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JOYSON SAFETY SYSTEMS HUNGARY KFT.KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI 

 

 

I. ALKALMAZANDÓ FELTÉTELEK 

 

A Szállító és a Joyson Safety Systems Hungary Kft.Korlátolt Felelősségű Társaság (a 

továbbiakban: JOYSON) közötti jelenlegi és jövőbeli üzleti kapcsolatokra kizárólag a jelen 

Általános Szerződéses Feltételek, a Szállítói kézikönyv és a felek között létrejött esetleges 

egyéb megállapodások az irányadók. A Szállító ezektől eltérő egyéb Általános Szerződéses 

Feltételei akkor sem alkalmazandóak, ha azok az egyes esetekben nem kerültek kifejezetten 

kizárásra. Abban az esetben, ha a JOYSON kifejezett visszautasítás nélkül fogadja el és veszi 

át a Szállító áruit vagy egyéb szolgáltatásait, vagy ha a JOYSON kifogás nélkül eszközöl 

kifizetést, ez egy esetben sem jelenti a Szállító Általános Szerződéses Feltételeinek 

elfogadását. 

A Szállító kijelenti, hogy áttanulmányozta a jelen Általános Szerződéses Feltételek 

vastagon szedett pontjait, és kifejezetten elfogadja azokat.  

 

II. SZERZŐDÉS ÉS ALKATRÉSZ SZÁLLÍTÁSOK 

 

1. A Szállító általi ajánlatadás nem keletkeztet fizetési kötelezettséget a JOYSON részéről. Az 

Szállító ajánlati kötöttsége az ajánlat JOYSON általi kézhezvételtől számított harminc (30) 

napig áll fenn. A Szállító köteles a megrendelés szövegében is feltüntetni az ajánlati 

kötöttség 30 napos időtartamát. A JOYSON egyik időpontban sem köteles az ajánlat 

elfogadására. A Ptk. 6:74. §-ától kezdődő, a versenyeztetési eljárás útján történő 

szerződéskötésre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását a felek kifejezetten 

kizárják.  

 

2. A JOYSON bármely nyilatkozata vagy kijelentése – különösen a megrendelések, szállítási 

lehívások vagy ezek módosítása –, kizárólag írásban érvényes. Az írásba foglalásnak 

megfelel a távoli adatátvitel is, különösen a levélben, faxon, email-ben, illetve táv- és média 

szolgáltatásokkal vagy számítógép által olvasható adathordozók útján történő 

kommunikáció. Az írásbeli forma teljesítés útján történő pótlása kifejezetten kizárt. 

 

3. A megrendelések és megrendelés módosítások a Szállító által elfogadottnak és rá nézve 

kötelezőnek tekintendők, kivéve, ha a Szállító az adott megrendelést és/vagy annak 

módosítását két (2) héten belül, illetve távoli adatátvitel esetén egy (1) héten belül írásban 

indoklással együtt visszautasítja. A megrendelés Szállító általi kézhezvételének 

időpontjától annak kifejezett elfogadásáig a TAKATÁNAK jogában áll elállni a 

megrendeléstől, amely jogát a Szállító felé két (2) héten belül, írásban gyakorolhatja. 

 

4. Elfogadás előtt a Szállító hibajavítás és/vagy kiegészítés céljából köteles tájékoztatni a 

TAKATÁT a nyilvánvaló hibákról (pl. elírás vagy számítási hibák), illetve a rendelési 

dokumentumokat is tartalmazó megrendelések bármely hiányosságáról; máskülönben a 

megrendelés nem tekinthető kötelező erejűnek. 
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5. A módosított szállítási lehívások elfogadottnak és kötelező erejűnek tekintendők, kivéve, ha 

a Szállító az ilyen módosításokat két (2) héten belül, illetve a lehívás távoli adatátvitellel 

történt továbbítása esetén egy (1) héten belül írásban visszautasítja. A Szállító általi 

kézhezvétel időpontjától a kifejezett elfogadásig a TAKATÁNAK jogában áll 

visszavonni a lehívást, amely jogát a Szállító felé a lehívás Szállító általi 

kézhezvételétől számított két (2) héten belül, írásban gyakorolhatja. Az érvényes 

megállapodásokon alapuló minden egyéb szállítási lehívás azonnali hatállyal érvényesül és 

kötelezővé válik, és azoknak a Szállító köteles eleget tenni. 

 

6. A JOYSON előírhatja a Szállítónak, hogy a szállítandó áruk kialakítása és kivitele 

tekintetében indokolt módosításokat hajtson végre. A Szállító köteles haladéktalanul és 

alátámasztottan értesítést adni az ilyen módosítások hatásairól, különösen a költségek 

emelkedésével vagy csökkenésével és/vagy a szállítási határidő megváltozásával 

összefüggésben. A felek a szükséges mértékben megállapodnak a szerződéses feltételek 

indokolt korrigálásáról. 

 

7. A Szállító vállalja, hogy fenntartja a szükséges utángyártási kapacitásokat az egyes 

szállított áruk az alkatrészpiac (aftermaket) részére történő gyártásához annak érdekében, 

hogy a JOYSON a végleges megrendelő vagy fogyasztó részére történő értékesítés 

napjától számított legalább tizenöt (15) éven át ki tudja elégíteni a megrendelő pótalkatrész-

igényeit. A felek a pótalkatrészek ésszerű rendelkezésre állási időtartamáról a JOYSON 

megrendelőivel történt egyeztetést követően állapodnak meg. Abban az esetben, ha a 

Szállító a továbbiakban – akár saját hibájából (pl. csőd), akár egyéb okból – már nem képes 

pótalkatrészeket szállítani, úgy a TAKATÁVAL összehangolva köteles gondoskodni arról, 

hogy a szükséges kapacitásokat valamely harmadik fél biztosítsa. A Szállító vállalja 

továbbá, hogy e tekintetben megad bármely szükséges felhasználási engedélyt (licencet) 

és bármilyen szükséges műszaki támogatást. A felek által megállapított feltételek az 

utángyártott anyagokra is vonatkoznak.  

 

III. ÁRAK, SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS 

 

1. A megállapított árak fix árak és a rájuk vonatkozó törvényes általános forgalmi adótól 

mentesen, de a csomagolási költségekkel együtt értendők. 

 

2. A szállítmányt a JOYSON által megnevezett fuvarozó veszi át, és ő gondoskodik a 

szállításról (FCA „költségmentesen a fuvarozónak átadva”, INCOTERMS 2010).  

