
 
General Conditions of Purchase 
of FAG Magyarország Ipari Kft. 
 
A FAG Magyarország Ipari Kft. 
Általános Beszerzési Feltételei 
 

1 
 

A FAG Magyarország Ipari Kft. 
Általános beszerzési feltételei 
 

General Conditions of Purchase 
of FAG Magyarország Ipari Kft. 
 

I. Általános 
 
A beszerzés területén a köztünk és a szállító 
közötti jogviszonyokra kizárólag az alábbi 
feltételek érvényesek. A szállító feltételei és a 
eltérő megállapodások csak akkor érvényesek, ha 
azokat írásban elismertük. Sem a hallgatásunk 
sem a szolgáltatás elfogadása vagy annak 
kifizetése nem minősül elismerésnek. 
 
 

I. General 
 
In case of any purchase being undertaken by us 
any legal relationship between the Supplier and 
us is subject to the following terms and 
conditions. Conditions stipulated by the Supplier 
as well as any deviating agreements will be 
applicable only if confirmed in written form. 
Neither the fact that we do not expressly object 
to an agreement nor any acceptance of or 
payment for goods or services by us shall be 
construed as an acknowledgement. 
 

II. Szerződéskötés és szerződésmódosítások 
 
1. A szállításra vagy a szolgáltatásra vonatkozó 
egyedi szerződések, valamint az esetleges 
módosítások, kiegészítő megállapodások, illetve 
a szerződések megszűnésével kapcsolatos és 
egyéb nyilatkozatok és közlemények csak 
írásban érvényesek, amennyiben ezekről a jelen 
Feltételek másként nem rendelkeznek. 
Amennyiben a szállító egy megrendelést az 
átvételtől számított két héten belül nem igazol 
vissza, úgy bármikor jogosultak vagyunk. 
 
2. Áruszállítás esetén a Schaeffler Csoport 
vonatkozó minőségbiztosítási megállapodásának, 
logisztikai irányelvének, a vámkezelésre és 
külkereskedelemre vonatkozó kiegészítő 
feltételeinek a szerződés megkötésekor érvényes 
változatai a jelen Feltételek részét képezik. A 
dokumentumok letölthetők az interneten a 
www.schaeffler.de honlapról (megtalálható a 
keresőfunkció segítségével), és igény esetén 
rendelkezésre bocsátásra kerülnek a szállítók 
részére. 
 

II. Contract Formation and Amendment 
 
1. Any individual contracts concerning the 
supply of goods or services as well as any 
amendments, collateral agreements, notices as to 
the ending of such as well as any other 
declarations or notices must be in text form 
(Textform) unless otherwise set out in these 
Conditions. If the Supplier does not accept an 
order within two weeks of the receipt of such, we 
may revoke such (Widerruf) at any time. 
 
 
2. In case of any delivery of goods the applicable 
quality assurance agreement, logistics agreement, 
additional conditions for international trade as 
well as the shipping and transport instructions of 
the Schaeffler Group in their version applicable 
at the time the contract is concluded shall form 
an integral part of this contract. The documents 
can be found at www.schaeffler.de/en (using the 
search function) and will be made available to 
the Supplier upon request. 
 

III. A szállítás és szolgáltatás tartalma/ a 
szállítás tartalmának módosítása/ alkatrészek/  
alvállalkozók 
 
1. A szállító gondoskodik arról, hogy a 
szerződéses kötelezettségének teljesítése 
szempontjából minden jelentős adatról és 
körülményről, valamint szállítmányának az 
általunk szándékozott felhasználásáról kellő 

III. Scope of Provision of Goods and Services / 
Changes to Scope / Spare Parts / 
Subcontractors 
 
1. The Supplier shall ensure that all significant 
data and circumstances in terms of its 
performance of its contractual obligations as well 
as the intended use of its deliveries are known to 
the Supplier in good time. Offers shall be at no 
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időben tudomást szerezzen. Az ajánlatok 
számunkra ingyenesek. A szállító felelős azért, 
hogy az ajánlatának leadása előtt pontosan 
leellenőrizte a helyi körülményeket és a 
dokumentumokba való betekintés által 
megbizonyosodjon a szolgáltatások 
kivitelezhetőségéről, valamint a műszaki és az 
egyéb előírások betartásáról. A szállító köteles 
minden átadott iratot, a helyi adottságokra, 
megfelelőségre, kivitelezhetőségre, valamint 
adott esetben harmadik személy általi előkészítő 
munkálatok kivitelezésére vonatkozóan is 
megvizsgálni. A szállító köteles bennünket 
bárminemű fenntartásáról indoklással együtt 
haladéktalanul értesíteni, és köteles velünk 
megállapodni a munkálatok továbbfolytatásáról. 
 
2. Az elvárható mérték keretein belül írásban 
kérhetjük a szállítótól a szállítás tárgyának 
konstrukciós vagy kivitelezési módosítását. A 
szállító köteles a módosításokat megfelelő 
határidőn belül végrehajtani. A hatásokról, 
különösképpen a többletköltségekről és a 
költségcsökkentésről, valamint a szállítási 
határidőkről, kölcsönösen megfelelő szabályokat 
kell hozni. Amennyiben a megegyezés megfelelő 
határidőn belül nem jön létre, úgy méltányossági 
alapon mi magunk döntünk. 
 
 
 
 
3. A szállító biztosítja, hogy részünkre a szállítás 
tárgyát vagy azok egy részét alkatrészként a 
szállítási jogviszony megszűnését követő 15 
éven keresztül is megfelelő feltételekkel le tudja 
szállítani. 
 
