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1. BEVEZETÉS 
Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport tagjai az Alpiq Csepel Kft. és az Alpiq 
Csepeli Szolgáltató Kft. (továbbiakban Alpiq Csepeli Vállalatcsoport) 
minden Áru beszerzése valamint ahhoz kapcsolódó Megrendelés 
és/vagy Szerződése jelen Beszerzési Általános Szerződéses 
Feltételek (a továbbiakban Feltételek) szerint szabályozandó. 
A jelen Feltételektől eltérő bármely megállapodás kizárólag akkor 
érvényes, ha azt mindkét fél írásban elfogadta. 
Jelen Feltételek a Megrendelés és/vagy Szerződés elválaszthatatlan 
részét képezik. 
Jelen Feltételek határozatlan ideig, illetve visszavonásig érvényesek. 
 
2. ALKALMAZÁS, HATÁLYOSSÁG 
2.1 Az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport (a továbbiakban: Vevő) 
Megrendeléseit és/vagy Szerződéseit kizárólag jelen Feltételekkel 
összhangban lehet teljesíteni. 
2.2  A Megrendelés és/vagy Szerződés elfogadásakor jelen Feltételek 
rendelkezései azonnal hatályosak és elfogadottnak tekintendők, és a 
Vevőre, illetve az Eladóra nézve kötelezőek. A jelen Feltételektől 
eltérő bármely megállapodás kizárólag akkor érvényes, ha azt 
mindkét fél írásban elfogadta. 
2.3 Amennyiben jelen Feltételek valamely rendelkezése 
érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a Feltételek egészének 
érvényességét. 
2.4 Jelen Feltételek elfogadása történhet írásban, de ezzel 
egyenértékű a Megrendelés visszaigazolása vagy az Eladó által 
történő első teljesítés abban az esetben is, ha a teljesítés hibás. 
2.5  Jelen Feltételek elfogadásával a felek közötti minden korábbi 
megállapodás, nyilatkozat, feltétel, stb. hatályát veszti az elfogadást 
követően megrendelt áruk vonatkozásában. 
2.6 Jelen Feltételek elfogadásával felek megállapodnak, hogy nem 
válik a szerződés tartalmává bármely olyan szokás, amelynek 
alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, 
és más gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. 
 
3. MEGHATÁROZÁSOK 
„Eladó”: az a természetes személy (egyéni vállalkozó), jogi személy, 
akihez, illetve amelyhez a Vevő a Megrendelését eljuttatja.  
„Vevő”: az Áru megvásárlója, az Alpiq Csepeli Vállalatcsoport jogilag 
önálló tagja.  
„Áru”: a Megrendelés és/vagy Szerződésben tételesen, illetve fajta 
és minőség szerint pontosan megnevezett árucikk(ek)et és az(ok) 
tartozékait, alkotórészeit jelenti. 
„Megrendelés”: a Vevő által használt formanyomtatványon kiadott 
Megrendelés, jelen Feltételekkel vagy felek speciális szerződési 
feltételeivel. 
A „Szállítási határidő” a Megrendelésben az Áru szállítására 
megadott időpont, a mindenkori érvényes INCOTERMS szerint. 
INCOTERMS: A Nemzetközi Kereskedelmi Kamarának a Megrendelés 
és/vagy Szerződés aláírásakor érvényes kereskedelmi szokványra 
vonatkozó kiadványa. 
 
4. SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE, ELÁLLÁS, FELMONDÁS 
4.1  Érvényes szerződés létrejöttének feltétele az Eladó ajánlatára a 
Vevő Megrendelési számmal és cégszerű aláírásával ellátott írásbeli 
vagy elektronikusan kiadott Megrendelés 

4.1.1 Ha a Vevő által megküldött Megrendelést az Eladó írásban, 
változatlan formában visszaigazolja, ezzel a Megrendelést 
elfogadja, a felek között a szerződés (továbbiakban: Szerződés) 
létrejön. 
4.1.2 Ha a Vevő által megküldött Megrendelésnek megfelelően 
az Eladó a teljesítést megkezdi, a felek között a szerződés 
(továbbiakban: Szerződés) létrejön. 
4.1.3 Ha az Eladó a megküldött Megrendelést eltérő módon 
igazolja vissza, érvényes Szerződés akkor jön létre, ha az 
eltérésben a felek megállapodtak és azt írásban is rögzítették.  