 

3. Amennyiben a JOYSON nem nevez meg fuvarozót, erre rá kell kérdezni, vagy a Szállítónak 

kérnie kell a JOYSON Beszerzési osztályán a fuvarozási költségek átvállalását. 

 

4. Amennyiben kivételes esetben a Szállító saját választása szerinti fuvarozót bíz meg, a 

JOYSON kizárólag azon összeg erejéig téríti meg a fuvarozási díjakat, amelyet a saját 

szerződtetett fuvarozójának fizetett volna. A JOYSON kérésre tájékoztatja a Szállítót 

ezekről az árakról. Ilyen esetekben továbbá a Szállító megfelelő biztosítási fedezetet 

köteles nyújtani az árukra addig, ameddig azok eljutnak a végleges rendeltetési helyükre (a 

címzett címe, vagy a felhasználás helye, a megrendelésben foglaltak szerint). 
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IV. FIZETÉS 

 

1. A fizetés a szállítmány kézhezvétele vagy a Szerződésben meghatározott egyéb 

szolgáltatások, illetve a helyesen kiállított és igazolható számla beérkezése után hatvan 

(60) nappal, de legkorábban az eredetileg megállapított szállítási határidőt követő 

hatvanadik (60.) napon válik esedékessé. 

 

2. A JOYSON általi fizetés nem jelenti a számla helyességének elismerését. 

 

3. Nem szerződésszerű szállítás esetén, a TAKATÁNAK jogában áll a fizetés vonatkozó 

arányos részét visszatartani a szerződés maradéktalan teljesítésének időpontjáig. Ha és 

amennyiben már történt fizetés valamely nem megfelelő szállításra vonatkozóan, úgy a 

JOYSON a korábban már kifizetett összegek erejéig jogosult visszatartani bármely, a 

továbbiakban esedékessé váló fizetést. 

 

4. A JOYSON előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a Szállító nem jogosult a JOYSON 

által meg nem fizetett valamely követelés harmadik felekre történő 

engedményezésére vagy azok harmadik fél által történő behajtására.  

 

5. A teljesítést végző vállalkozó számláit a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa tv.) 169. §. szerinti 

törvényes formában kell bemutatni a TAKATÁNAK. A számláknak tartalmazniuk kell 

különösen az alábbiakat: 

 

 A szállító vagy teljesítést végző vállalkozó neve és címe; 

 A teljesítés kedvezményezettjének neve és címe; 

 A teljesítést végző vállalkozó adószáma; 

 A számlakibocsátás dátuma; 

 A számla sorszáma; 

 Tételek mennyisége, azonosító- és darabszáma a szállított áruk vagy bármely egyéb 

teljesítés jellege és terjedelme tekintetében; 

 Az áruk vagy egyéb szolgáltatás szállításának, teljesítésének napja és helye; 

 Megrendelés szám; 

 Szállítólevél sorszáma és kelte; 

 A Szállító/hitelező azonosítója a TAKATÁNÁL; 

 Az ellenérték (nettó összeg) lebontása adókulcsok vagy adómentesség szerint a 

szállított árukra vagy teljesített egyéb szolgáltatásokra nézve; 

 Alkalmazott százalékos adókulcs és az ellenérték után fizetendő adó összege 

megjegyzés, vagy – adómentesség esetén – hogy az áruk szállítása vagy szolgáltatások 

teljesítése adómentes; 

 Az ellenérték korábban elfogadott csökkentése, hacsak ez nincs már eleve beépítve az 

ellenérték összegébe (pl. kedvezmény, visszatérítés, bónusz). 

 

V. EXPORTSZABÁLYOZÁS ÉS KÜLKERESKEDELMI ADATOK 

 

1. Az összes áru szállítása és szolgáltatás nyújtása tekintetében a Szállító köteles eleget tenni 

az egyes esetekre vonatkozó nemzeti és nemzetközi export-, vám- és külkereskedelmi 

jogszabályoknak („KÜLKERESKEDELMI JOG”). Az árucikkek esetleg szükséges külföldre 

szállításáról vagy az előírt exportengedélyek beszerzéséről a Szállító köteles gondoskodni, 
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kivéve, ha a vonatkozó KÜLKERESKEDELMI JOG értelmében a JOYSON vagy valamely 

harmadik fél köteles az említett engedélyek kérvényezésére. 

 

2. A Szállító a szállítás időpontja előtt megfelelő időben írásban köteles átadni a TAKATÁNAK 

minden olyan információt és adatot, amely a JOYSON számára szükséges ahhoz, hogy 

eleget tegyen az exportra, árucikkek külföldre szállítására és importjára vonatkozó, illetve 

továbbforgalmazás esetén az áruk és szolgáltatások újra-exportja, különösen pedig minden 

árucikk és szolgáltatás esetén előírt KÜLKERESKEDELMI JOGNAK. Ilyen információk 

különösen: 

 

 Az Egyesült Államok Kereskedelmi Ellenőrzési Jegyzéke (CCL – Commercial Control 

List) szerinti exportfelügyeleti osztályozási szám (ECCN – Export Classification Number), 

amennyiben az árucikkek az Egyesült Államok Exporteljárási Szabályai (U.S. Export 

Administration Regulations) hatálya alá tartoznak; 

 Valamennyi vonatkozó exportfelügyeleti ellenőrző lista tétel (ha az árucikkek nem 

szerepelnek exportfelügyeleti ellenőrző listán, ezt az „AL: N” jelölés feltüntetésével kell 

jelezni); 

 Az európai Kombinált Nómenklatúra szerinti árucikk kód és a HS (harmonizált rendszer) 

kód; 

 Származási ország (nem preferenciális származás) és 

 Ha a JOYSON kéri: a szállító preferenciális származásra vonatkozó nyilatkozatai 

(európai szállítók esetén) vagy preferencia igazolások (nem európai országok esetén). 

 

A származási ország, az áruk vagy szolgáltatások vagy a vonatkozó KÜLKERESKEDELMI 

JOG tekintetében bekövetkező esetleges változások esetén a Szállító tudomásszerzésétől 

haladéktalanul aktualizálja az exportfelügyeleti ellenőrzéssel és külkereskedelemmel 

kapcsolatos adatokat, és írásban közli azokat a TAKATÁVAL. A késedelmes közlés az 

exportfelügyeleti ellenőrzési és külkereskedelmi adatok hibájának minősül, amely 

mulasztásért a Szállító köteles helytállni.  