 
4. A szállító az általa elvégzendő feladatok 
teljesítésére csak a mi előzetes írásbeli 
hozzájárulásunk alapján jogosult alvállalkozókat 
igénybe venni. 
 
 

expense to us. The Supplier shall ensure before 
providing any offer that it has exactly examined 
the local circumstances and is certain of the 
situation as a result of inspecting the 
documentation for the carrying out of the 
performance and compliance with technical and 
other regulations. The Supplier shall check all 
documents provided for matters including the 
local situation, correctness, feasibility as well as 
any performance of preliminary work by third 
parties. The Supplier shall notify us in writing 
without undue delay of any concerns with details 
of the reasons and the Supplier shall bring about 
an agreement with us as to the carrying out of the 
work. 
 
 
2. We are entitled to request from the Supplier 
modifications in the design and construction of 
the supplied articles, so long as Supplier can be 
reasonably expected to meet such requests. The 
Supplier shall implement such modifications 
within a reasonable period of time. Mutually 
satisfactory agreements shall be concluded 
concerning the consequences of such 
modifications, in particular with regard to 
delivery dates, extra and reduced costs. We will 
determine such consequences within our 
reasonable discretion if agreement regarding the 
matters outlined in the previous sentence cannot 
be reached within a reasonable period of time. 
 
3. The Supplier shall ensure that it will continue 
to be able, for a period of 15 years following the 
termination of the supply relationship and on 
reasonable terms and conditions, to deliver to us 
the supplied articles or parts thereof as spare 
parts. 
 
4. The Supplier shall be entitled to assign any of 
its duties to subcontractors only with our prior 
written approval. 
 

IV. Árak / Fizetési feltételek 
 
1. A megállapodott árak fix árak. A fizetési 
feltételeket a szállítókkal külön határozzuk meg. 
A számlákat a rendelési szám, rendelési pozíció, 

IV. Prices / Payment Terms 
 
1. The agreed prices are firm prices. Payment 
conditions shall be agreed separately between the 
Supplier and us. Invoices are to be submitted 
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kontírozás, lerakodási hely, szállítói szám, az 
alkatrészszám, darabszám és darabár, valamint a 
szállításonkénti mennyiség megadásával másolat 
nélkül kell benyújtani. A szállító kész 
felszólításunkra a jóváíró számlák 
vonatkozásában a magyar szabályok szerinti 
önszámlázás alkalmazására (ÁFA tv. 160 § (1) 
bek. és § 161 (1) bek.). Az önszámlázásra 
vonatkozó részletes szabályokban felek külön 
szerződésben állapodnak meg. 
 
 
 
2. A szállító nem jogosult a velünk szemben 
fennálló követeléseit előzetes írásos 
hozzájárulásunk nélkül engedményezni, vagy 
harmadik személy által behajtatni. Ha szállító a 
követelést a hozzájárulásunk nélkül 
engedményezi vagy hajtatja be haramdik 
személy által (a törvényes végrehajtás 
kivételével) úgy jogosultak vagyunk a továbbra 
is a szállítónak fizetni.   
 
3. A szállító a követeléseinkkel szemben csak 
akkor jogosult beszámítással élni vagy 
visszatartási jogot érvényesíteni, ha a követelése 
nem vitatott, vagy ha az ellenkövetelése jogerős. 
 

without carbon copies but shall include the 
purchase order number, purchase order line, our 
account and customer reference, place of 
unloading, Supplier number, part number, 
number of pieces, price per piece, and volume 
per delivery. Upon our request, he Supplier 
agrees to use self-invoicing determined by the 
Hungarian provisions (Section 160 Subsection 1 
and Section 161 Subsection 1 VAT law) 
regarding the credit invoices. Parties agree the 
detailed rules regarding the self-invoicing in a 
separate agreement. 
 
2. Supplier is not entitled to assign any claim 
against us to a third party, or to have such claim 
collected by a third party, without our prior 
written approval. In the event that the Supplier 
assigns any claims or allows such to be collected 
by a third party (except enforcement according to 
legislation) without our approval, we shall still 
be entitled to continue making payments to the 
Supplier with discharging effect. 
 
3. Supplier shall only have the right to set-off 
against any claims of us or the right of retention, 
if and to the extent that Supplier’s claims are 
undisputed or its counterclaims are final and 
non-appealable. 
 

 
V. Szállítási feltételek/ hatósági engedélyek/ 
Export ellenőrzése 
 
1. Eltérő megállapodás hiányában a szállításokat 
DAP paritás (Incoterms 2020) alapján 
csomagolással és tartósítással együtt az általunk 
megjelölt helyre kell teljesíteni. A küldemény 
elküldéséről az elküldés napján értesítést kell 
küldeni nekünk és az általunk meghatározott 
címzettnek. Minden szállítmányhoz két 
példányban készült szállítólevelet kell 
mellékelni. A szállítólevélen fel kell tüntetni a 
megrendelési számunkat, a cikkszámot és a 
szállítói számot. A megállapodott időpontok és 
határidők kötelező érvényűek. A szállító 
haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni 
minket arról, ha szolgáltatást láthatóan 
késedelmesen tudja elvégezni, mely során 
köteles megjelölni a késedelem okait és 
előrelátható időtartamát. A szállító a késedelem 

 
V. Delivery Dates / Governmental Permits / 
Export Control 
 
1. All deliveries are DAP (Incoterms 2020), 
including packaging and conservation, to a 
location determined by us and, unless determined 
otherwise. Our company and the consignee 
determined by our company shall be advised 
about a shipment on the day of its dispatch. Each 
shipment shall include a delivery note in 
duplicate listing our order number, item number 
and Supplier number. Agreed dates and time 
limits are binding. The Supplier shall inform us 
immediately in written form about any delay in 
delivery. The Supplier must also indicate the 
reasons for such delay and its expected duration. 
If the reason for the delay is beyond the 
Supplier’s control, the Supplier may invoke such 
reason only if the Supplier has met its obligation 
to notify us in due time. 
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tekintetében rajta kívül álló okokra csak akkor 
hivatkozhat, ha bejelentési kötelezettségének 
határidőben eleget tett. 
 