4.2 Vevő azonnali hatállyal, az érdekmúlás igazolása nélkül elállhat a 
Szerződéstől vagy felmondhatja a Szerződést, amennyiben 

4.2.1 a z Eladó súlyosan megsérti jelen Feltételek rendelkezéseit. 
Súlyos oknak minősül az azonnali hatályú felmondással 
kapcsolatban különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben az 
Eladó: 

(i) nem teljesít szerződésszerűen;  

(ii) a Vevővel kapcsolatos üzleti titkot harmadik személy 

részére hozzáférhetővé teszi, továbbá:  

(iii) a Megrendelés és/vagy Szerződésben szereplő Árut nem 

szállította le a teljesítés időpontjáig maradéktalanul, 

kivéve ha ahhoz a Vevő a beleegyezését adta. 

 

4.2.2 az Eladó (az ügylet lebonyolítása alatt): 
(i) megszűnik (beolvadási vagy egyesülési eljárástól 

eltérő okból kifolyólag); 

(ii) írásban elismeri fizetésképtelenségét; 

(iii) ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul jogerős 

bírósági határozat alapján; 

(iv) határozatot hoz a végelszámolásáról; és / vagy  

(v) valamely biztosított követeléssel rendelkező harmadik 

személy tulajdonába veszi minden, vagy jórészt minden 

vagyontárgyát, vagy végrehajtási, bírói zár alá vételi, 

lefoglalási eljárást indítanak minden, vagy jórészt minden 

vagyontárgya tekintetében. 

4.3 A Vevő követelhet az Eladótól bármely olyan pótlólagos 
költséget, amely a Vevői elállás/felmondás következtében a le nem 
szállított Áruk beszerzésekor a Vevőnél többletként felmerült. 

 
5. TELJESÍTÉS 
5.1  Az Eladó a Szerződést akkor teljesíti, ha a Megrendelésnek 
és/vagy Szerződésnek megfelelő Árut, az előírt időben, helyre, 
mennyiségben és minőségben leszállítja, a Megrendelésben és/vagy 
Szerződésben meghatározott módon (INCOTERMS szerint), és azok 
megfelelnek a felek által meghatározott és kölcsönösen elfogadott 
tulajdonságoknak, továbbá jelen Feltételeknek. 
5.2  Az Eladó a teljesítés idejéről köteles a Vevőt legalább 3 nappal 
előbb értesíteni. A határidő előtti szállítás illetve rész szállítás 
kizárólag Vevő kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyásával 
lehetséges. 
5.3 Eladó Megrendelés és/vagy Szerződésben vállalt bármely 
kötelezettségének nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén Vevő 
jogosult kötbér érvényesítése mellett  teljesítésre póthatáridőt előírni 
vagy szavatossági jogaival élni, vagy a Szerződéstől elállni, a 
Szerződést felmondani kivéve, ha a felek ettől eltérően 
rendelkeznek.   
5.4 A Megrendelés és/vagy Szerződésben meghatározott 
mennyiségen túli teljesítés esetén a többletért Vevő csak akkor 
köteles fizetni, ha erre még a teljesítés előtt írásban vállalkozik. 
5.5  Ha Eladó bármikor, joggal feltételezi, hogy nem képes a kitűzött 
időre szállítani az Árut, a késedelem okáról vagy okairól 
haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles Vevőt. A tájékoztatás 
Eladót nem mentesíti azon kötelezettsége alól, mely őt a 
megállapodott teljesítési határidő elmulasztása miatt terheli. 
5.6 Ha a Vevő másképpen nem rendelkezik Eladó az Árut a 
Megrendelés és/vagy Szerződésen megadott Szállítási címre 
leszállítja. 
5.7   Az Eladó köteles a Megrendelés és/vagy Szerződésre vonatkozó 
valamennyi dokumentumon feltüntetni a Megrendelés és/vagy 
Szerződés számát. 
5.8 Vevő a leszállított Áruk átvételét a szállítólevél aláírásával 
igazolja. Eladó az Áru átvételét tanúsító dokumentumokat köteles a 
számlához csatoltan megküldeni Vevőnek. 
5.9    A szállítási kockázat az Áru igazolt átvételéig az Eladót terheli. 
5.10 Amennyiben a Vevő másképpen nem rendelkezik, az Áru 
tulajdonjoga Vevőre az Áruk igazolt átvételekor száll át, mely jogilag 
a Vevő fizetési kötelezettség vállalását jelenti. Rész-szállításnál 
előzőek minden egyes részletre vonatkoznak.  
5.11   Amennyiben Vevő részéről a fizetés előre történt, Eladó akkor 
teljesíti szerződéses kötelezettségét, ha az Árut jelen Feltételek 5. 
pontja szerint rendelkezésre bocsátja Megrendelés és/vagy 
Szerződés szerint. Részbeni előre fizetés esetén is a fenti szabályok 
érvényesek. 
5.12 Amennyiben az Áru csomagoltan kerül szállításra, a 
csomagolásnak meg kell felelnie a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek.  
5.13. Az Árunak rendelkeznie kell magyar nyelvű használati 
útmutatóval, minőségtanúsítással, jótállási jeggyel. Ezen feltételek 
hiánya az Árut minőségileg hibássá teszi. 
5.14. Az Árut minden esetben minőségi és mennyiségi fenntartással 
veszi át a Vevő. 
A Vevő jogosult az Árut az Eladó költségén visszaküldeni, és a 
fizetést megtagadni, illetve az áru átvételét követően a fizetést 
arányosan csökkenteni az alábbi esetekben: 