 

A Szállító felel minden olyanan kiadásért és kárét – függetlenül attól, hogy azok 

előreláthatók voltak-e vagy nem –, amelyek hiányzó vagy nem megfelelő 

exportfelügyeleti ellenőrzési és külkereskedelmi adatok miatt a TAKATÁNÁL 

felmerülnek. Továbbá, hiányzó vagy helytelen adatok esetén a JOYSON jogosulttá 

válik a szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

 

3. A JOYSON kérése esetén a Szállító a JOYSON EU-n kívüli üzemeibe feladott minden 

szállítmányhoz a fenti 2. pontban meghatározott adatokon túlmenően mellékeli a 

kapcsolódó export dokumentációt, úgy mint a kereskedelmi számlát, export- és származási 

nyilatkozatot. A Szállító felel minden olyan kiadásért és veszteségért, amelyek hiányzó vagy 

helytelen exportfelügyeleti ellenőrzési és külkereskedelmi adatok miatt a TAKATÁNÁL 

felmerülnek. Emellett hiányzó vagy helytelen adatok esetén a JOYSON jogosulttá válik a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 

VI. BIZTONSÁG ÉS VAGYONVÉDELEM A SZÁLLÍTÁSI LÁNCBAN 

 

1. A Szállító kijelenti, hogy a Szállító tanúsított engedélyezett gazdálkodó (Authorized 

economic Operator, AEO), és ezt a Szállító a hivatalos tanúsítványa másolatának 

benyújtásával köteles igazolni a JOYSON felé. 
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2. Amennyiben a Szállító (még) nem tanúsított engedélyezett gazdálkodó, úgy köteles 

gondoskodni a (http://www.purchasing.eu.joysonsafety.com/tc/SecurityDeclaration.pdf 

oldalról letölthető) Biztonsági nyilatkozatban meghatározott követelményeknek való 

folyamatos megfelelésről a Szállító vállalatán belül, és ezt a Biztonsági nyilatkozatot, 

cégszerű aláírásával ellátva, haladéktalanul megküldeni a JOYSON részére. Ha a Szállító 

akár egészében, akár részben nem képes teljesíteni a Biztonsági nyilatkozatban 

megállapított követelményeket, úgy erről haladéktalanul, írásban köteles tájékoztatni a 

TAKATÁT. 

 

3. Az előző 1. és 2. pontnak megfelelően előírt tanúsítványokat vagy nyilatkozatokat a Szállító 

a TAKATÁTÓL kapott megrendelés kézhezvételétől számított két (2) héten belül köteles 

bemutatni. A JOYSON elállhat a megrendeléstől, ha a Szállító ezt elmulasztja, vagy a 

Szállító nem tud eleget tenni a Biztonsági nyilatkozatban meghatározott követelményeknek. 

 

4. Amennyiben a Szállító valamely időpontban nem képes vagy többé már nem képes 

teljesíteni a Biztonsági nyilatkozatban meghatározott követelményeket, úgy ezt köteles 

haladéktalanul, írásban közölni a TAKATÁVAL. A hibás Biztonsági nyilatkozat vagy a 

Biztonsági nyilatkozat követelményeitől való utólagos eltérés miatt a JOYSON jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. Továbbá a Szállító felel minden olyan 

kiadásért és kárért – függetlenül attól, hogy azok előreláthatók voltak-e vagy sem –, 

amelyek a Biztonsági nyilatkozat helytelensége vagy a Biztonsági nyilatkozat 

követelményeitől való utólagos eltérés miatt a TAKATÁNÁL felmerülnek. 

 

VII. SZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK, SZÁLLÍTÁSI KÉSEDELEM 

 

1. A megrendelésben és szállítási lehívásokban megállapított szállítási időpontok és határidők 

kötelező érvényűek. 

 

2. A szerződésben kikötött szállítási határidő teljesülésének időpontja a JOYSON által 

meghatározott szállítási címen vagy felhasználási helyen történő áruátvétel. 

 

3. Amennyiben a Szállító előre látja, hogy a megállapított dátumokat bármilyen okból kifolyólag 

nem tudja tartani, úgy távoli adatátvitel útján azonnal tájékoztatni köteles a TAKATÁT, 

megjelölve a potenciális késedelem okait és időtartamát. A Szállító saját költségén köteles 

megtenni minden olyan ellenintézkedést, amely a késedelem vagy a késedelem okozta 

károk megelőzése érdekében szükséges. A JOYSON kérésére a Szállító írásban 

tájékoztatja a TAKATÁT vagy meghatalmazott képviselőjét a megrendelt áruk előállításának 

aktuális állapotáról, vagy azok tartózkodási helyéről. A tájékoztatási kötelezettség 

bárminemű megszegése feljogosítja a TAKATÁT, hogy a Ptk. 6:126. §. (2) bek. alapján 

kártérítési igényt érvényesítsen.  

 

4. Az áruk meghatározott időpont előtti szállítása esetén a JOYSON fenntartja a jogot, hogy 

az árukat a Szállító költségén visszaküldje és/vagy átvételüket megtagadja. Amennyiben 

idő előtti szállítás esetén az áruk nem kerülnek visszaküldésre vagy a JOYSON nem tagadja 

meg azok átvételét, a JOYSON a szerződéses szállítási időpontig a Szállító költségére és 

kockázatára tárolja az árukat. 

 

http://www.purchasing.eu.joysonsafety.com/tc/SecurityDeclaration.pdf
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5. A JOYSON rész-szállításokat kizárólag kifejezett, előzetes megállapodás esetén fogad el. 

Amennyiben a felek részleges szállítmányokban állapodnak meg, úgy a fennmaradó, még 

szállítandó árukat fel kell tüntetni a szállítási okmányokon. 

 

6. Késedelmes szállítás esetén a Szállító köteles megtéríteni a TAKATÁNAK minden, a 

késedelemből adódó közvetlen és közvetett kárt attól függetlenül, hogy azok a Szállító 

hibájából következtek-e be. Ha a Szállító teljesítése nem szerződésszerű, a TAKATÁNAK 

jogában áll elállni a szerződéstől és/vagy megrendeléstől a Szállító késedelmes teljesítése 

esetén a Ptk. 6:154. §., illetve a Szállító nem szerződésszerű, „aliud” teljesítése esetén a 

Ptk. 6:140. §. szerint. A késedelmes vagy nem szerződésszerű szállítások és/vagy 

szolgáltatások elfogadása a JOYSON részéről nem minősül joglemondásnak a JOYSON 

kártérítési, ill. elmaradt haszon megtérítésére vonatkozó jogairól.  