2. A szállító köteles tájékoztatni minket a 
szállított tárgyak behozatalához és használatához 
szükséges hatósági engedélyekről és bejelentési 
kötelezettségekről. 
 
3. A szállító köteleses betartani – amennyiben 
alkalmazandó – az EU és az USA 
exportellenőrzési törvényeit és előírásait vagy 
más exportellenőrzési előírásokat. A szállító 
köteles a műszaki információk vagy tárgyak 
részünkre történő szállítása előtt a szükséges 
engedélyeket beszerezni és köteles tájékoztatni 
minket az ilyen műszaki információk és áruk 
vonatkozó exportellenőrzési osztályozási 
számáról (pl. USA-jog: ECCN – 
exportfelügyeleti osztályozási szám) és a 
továbbításra vonatkozó esetleges 
korlátozásokról. A szállító köteles az egyes 
esetekben az ilyen szabályozások betartásához 
szükséges minden információt a 
rendelkezésünkre bocsátani. Jogosultak vagyunk 
a szerződések szállítóval szembeni rendkívüli 
felmondására, amennyiben az alkalmazandó 
nemzeti vagy nemzetközi exportellenőrzési 
törvények és előírások vagy az azokon alapuló 
belső előírásaink módosítása a szerződéses 
szolgáltatások átvételét vagy a szerződésből 
adódó kötelezettségek teljesítését lehetetlenné 
teszik és azok teljesítése belátható időn belül 
nem is válik lehetségessé. 
 

 
 
 
 
2. The Supplier shall notify us of any 
governmental permits or notification 
requirements that may be required for the import 
and the use of the delivered items. 
 
3. The Supplier shall, insofar as such is 
applicable, comply with all export control laws 
and regulations of the EU, the US or other export 
control requirements. The Supplier shall obtain 
all necessary permits before the transfer of 
technical information or objects to us and shall 
notify us, on an unsolicited basis, of the 
respective export control classification numbers 
for such technical information and goods (e.g. 
US law: ECCN) and of any restrictions for the 
transfer of such. The Supplier hereby undertakes 
to make available to us all information necessary 
for compliance with such provisions in each 
case. We shall be entitled to terminate any 
contract with immediate effect in relation to the 
Supplier insofar as any changes in applicable 
national or international export control laws or 
regulations or our internal rules based on such 
render impossible, or appear to make impossible, 
any acceptance of the contractual services or the 
fulfilment of obligations under the contract for 
the foreseeable future. 
 

 
VI. Teljesítések átvétele 
 
1. A teljesítések átvételére formailag a termék 
elkészülte után, az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
általunk történő ellenjegyzésével kerül sor. A 
további teljesítés során később már nem 
ellenőrizhető és vizsgálható teljesítések 
tekintetében a szállító köteles minket a 
vizsgálatra megfelelő időn belül írásban 
felszólítani. A hallgatás a szállító átvétellel 
kapcsolatos megkeresésére, a fizetés vagy a 
tényleges használatba vétel okán feltételezett 
átvétel kizárt. 
 

 
VI. Acceptance of Work Performed 
 
1. Any acceptance of work shall take place after 
completion of such by way of our formal 
counter-signature on the respective record of 
acceptance. In relation to any performance which 
cannot be subsequently checked or examined the 
Supplier shall give us in good time written notice 
requiring the examination. Any fictional 
acceptance by way of failing to respond to a 
request for inspection, or by way of payment or 
actual use is hereby excluded. 
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2. A hatóságok által előírt bárminemű 
átvételeket, különösképp az elismert szakértők 
általi átvételt a teljesítés átvétele előtt a szállító 
saját költségére köteles elvégeztetni, amennyiben 
ez kifejezetten nem képezi a nyújtott szolgáltatás 
részét. A hiánytalanságról szóló hatósági 
bizonyítványokat és az esetleges hatósági 
átvételekről szóló iratokat megfelelő határidőn 
belül a teljesítések átvétele előtt továbítani kell a 
részünkre. 
 

2. Acceptance of any type required by the 
official authorities, in particular acceptance by 
recognised experts, shall be arranged by the 
Supplier at its own expense before the 
acceptance of the work insofar as such is not 
expressly excluded from the scope of 
performance. Any official certificates as to 
defect-free nature or any official approvals or 
acceptances shall be provided to us in good time 
before the acceptance of the work. 
 

VII. Titoktartás / Információk 
 
1. A szállító az általunk részére átadott 
információkat, pl. rajzokat, iratokat, ismereteket, 
mintákat, gyártási eszközöket, modelleket, 
adathordozókat stb., köteles titokban tartani és 
nem jogosult azokat írásos hozzájárulásunk 
nélkül harmadik fél számára (alvállalkozók 
részére sem) elérhetővé tenni és az általunk 
meghatározottaktól eltérő célokra felhasználni. 
Ez megfelelően vonatkozik a sokszorosításokra 
is. Ez a kötelezettség nem vonatkozik azokra az 
információkra, amelyek a szállító számára már a 
kezdetektől fogva jogosan titoktartási 
kötelezettség nélkül ismertek voltak, amelyek – 
bármelyik fél szerződésszegése nélkül – 
általánosan ismertek vagy azzá válnak, vagy 
amelyek más célú felhasználására a szállító 
írásos engedélyt kapott. A szállító előzetes írásos 
hozzájárulásunk nélkül nem jogosult reklámozni 
a hozzánk fűződő üzleti kapcsolatát. 
 