 az Áru minősége vagy csomagolása nem megfelelő, 
 az Áru vagy csomagolása sérült, 
 az Áru nem megrendelésre érkezik, 
 a Megrendelési szám a szállítólevélen nem került 

feltüntetésre. 
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Ezekben az esetekben az Eladó az Áru visszavételét nem tagadhatja 
meg. 
5.15 Vevő fenntartja a jogot, hogy az Áru hibája miatt az 5.14. 
pontban foglaltak szerint járjon el, abban az esetben is, ha az Áru 
kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű 
használatot. 
5.16 Vevő fenntartja a jogot, hogy bármely ésszerű időpontban 
ellenőrizze az akár kész, akár gyártás alatt lévő megrendelt Árut az 
Eladó székhelyén ill. telephelyén, ez az ellenőrzés azonban 
semmilyen szerződés szerinti kötelezettsége alól nem mentesíti az 
Eladót. 
 
6. ÁR, FIZETÉS 
6.1   A Megrendelés és/vagy Szerződésen szereplő árak határozottak 
és véglegesek, magukban foglalják Eladónak a Szerződés 
teljesítésével kapcsolatban felmerült összes költségét. 
6.2. A fizetési határidő – ha felek a Megrendelésben és/vagy 
Szerződésben másként nem állapodtak meg - a számla Vevőhöz való 
igazolt beérkezésétől számított 30 nap, amennyiben az Áru jelen 
feltételeknek mindenben megfelelően beérkezett. 
6.3 A kifizetés kizárólag a hatályos magyar számviteli és 
adójogszabályok rendelkezéseinek mindenben megfelelő számlára 
teljesíthető. A nem megfelelő számla a hiba korrigálásáig nem 
teljesíthető. 
6.4 A Vevővel szemben fennálló követelés harmadik személyre 
történő átruházása vagy engedményezése kizárt, kivéve ha Eladó az 
átruházáshoz, engedményezéshez Vevő előzetes írásbeli 
hozzájárulását beszerzi. 
6.5  Vevő fizetésével kapcsolatos reklamáció a fizetés megtörténtét 
követő 30 naptári napon belül, kizárólag írásban, a konkrét ok 
megjelölésével nyújtható be.  
6.6  Vevő az Eladó késedelmes teljesítése esetén naponta a számla 
Áfa nélküli összegének 1%-át, de legfeljebb összesen 15%-át, míg a 
teljesítés elmaradása esetén a Megrendelés és/vagy Szerződés Áfa 
nélküli összegének 25 %-át számítja fel kötbérként. A késedelem 
esetére kikötött kötbér a Megrendelésben és/vagy Szerződésben 
meghatározott teljesítés időpontját követő naptól, míg teljesítés 
elmaradása esetére kikötött kötbér a teljesítés időpontját követő 20. 
naptári naptól esedékes.  
6.7  Ha az Eladó a Megrendelés és/vagy Szerződés bármely pontjától 
egyoldalúan és a Vevő hátrányára eltér, a Vevő jogosult a fizetést – 
az eset körülményeitől függően – akár részben, akár egészben 
megtagadni, anélkül, hogy ezzel fizetési késedelembe esne. 
6.8   Vevő jogosult arra, hogy Eladóval szemben bármilyen fennálló, 
lejárt követelését az Eladónak fizetendő összegbe beszámítsa. 
 
7. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, KÁRTÉRÍTÉS 
7.1 Eladó vállalja, hogy a Szerződésből eredő kötelezettségeinek 
teljesítése során az Áru megfelel valamennyi hatályos - így 
különösen a minőségre, környezetvédelemre, csomagolásra, 
árumegjelölésre, termékfelelősségre, vegyi anyagokra, emberi 
egészségre és vagyonbiztonságra -, valamint valamennyi 
engedélyezési/bejelentési kötelezettségre vonatkozó jogszabálynak, 
illetve EU szabványnak. 
7.2 A szavatossági jogokra vonatkozóan továbbiakban a Ptk. 
rendelkezései az irányadóak. 
7.3 Eladó engedményezi Vevőnek mindazokat a szavatossági 
jogokat, amelyek őt az Árura vagy annak egy részére megilletik, 
vagy, ha Vevő azt választja, nevében ezeket a szavatossági jogokat 
Eladó érvényesíti. 
Ha az Eladó árujával kapcsolatban bármilyen jogcímen eljárást 
indítanak vagy pert kezdeményeznek, az Eladó minden segítséget 
megad a Vevőnek az eljárás során, illetve a Vevőnek erre irányuló 
felszólítása esetén az eljárásba belép. Az Eladó vállalja, hogy az 
eljárás minden költségét megtéríti a Vevőnek, vállalja továbbá a 
Vevő mentesítését a kártérítéstől, illetve egyéb követeléstől. 
7.4 Az Eladó szavatolja, hogy az Árukhoz kapcsolódó szellemi 
termékek, szabadalmaztatott cikkek, eljárások és bejegyzett 
konstrukciók után minden jogdíj és díj befizetésre került, és ezennel 
kötelezettséget vállal, hogy feltétel nélkül kártalanítja a Vevőt 
bármely szerzői jog, szabadalom, bejegyzett konstrukció vagy egyéb 
szellemi tulajdonjog bármilyen megsértésének vonatkozásában. 
7.5  A jótállásra (garanciára) vonatkozóan a felek a Megrendelés 
és/vagy Szerződésben külön fejezetben, kölcsönösen 
megállapodhatnak. Amennyiben külön megállapodás nem történik, 
akkor a mindenkor hatályos törvényi előírások érvényesek. 
7.6  Eladó a szállításkor Vevő rendelkezésére bocsát minden olyan 
okmányt, amely későbbiekben szükséges ahhoz, hogy Vevő a 
garanciális jogait érvényesíteni tudja.  

7.7 Az Eladó kártalanítja Vevőt az őt illetve alkalmazottját ért 
mindennemű kár vagy sérülés vonatkozásában, továbbá a kárral 
összefüggésben felmerült minden perrel, keresettel, igénnyel, 
követeléssel, költséggel, díjjal és kiadással kapcsolatban, az alábbi 
esetekben: 

7.7.1 Eladó jogosan igénybe vett alvállalkozója, munkavállalója 
vagy megbízottja által szándékosan vagy gondatlanságból 
előidézett kár esetén minden olyan kárért felel az Eladó, ami 
azok igénybevétele nélkül nem következett volna be. 
7.7.2 Az Eladó által elkészített vagy elkészíttetett hibás tervből 
(kivéve azt a tervet, amelyet a Vevő készített, adott át vagy 
határozott meg, és amellyel kapcsolatban az Eladó írásban 
elhárított magáról minden felelősséget), illetve hibás anyag 
felhasználásából vagy az Eladó részéről fennálló 
szakszerűtlenségből eredő kár esetén. 

7.8 Az Eladó köteles az adataiban (székhely, telefon, 
bankszámlaszám stb.) bekövetkezett változásokról a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően aláírt és dokumentumokkal alátámasztott 
levélben értesíteni a Vevőt. Az értesítés elmulasztásából eredő 
valamennyi kárt az Eladó viseli. 
7.9  Abban az esetben, ha a hiba megállapításához minőségellenőrző 
szervtől szakvélemény beszerzésére van szükség, annak költségeit a 
Vevő megelőlegezi, amelyet azonban megalapozott minőségi hiba 
esetén levonhat minden további feltétel nélkül az Eladó részére 
megfizetendő összegből.  
7.10 Eladónak tudomása van arról, hogy a Vevő villamos-energia és 
távhő termelési tevékenységet végez, ezért amennyiben Eladó a 
Szerződést megszegi, abból a villamos-energia és távhő értékesítési, 
valamint földgáz vásárlási szerződései vonatkozásában, kötbér 
fizetési, kártérítési kötelezettsége, elmaradt haszna származhat. 
 