 

VIII. VIS MAIOR 

 

1. A vis maior – pl. jogszerű munkabeszüntetés, polgári zavargás, kormányzati intézkedések 

és bármely más előre nem látható, elkerülhetetlen és súlyos esemény –, a zavarok 

fennállása idejére és azok hatásainak mértékéig mentesíti a feleket a teljesítéssel 

kapcsolatos kötelezettségeik alól. A Szállító köteles haladéktalanul tájékoztatni a TAKATÁT 

bármely vis maior eseményről, megadva a szükséges információkat, különös tekintettel a 

vis maior okára, becsült időtartamára stb., valamint legjobb tudása szerint és jóhiszeműen 

a megváltozott körülményekhez igazítani szerződéses kötelezettségei teljesítését. 

 

2. A JOYSON egészében vagy részben mentesül a megrendelt áruk átvételére vonatkozó 

kötelezettsége alól és a vonatkozó mértékben jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben 

a vis maior és/vagy jogszerű munkabeszüntetés által okozott késedelmek miatt 

kereskedelmi szempontból ésszerűen nem várható el az áruk vagy szolgáltatások átvétele. 

 

IX. MINŐSÉG ÉS DOKUMENTÁCIÓ 

 

1. A Szállító köteles betartani a tudomány és a technológia általánosan elfogadott szabályait, 

a biztonsági előírásokat, az esetlegesen megkötött külön minőségbiztosítási 

megállapodásokat, valamint a szállítandó árukkal kapcsolatban egyeztetett műszaki 

adatokat. A szállítandó árukat, illetve a gyártási eljárást érintő bármely változás, valamint a 

gyártás áthelyezése (például egy másik telephelyre) a JOYSON előzetes írásbeli 

hozzájárulása alapján történhet.   

 

2. A Szállító köteles a tudomány legújabb állásának megfelelő, dokumentált, megfelelő típusú 

és hatókörű minőségbiztosítási rendszert működtetni, és azt szükség szerint aktualizálni. 

Szállító szavatosságot vállal különösen az MSZ EN ISO 9001 vagy magasabb szintű 

minőségirányítási rendszernek megfelelő, érvényes tanúsítás folyamatos meglétéért a 

TAKATÁHOZ fűződő szállítói kapcsolata teljes időtartamára.  

 

3. A műszaki dokumentumokban vagy a VDA, ISO/TS 16949, MSZ EN ISO 9001, JOYSON 

szabványok (C vagy M) vagy más JOYSON megrendelői szabványok alapján létrejött külön 

megállapodásokban meghatározott speciális jellemzők tekintetében a Szállító köteles 

továbbá speciális nyilvántartásokat vezetni annak bizonyítására, hogy az árukat mikor, 

milyen módon, milyen mértékben és ki ellenőrizte a speciális jellemzőkre, és az adott 

minőségi tesztek milyen eredménnyel jártak. Ezeket a tesztdokumentumokat a Szállító 
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köteles húsz (20) évig megőrizni, és írásbeli kérésre bemutatni a JOYSON részére. A 

jogszabályok által megengedett mértékben a Szállító köteles ugyanezen kötelezettségeket 

előírni a saját szállítói részére. 

 

4. Arra az esetre, ha a járművek biztonsága, a káros anyagok kibocsátása stb. tekintetében 

illetékes hatóságok vizsgálatot végeznek a TAKATÁNÁL a gyártási folyamat és a 

tesztdokumentumok tekintetében, és a TAKATÁT a vizsgálat tűrésére kötelezik, a Szállító 

ezennel vállalja, hogy ezzel kapcsolatban az ésszerűség határain belül minden szükséges 

támogatást megad. 

 

X. A MEGVIZSGÁLÁSRA ÉS A HIBÁK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖTELEZETTSÉGEK 

 

1. A Szállító köteles a körültekintő vállalkozó igyekezetével és gondosságával eljárni a 

szerződéses áruk szállítást megelőző vizsgálatainak elvégzése során, köteles minden 

kötegből (Charge/batch) mintát venni, és ezeket tizenöt (15) éves időszakon keresztül 

megőrizni. 

 

2. Az áruk átvételekor a JOYSON átvételi vizsgálatot végez, amely kizárólag a nyilvánvaló 

hibák és sérülések, a szállítás során bekövetkezett sérülések vizsgálatát, valamint a 

mennyiségi ellenőrzést tartalmazza. A JOYSON további vizsgálatokat nem végez. 

Amennyiben a JOYSON hibát talál, azt a felfedezéstől számított tíz (10) napon belül 

bejelenti a Szállító részére. A felek megállapodnak, hogy a tíz (10) nap megfelel a 

magyar Polgári Törvénykönyv 6:127. § (1) bekezdése „késedelem nélkül” 

követelményének. 

 

3. A fent említett ellenőrzésektől eltekintve az árukat a JOYSON csak a gyártás során és a 

szerelőszalag végén elvégzett tesztekkel vizsgálja meg. Az ezen tesztek során talált hibákat 

a JOYSON a felfedezéstől számított tíz (10) napon belül bejelenti a Szállító részére. A felek 

megállapodnak, hogy a tíz (10) nap megfelel a magyar Polgári Törvénykönyv 6:127. § 

(1) bekezdése „késedelem nélkül” követelményének.  

 

XI. HIBÁS TELJESÍTÉS  
 

1. Amennyiben a szállított áruk nem felelnek meg a szerződésnek/ beszerzési rendelésnek, a 

gyártás (gépi megmunkálás vagy beszerelés) előtt a JOYSON előbb lehetőséget ad a 

Szállítónak ezen nem szerződésszerű áruk kijavítására vagy kicserélésére, kivéve ha a 

Szállító mindkét említett típusú kellékszavatossági igényt visszautasítja a magyar Polgári 

Törvénykönyv 6:159. § (2) bekezdése alapján, vagy ha a Szállító nem képes teljesíteni azt 

a típusú kellékszavatossági igényt, amelyre a JOYSON jogosult a magyar Polgári 

Törvénykönyv 6:159. § (4) bekezdése alapján, vagy ha a kijavítás vagy kicserélés már nem 

áll a JOYSON érdekében. Ha a Szállító nem képes kijavítani vagy kicserélni ezeket az 

árukat, vagy ha a Szállító nem haladéktalanul kezdi meg a kijavítást, ill. kicserélést, a 

JOYSON választása szerint elállhat a szerződéstől és visszaküldheti a szállított árukat a 

Szállító részére a Szállító költségén, vagy árleszállítást igényelhet, vagy jogosult a 

pótteljesítést saját maga teljesíteni vagy harmadik féllel elvégeztetni. Az ilyen intézkedés 

következtében felmerült bármely költség a Szállítót terheli. Mindezek nem érintik a JOYSON 

azon jogát, hogy kártérítést, kártalanítást, vagy a hiábavaló kiadásai megtérítését követelje. 