 
 
 
 
2. Az általunk rendelkezésre bocsátott 
információk tulajdonjogát és minden egyéb jogát 
(pl. szerzői jogát) fenntartjuk. Sokszorosításokat 
csak az előzetes írásbeli hozzájárulásunk után 
lehet készíteni. A sokszorosítások előállításukkal 
a mi tulajdonunkba kerülnek. A szállító és 
köztünk ezennel elfogadottnak tekintendő, hogy 
a szállító a sokszorosításokat megőrzi a 
számunkra. A szállító köteles a rendelkezésére 
bocsátott iratokat és tárgyakat, valamint azok 
sokszorosított példányait saját költségére 
gondosan megőrizni, karbantartani és biztosítani, 
valamint kérésünkre bármikor kiadni, illetve 

VII. Confidentiality / Information 
 
1. The Supplier (i) shall keep secret all 
information, including without limitation 
drawings, documents, know how, samples, 
production devices, models, media (collectively, 
the “Information”), (ii) may not make such 
Information available to third parties (including 
sub-Suppliers) without our written consent and 
(iii) may not use such Information for purposes 
other than as determined by us. These obligations 
apply mutatis mutandis to copies and duplicates. 
This confidentiality obligation does not apply to 
information (i) that the Supplier had already 
obtained legitimately at the time of disclosure 
provided such information was not subject to a 
confidentiality obligation, (ii) that the Supplier 
later obtains legitimately without being obligated 
to keep such information confidential, (iii) that is 
or becomes generally known without any breach 
of contract by one of the parties or (iv) for the 
disclosure or the independent use of which the 
Supplier has received permission. The Supplier 
may not advertise its business relationship to us 
without our prior written consent. 
 
2. We retain title and reserve all other rights 
(such as copyright) to the Information. Copies 
may be made only with our prior written consent. 
Title to the copies passes to us at the time such 
copies are created. Supplier hereby agrees with 
us that the Supplier stores the copies on behalf of 
our company as bailee. The Supplier agrees to 
properly store at its expense all documents and 
other objects, including copies thereof, that were 
made available to Supplier, to keep them in 
perfect condition, to obtain insurance for them 
and to return them to us or destroy them, in each 
case upon our request. The Supplier has no right, 
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megsemmisíteni. A szállítót visszatartási jog 
semmilyen okból nem illeti meg. A teljeskörű 
visszaadást, illetve megsemmisítést írásban kell 
visszaigazolni. 
 
3. A jelen VII. 1. pontban rögzített 
kötelezettségek megszegése esetén minden egyes 
megszegés alkalmával 25.000 euró 
(huszonötezer euró) kötbér válik azonnal 
esedékessé.  A szállító jogosult a kötbér 
mértékének ésszerűségét bírósági úton 
megállapíttatni. Az esetlegesen megfizetett 
kötbérek beszámítandók a kártérítési igényekbe. 
 
 

on whatever grounds, to retain such objects. The 
Supplier shall confirm the complete return or 
destruction of the relevant object in writing. 
 
 
3. If the Supplier breaches its obligations set 
forth in VII. 1., a contractual penalty in the 
amount of Euro 25.000 (twenty five thousand) 
shall become due and payable immediately for 
each breach. The Supplier shall retain the right to 
have the contractual penalty determined by a 
court decision. Damages shall be set off against 
any paid contractual penalties. 
 

VIII. Minőségirányítás 
 
A szállítónak folyamatosan ellenőriznie kell a 
szolgáltatása minőségét. A szállítás tárgyának 
kiszálltása előtt a szállító köteles 
megbizonyosodni arról, hogy a szállításra szánt 
szállítási tárgyak hibátlanok, megfelelnek a 
megállapodott műszaki követelményeknek, és 
köteles számunkra ezt írásban megerősíteni. 
 

VIII. Quality Control 
 
The Supplier shall constantly monitor the quality 
of its performance. Before any delivery of 
contractual goods the Supplier shall ensure that 
goods intended for delivery are free of defects 
and conform to the agreed technical requirements 
and the Supplier shall warrant such to us in 
writing. 
 
 

IX. Felelősség a hibákért (szavatosság) / 
Ráfordítások megtérítése/ Határidő/ 
Mentesítés 
 
1. A bejövő áruk ellenőrzését csak a külsőleg 
felismerhető károk és a külsőleg felismerhető 
azonossági és mennyiségi eltérések tekintetében 
végezzük el. Ezen hibákat haladéktalanul 
jelezzük. A továbbiakban szintén kifogással 
élhetünk, amennyiben a hibák a szokásos 
üzletmenet folyamán kerülnek megállapításra. A 
szállító e tekintetben lemond arról a kifogásról, 
hogy a hiba bejelentése elkésett.  
 