8. TITOKTARTÁS, ADATKEZELÉS 
8.1. A Megrendeléssel és/vagy Szerződéssel összefüggésben a Vevő 
által kiadott specifikációk, áruminták, tervrajzok, anyagminták és 
információk bizalmasak, felhasználásuk az Eladóra, annak 
alvállalkozóira és munkavállalóira kell, hogy korlátozódjon kizárólag 
a Szerződés teljesítésének céljából. 
8.2 A Szerződés létrejötte és a Megrendelés és/vagy Szerződés 
tartalma, az azzal kapcsolatos, illetve a Szerződés teljesítése során a 
Vevővel, valamint üzleti partnereivel kapcsolatban az Eladó 
tudomására jutott valamennyi adat üzleti titok. Az Eladó 
kötelezettséget vállal, hogy a Megrendelés és/vagy Szerződéssel 
kapcsolatban a Vevőről, valamint az üzletfeleiről szerzett valamennyi 
adatot titokként kezel, és ilyen adatot harmadik személlyel a Vevő 
előzetes írásos beleegyezése nélkül nem közöl. Az e pontban foglalt 
titoktartási kötelezettsége megsértése esetén az Eladó köteles a 
Vevő ebből eredő teljes vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni. 
A titoktartás kiterjed az Eladó tulajdonában, vagy érdekkörében lévő 
más társaságokra, illetve mindazokra a vállalkozásokra, amelyekben 
az Eladó tulajdonos vagy alkalmazott. 
8.3. Felek jogosultak a Szerződés megkötése és teljesítése során 
közreműködők (továbbiakban: Közreműködők) adatainak átadására 
a másik félnek. A személyes adatok átadására és annak kezelésére 
vonatkozóan a Felek a hatályos magyar jogszabályoknak és a 
2016/679 EU (GDPR) rendeletében foglaltaknak megfelelően járnak 
el. A Közreműködők személyes adatainak kezelése és átadása 
szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, megőrzésére 
a Felek addig jogosultak, amíg a szerződés rendelkezéseiből 
esetlegesen igény érvényesíthető. Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy 
a Szerződéssel összefüggésben közölt, Vevő által címzettként 
tudomására jutott Közreműködők személyes adatát a Szerződés 
kezelése és teljesítése során a dokumentumok nyilvántartása, 
számlakezelés, valamint az üzleti partnerek elérhetőségének 
szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezeli a Vevő 
Adatkezelési szabályzata és tájékoztatója.  
8.4. Vevő a 8.3. pontban foglaltakról adatkezelőként a saját 
Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben, 
igazolható módon tájékoztatta.  
8.5. Az Eladó feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget 
vállal arra, hogy: 

 a 8.3. pontban foglaltakról adatkezelőként a Szerződés 
teljesítése során a saját Közreműködőit az itt leírtaknak 
megfelelő teljes terjedelemben, igazolható módon 
tájékoztatja,  

 a jelen pontban foglalt kötelezettségeik nem teljesítéséből 
vagy késedelmes teljesítéséből eredő következményért 
teljes kártérítési felelősséggel tartozik, az ezzel 
összefüggésben Vevővel szemben támasztott igény, 
követelés alól a Vevőt teljes körűen mentesíti és az ilyen 
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igényért, követelésért harmadik személlyel szemben 
helytáll.  

8.6. Eladó a 8.5. pontban szereplő kötelezettség kiterjed a fentiekkel 
összefüggésben bármely eljáró hatóság – ide értve a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, vagy uniós 
hatóságot is –, bíróság más harmadik személy által kiszabásra 
kerülő bírság vagy bírság jellegű szankció maradéktalan 
megtérítésére. 
 
9. ALKALMAZANDÓ JOG 
9.1   A fenti pontokban nem szabályozott kérdésekben a magyar 
Polgári Törvénykönyv (Ptk) és az egyéb hatályos magyar 
jogszabályok az irányadóak. 
9.2 Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy Jelen Feltételek alábbi 
rendelkezései jogszabály diszpozitív rendelkezésétől vagy a szokásos 
szerződési gyakorlattól eltérőnek minősülhet: a felek között 
korábban alkalmazott gyakorlat és szokás kizárása; az idő előtti, 
valamint a hibás teljesítés megtagadásának lehetősége.  
9.3   A felek a jogviszonyukban keletkező valamennyi vitás kérdést 
elsődlegesen békés úton, közös megegyezéssel kísérlik meg 
rendezni. 
9.4   Ha a vitás kérdésekben felek között megegyezés nem jön létre 
úgy értékhatártól függően kikötik a Budapesti XX., XXI. és XXIII. 
Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.. 
9.5   Amennyiben a felek különböző Állam joghatósága alá tartoznak 
– és a felek másként nem állapodnak meg – bármely vita 
elbírálására, amely a Megrendelésből és/vagy Szerződésből vagy 
azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, 
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 
keletkezik, a felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik 
magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő 
Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) 
kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság 
a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel 
kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró 
választottbírók száma három és az eljárás során az angol nyelvet 
kell alkalmazni. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. 
évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás 
lehetőségét. 