 

2. Amennyiben annak ellenére, hogy a X. pont (A megvizsgálásra és a hibák bejelentésére 
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vonatkozó kötelezettségek) rendelkezései betartásra kerültek, a hibát csak a gyártás 

megkezdését követően fedezik fel, a JOYSON a fenti 1. bekezdésben foglalt 

rendelkezéseken felül is jogosult kártérítést kérni a többletköltségekért.  

 

3. A Szállító hibákért való kellékszavatossági felelőssége a szállítást követő harminchat (36) 

hónap elteltével évül el.  

 

4. A Szállító köteles kártérítést fizetni és mentesíteni a TAKATÁT bármely és minden kárral 

kapcsolatban - függetlenül attól, hogy ezek előreláthatók voltak-e vagy sem -, amelyet 

a JOYSON a hibás alkatrészek szállítása eredményeként elszenved.  

 

5. A Szállító köteles első felszólításra kártérítést fizetni és mentesíteni a TAKATÁT bármely 

és minden kártérítési igénnyel kapcsolatban - függetlenül attól, hogy ezek előreláthatók 

voltak-e vagy sem -, amelyeket harmadik felek támasztanak a hibás áruk szállításával és 

bármely ebből eredő következménykárral összefüggésben.  

 

XII. FELELŐSSÉG 

 

1. Az Általános Beszerzési Feltételek felelősséggel kapcsolatos eltérő rendelkezése 

hiányában a Szállító köteles kártérítést fizetni és mentesíteni a TAKATÁT bármely 

kárral kapcsolatban - függetlenül attól, hogy ezek előreláthatók voltak-e vagy sem -, 

amelyeket a JOYSON közvetlenül vagy közvetve elszenved a Szállító nem 

szerződésszerű szállítása, a jogszabályban előírt biztonsági előírások bármely 

megsértése, vagy egyéb, a Szállító felelősségi körébe tartozó ok eredményeként. 

 

2. Amennyiben harmadik fél kógens jogszabály által előírt objektív felelősség alapján igényt 

érvényesít a TAKATÁVAL szemben, a Szállító első felszólításra köteles kártérítést fizetni 

és mentesíteni a TAKATÁT az ilyen igényekkel szemben annyiban, amennyiben azokért a 

Szállító közvetlenül felelősséggel tartozna. A magyar Polgári Törvénykönyv 6:524. § (3) 

bekezdésében meghatározott alapelvek megfelelően alkalmazandók a JOYSON és Szállító 

a károk egymás közötti viselésére vonatkozó megállapodására. Ezek az alapelvek a Szállító 

elleni közvetlen igényérvényesítés esetén is alkalmazandók.  

 

3. Amennyiben a Szállító nem szerződésszerű szállítása eredményeképpen a JOYSON vagy 

a JOYSON megrendelői kénytelenek kármegelőzési intézkedéseket tenni (mint például 

visszahívás vagy forgalomból való kivonás), a Szállító köteles a TAKATÁNÁL ezen 

intézkedések következtében felmerült költségeket megtéríteni. 

 

4. Amennyiben a JOYSON igényt kíván érvényesíteni a Szállítóval szemben a fentiek alapján, 

a JOYSON haladéktalanul és átfogóan tájékoztatja a Szállítót, és egyeztet vele. Ilyen 

esetben a JOYSON köteles lehetőséget biztosítani a Szállító részére a káreset azonnali 

kivizsgálására. A felek egyeztetnek a megteendő intézkedéseket illetően, különös tekintettel 

az egyezségi eljárásokra.  

 

5. A JOYSON felelőssége – a jogalaptól függetlenül – a JOYSON vagy teljesítési segédei, ill. 

szerződéses partnerei által szándékosan okozott károkra korlátozódik. Ez nem érinti a 

Szállító által a TAKATÁVAL szemben a magyar Polgári Törvénykönyv 6:168-6:170. §-ai 

(termékszavatosság), a magyar Polgári Törvénykönyv 6:550-6:559. §-ai (termékfelelősség) 
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alapján és olyan károkért érvényesített kártérítési igényeket, amelyek halál, testi sérülés 

vagy egészségkárosodás miatti kár érvényesítésére vonatkoznak.  

 

XIII. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK 

 

1. A Szállító szavatolja, hogy a szerződéses áruk fejlesztése, gyártása és tervezett 

felhasználása nem sérti semmilyen harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, és nem 

jelenti ezek jogosulatlan használatát. 

 

2. A Szállító köteles első felszólításra kártérítést fizetni és mentesíteni a TAKATÁT és annak 

megrendelőit harmadik fél által támasztott bármely olyan jogigény alól, amely az ilyen 

szellemi tulajdonhoz fűződő jogok jogosulatlan használatából vagy megsértéséből ered. A 

Szállító kártérítési kötelezettsége kiterjed a TAKATÁNÁL ezzel kapcsolatban felmerülő 

minden kiadásra és költségre. 

 

3. A fent meghatározott kártérítési kötelezettség nem alkalmazható, amennyiben a Szállító a 

szállított árukat a JOYSON által biztosított rajzok, modellek, illetve ezekkel egyenértékű 

más leírások vagy információk vagy utasítások alapján gyártotta, és ha a Szállító nem tudta 

és nem is tudhatta, hogy az általa fejlesztett áruk valamely szellemi tulajdont védő jogot 

sértenek. 

 

4. A Szállító köteles tájékoztatni a TAKATÁT az árukra vonatkozó szellemi tulajdonjogokról 

és/vagy licencekről, függetlenül attól, hogy azok bejegyzettek, nem bejegyzettek vagy 

függőben lévők-e, illetve hogy a Szállítóhoz vagy harmadik félhez tartoznak-e. 

 

XIV. TITOKTARTÁS 

 

1. A Szállító vállalja, hogy szigorúan bizalmasan kezel a TAKATÁRA vonatkozó minden 

dokumentumot, információt és adatot, amelyet a Szállító a szerződéses kapcsolattal 

összefüggésben vagy arra vonatkozóan kap, továbbá legalább a körültekintő vállalkozó 

igyekezetével és gondosságával jár el, és betartja az adatvédelmi jogszabályok vonatkozó 

rendelkezéseit. 