 
2. Amennyiben a szállítás tárgya hibás, úgy a 
lenti feltételek eltérő rendelkezései hiányában az 
igényeink a törvényi előírásokhoz igazodnak. Az 
üzembiztonság veszélyeztetése, szokatlanul nagy 
kár esetén vagy a vásárlóink részére történő 
szállítási képességünk fenntartása érdekében az 
utólagos javítást a szállító értesítését követően mi 
magunk is elvégezhetjük, vagy harmadik 
személlyel elvégeztethetjuk. Az e tekintetben 

IX. Warranties / Reimbursement of Costs / 
Warranty Period / Indemnification 
 
 
1. We will inspect incoming goods only with 
respect to externally apparent defects and 
externally apparent deviations in identity or 
volume. We will give notice of such defects 
without undue delay. Furthermore, we will also 
give notice of defects as soon as such defects 
have been detected in the ordinary course of 
business. With respect to the foregoing, the 
Supplier hereby waives the right to assert that the 
defects have been asserted too late. 
 
2. If the delivered goods are defective, we will be 
entitled to the statutory rights, unless the 
following conditions provide otherwise. If 
industrial safety is threatened, if there is a danger 
of unusually high damage or for the purpose of 
maintaining our ability to deliver to our 
customers we shall be entitled, following 
notification of the Supplier, to remedy the 
defects ourselves or have them remedied by a 
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felmerült költségeket a szállító viseli. 
 
 
 
3. Amennyiben a szállító szolgáltatásai elvégzése 
során harmadik személy segítségét veszi 
igénybe, különösen, ha a szállítás tárgyát nem 
saját maga állítja elő, hanem harmadik 
személytől szerzi be, úgy azokért, valamint a 
teljesítési segédekért a szállító felelősséggel 
tartozik. 
 
4. Amennyiben a jogszabályok nem írnak elő 
hosszabb elévülési időt, úgy a szállító az áru 
hozzánk történő beérkezésétől, ill. átvételétől 
(amennyiben azt törvényi vagy szerződéses 
rendelkezés előírja) számított 36 hónapon belül 
felmerülő hibákért tartozik felelősséggel. 
Kijavítás/kicerélés esetén a határidő azzal az 
időtartammal hosszabbodik meg, amely idő alatt 
a szállítás tárgyát nem lehet szerződésszerűen 
használni. A kijavításra/kicserélésre ugyanezen 
határidők vonatkoznak. A hibák miatti igények 
elévülési ideje a végfelhasználó igényeinek 
teljesítését követően két hónappal, de legkésőbb 
5 évvel a részünkre történő szállítást követően jár 
le. 
 
 
Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy 
a teljesítést követő hat (6) hónapon belül 
felismert hiba már a teljesítés időpontjában 
megvolt, kivéve, ha e vélelem a szállítás 
tárgyának természetével vagy a hiba jellegével 
összeegyeztethetetlen. 
 
5. A jogszavatosság keretében a szállító köteles 
minket mentesíteni a harmadik személyek 
esetleges igényei alól, kivéve, ha a 
jogszavatosságból eredő igényért a szállító nem 
felelős. A szállító köteles minket mentesíteni 
harmadik személyek hibás termékek alapján 
támasztott igényei alól, amennyiben a kárt a 
szállító által leszállított szállítás tárgyának a 
hibája okozta. 
 
 
 
 
 

third party. Costs incurred as a result of remedial 
action taken in accordance with the preceding 
sentence shall be borne by the Supplier. 
 
3. If the Supplier avails itself of a third party to 
carry out a performance, in particular if the 
Supplier does not produce the goods itself but 
purchases them from third parties, the Supplier 
will be held responsible for this third party as for 
any other person employed in performing an 
obligation (Erfüllungsgehilfe). 
 
4. Unless a longer period is determined by law, 
the Supplier is liable for defects that arise within 
36 months of the date of receipt of the Supplier‘s 
delivery or of the date of acceptance, provided 
such acceptance was required as a matter of law 
or agreement. In the case of supplementary 
performance (cure of defects or delivery of 
goods free of defects), this period is extended by 
the time during which the delivery item cannot 
be used as stipulated in the contract. 
Supplementary performance is also subject to the 
periods stated above. All claims relating to 
defects become time barred at the earliest two 
months after all claims of the final customer have 
been satisfied, but no later than 5 years after 
delivery to us. 
 
It shall be assumed until the evidence to the 
contrary that the defect identified within six (6) 
months after the performance had already existed 
at the time of the performance if this assumption 
is incompatible with the nature of the subject of 
the delivery or with the type of the defect. 
 
5. In case of any claims by third parties in case of 
defects as to title, the Supplier shall indemnify us 
unless the Supplier is not responsible for such 
defect as to title. The Supplier shall indemnify us 
in case of any claim by a third party based on 
defective goods if and to the extent that any 
damage is caused by a defect in the goods 
delivered by the Supplier. 
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X. Munkák kivitelezése a mi telephelyünkön 
 
1. A telephelyünkön végzett szolgáltatásokra a 
külső társaságokra vonatkoző működési 
szabályzat az irányadó, amely letölthető az 
interneten a www.schaeffler.de honlapról 
(megtalálható a keresőfunkció segítségével), és 
amely igény esetén rendelkezésre bocsátásra 
kerül a szállítók részére. 
 
 
2. A szállító előzetes írásbeli hozzájárulásunk 
nélkül nem jogosult a telephelyeinken 
szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez olyan 
személyeket igénybe venni, akik alkalmazásban 
állnak vagy az előző 6 hónapban alkalmazásban 
álltak nálunk. 
 

X. Performance of Work on our Premises 
 
1. In relation to any performance at our premises 
the Company Regulations for Contractors 
(Betriebsordnung für Fremdfirmen) shall apply 
and such can be found at www.schaeffler.de/en 
(using the search function) and will be made 
available to the Supplier upon request. The 
Supplier shall comply with directions of the 
factory security service (Werkschutz). 
 
