötelezettségvállalás ideje alatt, legkésőbb 2 évig. 

15. Felelősség 

15.1. A szerződéses partner a törvényi előírásoknak megfelelően tartozik felelősséggel és vállal 
szavatosságot, illetve jótállást. 

15.2. A szerződéses partner köteles üzemi és termék felelősségbiztosítást kötni, amelynek a 
fedezeti összege káreseményenként legalább 1,0 millió Euro összeg személyi, dologi és vagyoni 
kárra, amely tartalmazza a ki- és a beépítési költséget, valamint a visszahívásokat vagy egyéb 
üzemen kívüli és üzemi eseményeket, és a GTG kérésére a fent megnevezett biztosítás meglétét 
bizonyítani. 

Káresemény bekövetkeztekor a szerződéses partner a biztosítóval szembeni jogosultságot a GTG 
kérésére a GTG-re átruházza. 

15.3. A GTG kizárólag a szándékosan vagy a súlyos gondatlanságból elkövetett károkért felel. 
Egyszerű gondatlanság esetén a felelősség kizárt, bármilyen jogi alapja van, amennyiben nem 
lényeges szerződésbeli kötelezettségszegés megsértéséről van szó. A GTG felelőssége az életet, 
a testi épséget vagy az egészséget veszélyeztető káresetekre korlátozódik, amennyiben 
szándékos vagy gondatlanságból elkövetett kötelezettségszegés történik. 

A felelősség korlátozása alá esnek a GTG képviseletében eljáró és a kivitelezést végző személyek 
is.   

15.4. Amennyiben a szerződéses partner felelős a termékben bekövetkezett kárért, a GTG-t 
köteles mentesíteni a harmadik személyek követeléseivel szemben, mivel a kár oka a 
szerződéses partner felelősségi és ellenőrzési körében történt és ezért harmadik személyek 
irányában a Szerződéses partner felel.   

15.5. A szerződéses partner a mentesítési kötelezettségének eleget téve köteles ráfordításokat 
eszközölni, ha azok harmadik személy igénybevételével függenek össze vagy abból adódnak, 
beleértve a GTG általi visszahívásokat. A visszahívási intézkedésekkel kapcsolatban a GTG a 
szerződéses partnert a lehetséges és ésszerű kereteken belül tájékoztatja és az ügyben az 
állásfoglalásához lehetőséget biztosít. 

16. Elévülés, szállítási megtérítési igény 

16.1. A GTG hibás teljesítésből származó szavatossági igénye három évig terjed és elévülési 
jellegű, a szállítás vagy a teljesítés átvételétől vagy az átadásától számítva átvételi elismervény 
ellenében, kivéve, ha a felek kivételes esetben nem állapodtak meg hosszabb határidőben, vagy 
ha a hosszabb határidőt jogszabály írja elő. Az elévülési határidő meghosszabbodik azzal az 
időszakkal, amíg a hibás szállítást / teljesítést nem lehet a rendeltetésének megfelelően használni. 

16.2. A szerződéses partner hiányos termék leszállításából vagy teljesítéséből származó 
ráfordítások, amelyek a GTG vevői és végfelhasználói felé utólagos teljesítéséből keletkeztek, 
különös tekintettel a szállítási, úti, munka és anyagköltségekre, kártérítési igénye és/vagy 
visszkereseti igényre, a GTG által harmadik személy irányába teljesített kifizetést követő két 
hónap után válnak esedékessé, attól az időponttól számítva, amikor a GTG az átvevőinek vagy a 
végfelhasználóinak a kártérítési igényét kielégítette.  A GTG harmadik személy irányábani 
teljesítése és az esedékessé válás között az igény érvényesíthetősége nyugszik.  

A nyugvási idő, attól az időponttól számítva, 5 évvel később szűnik meg, amikor a GTG rendezte a 
harmadik személyek követeléseit.   

16.3. A GTG szerződéses partnerével szemben támasztott szavatossági igényének elévülése 
nyugszik, ha a szerződéses partner a hiba meglétét maga ellenőrzi. Az elévülés nyugvása csak 
akkor ér véget, ha a szerződéses partner a megbízóval írásban közli, hogy az eljárás befejeződött, 
vagy a vizsgálat eredményét a megbízónak megküldi, vagy ha a szerződéses partner a hiba 
megszüntetését írásban elutasítja. 

16.4. A szavatossági igényeken túlmenően a GTG a hatályos jogszabályokban foglalt elévülési 
időn belül kártérítési igénnyel élhet egy szállítói láncon belül. A GTG különösen jogosult, hogy 
pontosan előírja az eladó részére az utólagos teljesítés módját, amellyel a GTG egyedi esetben az 
átvevője felé tartozik. Ebből adódóan a Ptk. 6:159 § (2) bekezdésében. meghatározott választási 
jog nincs korlátozva.  

16.5. Mielőtt a GTG az átvevője által érvényesíteni kívánt szavatossági igényt elismeri vagy 
teljesíti, a GTG értesíti a szerződéses partnerét és a tényállás rövid felvázolásával kéri az 
állásfoglalását. Amennyiben a szerződéses partner ésszerű határidőn belül nem foglal állást, és 
nem születik elfogadott megoldás se, a GTG által ténylegesen nyújtott kártérítési igény úgy 
számít, mintha az átvevőjének tartozna; ebben az esetben az ellenkezőjének a bizonyítása a 
szerződéses partner kötelessége. 

16.6. A GTG a kártérítési igényének érvényesítését abban az esetben is fenntartja, ha a terméket 
az értékesítése előtt a GTG vagy az egyik átvevője feldolgozza.   

17. Eljáró bíróság, alkalmazott jog, írásbeliség 

17.1. A felek kifejezetten kikötik a magyar jog alkalmazását az ENSZ kereskedelmi 
joggyakorlatának kifejezett kizárásával. 

17.2. Eljáró bíróság a GTG székhelye szerint illetékes eljáró bíróság. A GTG fenntartja magának 
a jogot, hogy egyedi megállapodásban más bíróság illetékességét kösse ki.  

17.3. Amennyiben jelen megállapodás egyik rendelkezése hatálytalan/érvénytelen, vagy 
hatálytalanná/érvénytelenné válik, úgy az a többi rendelkezés hatályosságát / érvényességét nem 
érinti. A szerződő felek vállalják, hogy a hatálytalan/érvénytelen rendelkezést egy 
hatályos/érvényes rendelkezéssel helyettesítik, vagy az ismeretlen hiányosságot úgy pótolják, 
hogy a megállapodásban kitűzött gazdasági célok megvalósulhassanak.  

 

Taksony, 2018-10 

 

 

 

 

 

 