 

2. A Szállító köteles előírni ezen titoktartási kötelezettségeket az alkalmazottai és alvállalkozói 

részére is; a JOYSON kérésére a Szállító köteles írásban igazolni a kötelezettségek 

betartását. 

 

3. A Szállító a szerződő felek között fennálló üzleti kapcsolatot reklámcélokra csak a JOYSON 

előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel. A Szállító vállalja, hogy nem használja 

a JOYSON cégnevét és védjegyeit a JOYSON előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 

 

4. Ez a titoktartási kötelezettség teljes körűen hatályban marad a szerződés lejáratától 

számított két (2) évig; vagy ha a felek üzleti kapcsolata ezt követően még fennáll, annak 

megszakadásától számított két évig. 

 

XV. A JOYSON GYÁRTÓSZERSZÁMAINAK ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓINAK 

HASZNÁLATA 
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1. A JOYSON a tulajdonosa (illetve azok elkészültekor a tulajdonosa lesz) kivétel nélkül 

minden modellnek, öntőformának, sablonnak, mintának, szerszámnak és egyéb 

gyártófelszerelésnek (együtt: „Gyártószerszámok”), valamint bármely és minden bizalmas 

információnak és dokumentumnak, amelyet a JOYSON a Szállítónak átad, vagy amelyért a 

JOYSON fizetett vagy Szállítóval kötött megállapodása alapján fizetni köteles. Ez a 

rendelkezés attól függetlenül alkalmazandó, hogy a Gyártószerszámokat a Szállító saját 

maga készíti, vagy harmadik féllel készítteti a JOYSON költségére. 

 

A fizetés történhet átalányösszegben, vagy amortizáció útján a szerződés szerinti termékek 

darabára alapján.  

 

2. A Szállító köteles a JOYSON tulajdonaként felcímkézni a Gyártószerszámokat, és köteles 

a körültekintő vállalkozó igyekezetével és gondosságával bánni velük. Az ilyen 

Gyártószerszámokat tilos harmadik felek részére átadni vagy hozzáférhetővé tenni, illetve 

harmadik felek részére történő szállításokhoz vagy bármely más módon felhasználni, pl. az 

ilyen szerszámok használata vagy alkalmazása útján, kivéve, ha ehhez a JOYSON 

előzetesen írásban hozzájárul. A tulajdonosi jogain felül a JOYSON a Gyártószerszámokra 

nézve valamennyi kapcsolódó, tulajdonhoz fűződő jogot is fenntart. A JOYSON indokolás 

nélkül követelheti a Gyártószerszámok és a bizalmas dokumentumok haladéktalan 

visszajuttatását.  

 

XVI. VEGYSZEREK ÉS VESZÉLYES ANYAGOK 

 

A Szállító köteles betartani minden nemzeti, európai és nemzetközi jogszabályt, előírást, 

normát és szabványt, különösen az 1907/2006/EK (REACH) rendeletet és az 1272/2008/EK 

(CLP) rendeletet. Ha a szállítandó áruk olyan anyagok vagy olyan anyagokat (például 

készítményt/keveréket vagy terméket) tartalmaznak, amelyeket európai rendelet (pl. a 

REACH) vagy nemzeti előírások szabályoznak, és amelyek veszélyes vagy kockázatos 

jellemzőkkel rendelkeznek, vagy ha ilyen veszélyes vagy kockázatos jellemzők alakulnak ki 

az ilyen anyag kezelésekor, a Szállító köteles a Szállító saját kezdeményezése alapján 

haladéktalanul intézkedni az anyag besorolása, csomagolása és felcímkézése iránt az ilyen 

anyag forgalomba hozatala előtt, a szállítás időpontjában hatályos rendelkezésekkel 

összhangban. Az első szállításhoz a Szállító köteles mellékelni a biztonsági adatlapot 

német, angol, magyar, lengyel, cseh, román, francia és orosz nyelven, minden esetben 

összhangban a hatályos jogi rendelkezésekkel, és feltüntetve a releváns munkabiztonsági 

utasításokat (az expozíciós forgatókönyvek alapján megkövetelt kockázatkezelési 

intézkedéseket) és használati engedélyeket. Az anyag/készítmény/termék bármely 

megváltoztatása, illetve a biztonsági adatlap felülvizsgálata esetén a Szállító köteles a 

biztonsági adatlapot újra leadni. A Szállító köteles minden olyan további kötelezettségnek 

is teljes mértékben eleget tenni, amelyet számára az anyag/készítmény/termék 

importálására és piacra dobására vonatkozó nemzeti és nemzetközi rendelkezések 

előírnak.  

 

A Szállító köteles biztosítani, hogy amennyiben az áruk/termékek vagy azok csomagolása 

a REACH által szabályozott anyagokat tartalmaznak, ezeket megfelelően regisztrálják a 

REACH rendelkezéseivel összhangban. A Szállító vállalja, hogy átad a JOYSON részére a 

REACH/CLP rendeletekben előírt időszakokon belül az ezen Rendelet által megkövetelt 

bármely és minden információt és dokumentációt, és/vagy haladéktalanul átad a JOYSON 

részére a Szállító szállítói által biztosított bármely információt. A Szállító köteles biztosítani 
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különösen azt, hogy a szállított áruk/termékek nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek 

a jogszabályok vagy egyéb előírások alapján tiltottak, használatukban korlátozottak vagy 

engedélyt igényelnek(pl. SVHC, GADSL, megrendelői specifikációk, stb.). 

 

XVII. MUNKAVÁLLALÁSI ENGEDÉLYEK 
 

1. A Szállító csak abban az esetben alkalmazhat külföldi munkavállalókat a JOYSON részére 

végzett szerződéses munkákhoz – függetlenül attól, hogy ezeket a szolgáltatásokat a 

Szállító telephelyén vagy a JOYSON telephelyén vagy máshol végzik –, ha az adott külföldi 

személyek a teljes szolgáltatási időszakra nézve rendelkeznek a vonatkozó jogszabályok 

és előírások által megkövetelt valamennyi szükséges tartózkodási és/vagy munkavállalási 

engedéllyel ahhoz, hogy az adott helyen az adott szolgáltatásokat nyújtsák. 