2. The Supplier may not deploy persons for 
fulfilling its contractual obligations at our 
locations which are employed by us or which 
have been employed by us during the last 6 
months without prior written approval. 
 

XI. Rendelkezésre bocsátott eszközök 
 
 
Az általunk rendelkezésre bocsátott anyagok, 
alkatrészek, tartályok, speciális csomagolások, 
szerszámok, mérőeszközök vagy hasonlók 
(rendelkezésre bocsátott eszközök) a mi 
tulajdonunkban maradnak. A rendelkezésre 
bocsátott eszközök feldolgozása, kombinálása és 
összekeverése esetén a rendelkezésre bocsátott 
eszközök értékének az össztermék értékéhez 
viszonyított arányában tulajdonrészt kapunk az 
új termékből. A szállítót visszatartási jog 
semmilyen okból nem illeti meg. 
 

XI. Materials, Packaging and Tools Provided 
by Us 
 
Substances, parts, containers, special packaging, 
tools, measuring instruments or substances or 
similar items (each, an “Accessory”) remain our 
property. In cases of specification of 
Accessories, union of Accessories or mixture of 
Accessories, we will become co-owners of the 
new goods. Our coownership share shall be equal 
to the proportionate value of the Accessories 
compared to the overall value of the new item. 
The Supplier shall not have any rights of 
retention on whatever basis to the Accessories. 
 

XII. Eszközök (szerszámok) 
 
Az eltérő megállapodások sérelme nélkül a 
szállítás tárgyának előállításához szükséges 
eszközök (szerszámok) igazolt költségeiből teljes 
illetve résztulajdont szerzünk. Az eszközök 
(szerszámok) a kifizetéssel a mi tulajdonunkba 
(közös tulajdonba) kerülnek. Az eszközök 
(szerszámok) a szállítónál maradnak 
használatban. A szállító csak a mi 
hozzájárulásunkkal jogosult ténylegesen vagy 
jogilag az eszközök (szerszámok) fölött 
rendelkezni, azok helyét megváltoztatni vagy 
azokat tartósan működésképtelenné tenni. A 
szállítónak az eszközökön (szerszámokon) meg 
kell jelölnie, hogy azok közös tulajdonban 
(közös tulajdonban) vannak. 

XII. Tools 
 
Notwithstanding any other agreement to the 
contrary, we shall receive full ownership or co-
ownership of the tools to the extent we have 
contributed to the proven costs for tools used in 
the manufacture of the supplied goods. We will 
acquire (co)ownership of the tools upon 
payment. The tools shall remain on loan with the 
Supplier. The Supplier shall require our consent 
to dispose (in the legal or the factual sense of the 
term) of the tools, to move the location of the 
tools or to disable the tools permanently. The 
Supplier shall label the tools as our property or 
property held in co-ownership, as applicable.  
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A szállító viseli az eszközök (szerszámok) 
fenntartási, javítási és pótlási költségeit. A 
póteszközökön (szerszámokon) az eredeti 
eszközben (szerszámban) fennálló tulajdoni 
arányunknak megfelelően szerzünk tulajdont. A 
közös tulajdonban lévő eszköz (szerszám) esetén 
elővásárlási jogunk van a szállító 
tulajdonrészére. A szállító a mi tulajdonunkban 
(közös tulajdonban) álló eszközöket 
(szerszámokat) kizárólag a szállítás tárgyainak 
előállításához használhatja. A szállítás végét 
követően a szállító kérésre azonnal köteles kiadni 
részünkre az eszközöket (szerszámokat). A közös 
tulajdonban álló eszközök (szerszámok) esetén a 
szállító tulajdonrészének aktuális értékét 
megtérítjük. A szállítónak semmilyen esetben 
sincs visszatartási joga. A kiadási kötelezettség a 
szállító pénzügyi helyzetének jelentős 
veszélyeztetése esetén és a szállítás tartós 
megszakítása esetén is érvényes a szállítóra. A 
szállító köteles az eszközt (szerszámot) a 
megállapodott mértékben, ilyen megállapodás 
hiányában pedig a szokásos mértékben 
biztosítani. 
 

 
The Supplier shall bear the costs for the 
maintenance, repair and replacement of the tools. 
We shall have title in the replacement tools in the 
same proportion as in the original tools. In cases 
of co-ownership of a tool we shall have a right of 
first refusal with respect to the co-ownership 
share of the Supplier. The Supplier must use 
tools (co-)owned by us exclusively for the 
purpose of manufacturing the supplied goods. 
After the end of the delivery, the Supplier must, 
upon our request, immediately turn over the tools 
to us. For tools co-owned by us we must, 
following hand over of the tools to us, reimburse 
the Supplier for the then present value of the 
Supplier’s co-ownership share. In no event shall 
the Supplier have a right to retain the tools. The 
Supplier’s obligation to turn over the tools shall 
apply also in case the Supplier faces an essential 
impairment of its financial situation and in cases 
of long term interruptions of the supply 
relationship. The Supplier shall insure the tools 
within the agreed upon scope or, absent such 
agreement, within the customary scope. 
 
 

XIII. Szoftver 
 
Amennyiben a szállítás nem standardizált 
szoftvert is magában foglal, úgy a szállító 
kijelenti, hogy a szállítás tárgyának leszállítását 
követő 5 éven keresztül kész a szoftver mi 
előírásaink szerinti módosítását/javítását 
megfelelő költségtérítés mellett elvégezni. 
Amennyiben a szoftver beszállítótól származik, 
úgy a szállító őket is megfelelően kötelezi erre. 
 

XIII. Software 
 
The Supplier agrees to modify/improve the 
software pursuant to our instructions and in 
exchange for an adequate reimbursement of costs 
for a period of 5 years from the shipment of the 
supplied item, unless the scope of the delivery 
includes standardized software. To the extent the 
software originates with sub-supplier of the 
Supplier, the Supplier shall obligate such sub-
supplier accordingly. 
 

XIV. A szállítás tartós akadályoztatása 
 
A szállítás tartós akadályoztatása vagy a szállító 
pénzügyi helyzetének jelentős veszélyeztetése 
esetén jogosultak vagyunk a szerződéstől a még 
nem teljesített rész tekintetében elállni. 
Amennyiben a szállítót a fent nevezett 
események egyike érinti, úgy a legjobb tudása 
szerintigyekszik elősegíteni, hogy a szállítás 
tárgyának gyártása hozzánk vagy egy  harmadik 
félhez átkerüljön, beleértve a gyártáshoz 
szükséges iparjogvédelmi jogok ágazatban 

XIV. Long Term Inability to Deliver 
 
In cases of a long term inability to deliver or if 
the Supplier faces an essential impairment of its 
financial situation we shall be entitled to rescind 
the contract with respect to the part that has not 
yet been performed. If one of the foregoing 
events occur with respect to the Supplier, the 
Supplier shall support us to the best of its 
abilities in our efforts to move the manufacture 
of the supplied item(s) to us or to a third party, 
which support shall include the granting of 
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szokásos feltételekkel történő engedélyezését is. 
 

licenses to intellectual property rights to the 
extent such rights are necessary for the 
manufacture of the relevant product(s), such 
licenses to be granted on terms customary in the 
industry. 
 

XV. Megfelelés 
 
1. A szállító kijelenti, hogy semmilyen olyan 
cselekményt vagy mulasztást nem követ el, 
amely a részesedési formájától függetlenül 
különösképp korrupciós vagy a kartell és 
versenyjogi szabályok megsértése miatt a 
szállító, a szállítónál foglalkoztatott személyek 
vagy a szállító által megbízott harmadik 
személyek polgári vagy büntetőjogi 
felelősségrevonását vonhatja maga után 
(továbbiakban: „Törvénysértés” vagy 
„Törvénysértések”). A szállító köteles a 
Törvénysértések elkerülésére alkalmas 
intézkedések megtételére. E tekintetben a szállító 
köteles az általa foglalkoztatott személyeket 
vagy az általa megbízott harmadik személyeket 
megfelelően kötelezni és részükre a 
Törvénysértések elkerülése tekintetében 
megfelelően képzést nyújtani. 
 
2. A szállító az írásbeli kérésünkre köteles a fent 
nevezett intézkedésekről, különösképp azok 
tartalmáról és a megvalósításuk állásáról 
tájékoztatást nyújtani. E tekintetben a szállító 
öntájékoztatási célból egy az általunk 
rendelkezésre bocsátott kérdőívet köteles teljesen 
és valósághűen kitölteni, valamint köteles az 
ezzel összefüggő dokumentumokat a 
rendelkezésünkre bocsátani. 
 
3. A szállító haladéktalanul köteles értesíteni 
minket a Törvénysértésről vagy a Törvénysértés 
miatt kezdeményezett hatósági 
nyomozóeljárásról. Ezen felül törvénysértésre 
utaló jelek esetén jogosultak vagyunk a 
szállítótól a törvénysértésre, annak 
megszüntetésére és jövőbeni elkerülésére 
vonatkozóan írásos tájékoztatást kérni, 
valamintjogosultak vagyunk felszólítaniőt a 
törvénysértés azonnali megszüntetésére. 
 
 
 

XV. Compliance 
 
1. The Supplier shall refrain from actions or 
omissions that, regardless of the form of 
participation, may lead to administrative fines or 
criminal prosecution, in particular for corruption 
or a violation of antitrust or competition law, by 
the Supplier, by employees of the Supplier or by 
third parties engaged by the Supplier (hereinafter 
referred to as “Violation” or “Violations”). The 
Supplier shall be obligated to take all steps 
necessary to avoid Violations. For this purpose, 
the Supplier shall be responsible for the 
compliance and proper performance by its 
employees and all third party representatives 
with all relevant laws and shall conduct 
appropriate trainings. 
 
 
 
 
2. Upon written request by us, the Supplier shall 
submit information about the above measures, in 
particular regarding the content and status of 
implementation. For this purpose, the Supplier 
shall completely and accurately answer a 
compliance questionnaire issued by us and will 
provide us with the documents related to such 
questionnaire. 
 
 
3. The Supplier will inform us without undue 
delay of any Violation and of the commencement 
of official investigations by any authority 
regarding a Violation. Additionally, if there are 
any indications of a Violation by the Supplier, 
we are entitled to request written information 
about the Violation and all steps taken by the 
Supplier for rectification and future compliance 
as well as immediate omission. 
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4. A fenti szabályok megsértése esetén 
jogosultak vagyunk a szállítóktól a 
Törvénysértés megszüntetését és a Törvénysértés 
okánkeletkezett káraink megtérítését kérni 
és/vagy az egyedi megállapodásokat alapos 
okból a felmondási idő betartása nélkül írásban  
felmondani. A szállító teljes mértékben mentesít 
minket minden harmadik személyigénybevétele 
és minden olyan, harmadik személlyelszemben 
fennálló kötelezettség alól, amelyek nálunk a 
fent nevezett kötelezettségek szállító, 
alvállalkozói vagy az azok alvállalkozói által 
okozott megsértéséből erednek. 
 