 

2. A JOYSON megköveteli, hogy kérésére a külföldi munkavállalók bármikor azonnal igazolni 

tudják tartózkodási és/vagy munkavállalási engedélyük meglétét. 

 

3. A Szállító köteles azonnal értesíteni a TAKATÁT, ha a szükséges tartózkodási és/vagy 

munkavállalási engedélyek hiányoznak, nem érvényesek vagy lejártak, és köteles 

ugyanakkor visszahívni a külföldi munkavállalót arról a helyről, ahol a szolgáltatásokat 

nyújtja a JOYSON részére; azonban ezek a körülmények nem mentik fel a Szállítót az alól, 

hogy a Megállapodás szerinti egyéb szerződéses feladatait és kötelezettségeit teljesítse. 

 

4. A fentiek bármilyen megsértése esetén a JOYSON fenntartja magának az azonnali 

felmondási, ill. elállási jogot a Szállítóval fennálló minden jogügyletre vonatkozóan és 

jogosult azonnali hatállyal előzetes jelzés nélkül minden szerződéses tárgyalást 

megszüntetni. 

 

XVIII. COMPLIANCE 

 

1. A TAKATÁVAL folytatott kereskedelmi ügyletei keretein belül a Szállító köteles tartózkodni 

minden olyan gyakorlattól, amely büntetőjogi felelősséghez vezethet csalás vagy 

sikkasztás, csődbűncselekmények, versenyjogsértéssel kapcsolatos bűncselekmények, 

előny biztosítása, vesztegetés, vesztegetés elfogadása vagy egyéb korrupciós 

bűncselekmények miatt a Szállító vagy egyéb harmadik személyek által alkalmazott 

személyek részéről. 

 

2. A fentiek bármilyen megsértése esetén a JOYSON fenntartja magának az azonnali 

felmondási, ill. elállási jogot a Szállítóval fennálló minden jogügyletre vonatkozóan és 

jogosult azonnali hatállyal előzetes jelzés nélkül minden szerződéses tárgyalást 

megszüntetni. 

 

3. A fentiektől függetlenül a Szállító köteles betartani mind az őrá, mind a TAKATÁVAL 

fennálló kereskedelmi kapcsolatára vonatkozó minden jogszabályt és előírást. 

 

XIX. ETIKAI ALAPELVEK 

 

A Szállító szavatolja, hogy minden gyárában és telephelyén betartja az emberi jogokat az 

Egyesült Nemzetek Chartájának megfelelően. A Szállító szavatolja különösen a 

kényszermunka és gyerekmunka minden formájának elkerülését, továbbá azt, hogy nem 
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alkalmaz hátrányos megkülönböztetést faji vagy etnikai származás, nem, vallás vagy hit, 

fogyatékosság, kor vagy nemi identitás és szakszervezethez való tartozás miatt. 

 

XX. FELMONDÁS 

 

A TAKATÁNAK indokolás nélkül bármely időpontban jogában áll megszüntetni az üzleti 

kapcsolatot a Szállítóval három (3) hónap felmondási idővel a hónap végére. A JOYSON 

emellett az okok megjelölésével jogosult a szerződést azonnali hatállyal is felmondani. Ilyen 

ok lehet például, ha az egyik fél eszközei tekintetében fizetésképtelenségi eljárás 

megindítását kérelmezik.  

 

XXI. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. Ha (A) az egyik fél bármely illetékes hatóságnál csődeljárás iránti kérelmet terjeszt elő, vagy 

az ilyen kérelemre vonatkozó határozatot fogadnak el a fél döntéshozó testületében, vagy 

(B) ha az egyik fél fizetésképtelenné válik, vagy (C) ellene jogerős bírósági határozattal 

felszámolási eljárást indítottak, a másik félnek a még nem teljesített kötelezettségek 

vonatkozásában jogában áll elállni a szerződéstől. 

 

2. A Szállító csak a nem vitatott vagy bíróság által megállapított, érvényes követelések alapján 

jogosult beszámításra. 

 

3. A nemzetközi kereskedelmi feltételeket az INCOTERMS 2010 alapján kell értelmezni, 

kivéve, ha a felek kifejezetten eltérően állapodnak meg. 

 

4. Magyarország joga kizárólagosan alkalmazandó, kivéve a nemzetközi magánjogi 

rendelkezéseket és az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételéről szóló 

szerződésekről szóló egyezményét. 

 

5. A jelen Megállapodás módosításai és kiegészítései csak írásban érvényesek. Az írásos 

formáról mint követelményről is csak írásos megállapodásban lehet lemondani. 

 

6. A szállítás és fizetés teljesítésének helye Miskolc. 

 

7. A JOYSON által a Szállító ellen indított keresetekre a JOYSON választása szerint vagy a 

JOYSON bejegyzett székhelye szerinti bíróság, vagy a Szállító bejegyzett székhelye 

szerinti bíróság illetékes. A Szállító által a JOYSON ellen indított perekre a JOYSON 

bejegyzett székhelye szerinti bíróság illetékes. 

 

8. Ha a fenti Általános Beszerzési Feltételek és a felek között fennálló más szerződéses 

megállapodások részben vagy egészben érvénytelenek vagy azzá válnak, ez nem érinti a 

fennmaradó rendelkezések és megállapodások érvényességét. Az érvénytelen 

rendelkezést azzal a megfelelő jogszabályi rendelkezéssel, vagy egy olyan jogilag érvényes 

rendelkezéssel kell helyettesíteni, amelyben a felek jóhiszeműen megállapodtak volna, ha 

tisztában lettek volna az eredeti rendelkezés érvénytelenségével. Ez vonatkozik a 

joghézagokra is.  

 

 

Joyson Safety Systems Hungary Kft.Korlátolt Felelősségű Társaság 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF JOYSON SAFETY 
SYSTEMS HUNGARY KFT.KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

 

 

I. APPLICABLE CONDITIONS 

 

Present and future business relationships between Supplier and Joyson Safety Systems Hun-

gary Kft.Korlátolt Felelősségű Társaság (hereinafter referred to as “JOYSON”) shall exclusively 

be governed by these General Terms and Conditions, the Supplier Manual and any other agree-

ments made between the parties. Diverging other General Terms and Conditions of Supplier 

shall not be applicable even if they were not explicitly objected to in individual cases. In the event 

that JOYSON should accept and receive goods or other services of Supplier without express 

objection or JOYSON should make payments without objection, this shall by no means deemed 

to be an acknowledgement by JOYSON of Supplier’s general terms and conditions. 