5. A versenyjog (kartelljog) szállító általi súlyos 
korlátozások formájában - pl. árakra, 
benyújtásra, mennyiségekre, kvótákra, 
területekre vagy ügyfelekre vonatkozó 
megállapodások által - történő megsértése esetén, 
a kártérítés mértéke a szállító kartell által érintett 
azon termékei vagy szolgáltatásai nettó 
forgalmának 15%-a, amelyeket részünkre 
értékesített, mielőtt erről a törvénysértésről 
értesültünk volna. Ez nem érinti a szállítónak azt 
a jogát, hogy bizonyítsa, a kár alacsonyabb volt 
vagy az okozott kár fennállása hiányát. Ez 
vonatkozik a magasabb károk általunk történő 
érvényesítésére, valamint az egyéb szerződéses 
vagy törvény szerinti követeléseinkre. 
 
6. Ezen felül a szállító elismeri a Schaeffler 
Csoport szállítói kódexének a szerződés 
megkötésekor érvényes változatát, amely 
letölthető az interneten a www.schaeffler.de 
honlapról (megtalálható a keresőfunkció 
segítségével) vagy kérésre megküldésre kerül a 
szállító részére, és a szállító szavatolja, hogy az 
ott rögzített vállalati magatartásra vonatkozó 
alapelveket a saját vállalatánál bevezette és meg 
is valósította. A szállító a szerződéses 
szolgáltatásai keretében alkalmazott 
alvállalkozóit ugyanilyen módon köteles 
kötelezni. A szállítói kódex és a jelen beszerzési 
feltételek közötti ellentmondások esetén a jelen 
beszerzési feltételek szabályozásai az irányadók. 
 
 

4. In the event of a breach of one of the 
aforementioned obligations, the Supplier shall 
immediately cease such actions, shall 
compensate us for any and all damage suffered 
by us due to such breach and / or we shall have 
the right to terminate in writing any Individual 
Agreement for cause without notice. We shall 
have the right to demand indemnification from 
any third party claims or damages that have been 
caused by a breach of the aforementioned 
obligation by the Supplier, his sub-contractors or 
their respective subcontractors. 
 
 
5. In case of any infringement of antitrust law in 
the form of hardcore restrictions, i.e. in case of 
cartel agreements or concerted practices entered 
into by the Supplier regarding price fixing, bid 
rigging, quantities, quotes, territories or 
customers, the amount of damages shall be 15% 
of the net sales of the products or services of the 
Supplier affected by the cartel and sold to us 
before we became aware of the infringement. 
The right to prove actual damage at a lower level 
or the non-existence of any actual damage by the 
Supplier shall not be affected hereby. This shall 
also apply to any claims for higher levels of 
damage as well as other contractual or legal 
claims of us. 
 
6. Furthermore the Supplier acknowledges the 
Supplier Code of Conduct of the Schaeffler 
Group in its version applicable at the time the 
contract is concluded, which may be found on 
our website www.schaeffler.de/en (using the 
search function) or which shall be mailed to 
Supplier upon request. The Supplier furthermore 
warrants that it shall introduce and implement in 
its organisation the basic principles for 
responsible business conduct set out therein. The 
Supplier shall ensure that any subcontractors 
used in relation to the contractual services shall 
also be made subject to the same obligation. In 
case of any conflict between the Supplier Code 
of Conduct and the provisions of these 
Conditions of Purchase, these Conditions of 
Purchase shallprevail. 
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XVI. Általános rendelkezések 
 
1. A szállítás és a szolgáltatások teljesítési helye 
az általunk megadott rendeltetési hely. 
 
 
2. A szerződéses jogviszonyra a kollíziós jog és 
az Egyesült Nemzeteknek az Áruk nemzetközi 
adásvételi szerződéseiről szóló egyezményét 
(CISG) kivéve a magyar jog az irányadó. A jelen 
szerződésből vagy ezzel összefüggésben 
felmerülő viták tekintetében – más eltérő 
kizárólagos joghatóság meghatározásának 
fenntartása mellett a pertárgy értékének 
függvényében a felek választása szerint a 
Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni 
Törvényszék rendelkezik kizárólagos 
joghatósággal Jogosultak vagyunk azonban a 
szállító ellen más illetékes bíróságon is eljárást 
indítani. 
 
3. Amennyiben valamely rendelkezés 
érvénytelen vagy azzá válna, úgy az nem érinti a 
többi rendelkezés érvényességét. A felek az 
érvénytelen rendelkezéseket kötelesek az 
elvárhatóság keretén belül jóhiszeműen a 
gazdasági eredményben egyenértékű érvényes 
szabályozással helyettesíteni. 
 

XVI. Miscellaneous 
 
1. Place of fulfillment for all deliveries and 
performances is the place of destination specified 
by us. 
 
2. The contractual relationship shall be governed 
by the Hungarian law, excluding conflict of laws 
rules and the provisions of the UN Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods 
(CISG). Depending on the value of the subject of 
the process, regarding disputes between the 
Parties, the District Court of Debrecen and the 
Regional Court of Debrecen shall have exclusive 
jurisdiction.  Notwithstanding the foregoing, we 
will also be entitled to bring suit against the 
Supplier at any other court of competent 
jurisdiction. 
 
 
 
3. If a specific provision of these terms and 
conditions is or becomes invalid, the remaining 
terms and conditions shall remain valid. The 
Parties commit themselves, in good faith, to 
replace any invalid provision with a valid 
provision that has an economic result equivalent 
to the original provision. 

 