Supplier declares that he studied the bold clauses of these General Terms and Conditions 

and explicitly accepts them.  

 

II. CONTRACT AND SUBSTITUTE SUPPLIES 

 

1. Supplier’s offers shall be free of charge for JOYSON. Offers shall be binding on Supplier 

and valid for a period of thirty (30) days from receipt by JOYSON. Supplier is obliged to 

include the binding term of 30 days for the offer in the text of the offer itself. JOYSON shall 

at no time be committed to accept an offer. The provisions for award of a contract, 

§§ 6:74 ff of the Hungarian Civil Code are explicitly excluded.  

 

2. Any representations or declarations made by JOYSON such as, in particular, purchase or-

ders, delivery call-offs or changes thereto shall require the written form to be legally effec-

tive. The written form may also be complied with by remote data transmission, particularly 

by letter, fax, email as well as teleservices and media services or machine-readable data 

carriers. Healing by performance is explicitly excluded. 

 

3. A purchase order and revisions of purchase orders shall be considered accepted and bind-

ing on Supplier unless Supplier rejects such purchase order and/or any revisions of pur-

chase orders giving reasons in writing within a period of two (2) weeks or, in the case of 

remote data transmission, within one (1) week. From the date of receipt of the purchase 

order by Supplier up to its express acceptance, JOYSON shall have a right of revo-

cation towards Supplier to be exercised in writing within a period of two (2) weeks. 

 

4. Supplier shall advise JOYSON of obvious errors (e.g. typing and calculation errors) and any 

incompleteness of the purchase order including the order documents for the purpose of 

correction and/or completion prior to acceptance; otherwise the purchase order shall be 

deemed to be non-binding. 

 

5. Delivery call-offs which involve changes shall be considered accepted and binding unless 

Supplier rejects such changes giving reasons in writing within a period of two (2) weeks or 

of one (1) week in the case of remote data transmission of the call-off. From the date of 

receipt by Supplier up to its explicit acceptance JOYSON shall have a right of revo-

cation to be exercised in writing within a period of two (2) weeks from the date of 
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receipt of the call-off by Supplier. All other delivery call-offs based on valid agreements 

shall become binding and obligatory with immediate effect and have to be complied with by 

Supplier. 

 

6. JOYSON may require Supplier to implement reasonable changes to the design and 

execution of the goods to be supplied. The effects of such changes, particularly those 

relating to cost increases or decreases and/or delivery date changes shall be promptly no-

tified and substantiated by Supplier. To the extent required the parties shall reach agree-

ment on a reasonable adjustment of the contractual Terms and Conditions. 

 

7. Supplier undertakes to maintain the necessary capacities for producing the respective sup-

plies for the aftermarket, in order to enable JOYSON to meet its customers’ demand for 

spare parts during a period of not less than fifteen (15) years from the date of sale to the 

end customer/consumer. The parties shall agree on reasonable periods of spare parts avail-

ability after consultation with JOYSON’s customers. In the event that Supplier should no 

longer be in a position to supply spare parts, whether or not due to Supplier’s fault (e.g. 

bankruptcy), Supplier shall, in coordination with JOYSON, ensure that the necessary ca-

pacities are made available by third parties. Supplier furthermore undertakes to grant any 

license required and provide any technical assistance necessary in this regard. The condi-

tions agreed between the parties shall also apply to supplies for the aftermarket.  

 

III. PRICES, SHIPPING, PACKAGING 

 

1. The agreed prices are fixed prices and shall be understood to exclude the applicable statu-

tory value-added tax but include the cost of packaging. 

 

2. Cargo and transportation will be taken over and implemented by the carrier named by JOY-

SON (FCA “free carrier” according to INCOTERMS 2010).  

 

3. If no carrier is named by JOYSON, an inquiry must be made in this regard, or release for 

acceptance of the freight costs must be applied for by the Supplier at the JOYSON Purchas-

ing Department. 

 

4. If, in an exceptional case, Supplier hires a carrier of its own choice, JOYSON will only pay 

freight charges up to the maximum amount it would have paid to the regularly contracted 

carrier. JOYSON will inform Supplier of these prices on request. Furthermore, in such an 

event Supplier shall provide sufficient insurance coverage for the goods until the goods 

reach their final destination (consignee’s address or place of use as per purchase order 

specification). 

 

IV. PAYMENT 

 

1. Payment shall be due sixty (60) days net upon receipt of the supplies or other services as 

specified in the Agreement and receipt of the correct and verifiable invoice, but not earlier 

than sixty (60) days after the original agreed delivery date. 

 

2. Any payments made by JOYSON shall not imply acknowledgement of the correctness of 

the invoice. 



 
  

 

Status: April 10, 2018 

Page 16 of 25 
________________________________________________________________________ 
 

3. Should the delivery not conform with the contractual conditions, JOYSON shall be entitled 

to retain the respective proportional part of the payment until the contract has been fully 

complied with. If and to the extent that payments were already made for nonconforming 

deliveries, JOYSON shall have the right to retain any further payments falling due, up to the 

amount of such payments made. 

 

4. In the absence of prior written consent by JOYSON, which may not be unreasonably 

withheld, Supplier shall not be entitled to assign any receivables from JOYSON to 

third parties or have them collected by third parties.  

 

5. Invoices of the performing entrepreneur shall be presented to JOYSON in the statutory form 

of § 169 of the Act No. CXXVII of 2007 (Hungarian Value Added Tax Act). They shall espe-

cially and specifically contain the following information: 

 

 Name and address of the delivering or of the performing entrepreneur; 

 Name and address of the performance beneficiary; 

 Tax number or VAT identification number of the performing entrepreneur; 

 Issue date of the invoice; 

 Serial invoice number; 

 Quantity and parts identification number with index and commercial description of the 

goods supplied or kind and scope of any other performance; 

 Date of delivery of the goods or other service and place of performance; 

 Indication of purchase order number; 

 Number and date of delivery note; 

 Supplier/creditor number at JOYSON; 

 Breakdown of the remuneration (net amount) for the goods or other service delivered by 

tax rate and tax exemption; 

 Tax rate applied in percent and the tax amount payable on the remuneration or, in the 

event of tax exemption, the note that tax exemption applies to the supply of the goods or 

services; 

 Previously agreed reduction of the remuneration unless already allowed for in the remu-

neration amount (e.g. discount, rebate, bonus). 

 

V. EXPORT CONTROL AND FOREIGN TRADE DATA 

 

1. For all goods to be delivered and services to be provided, Supplier shall comply with the 

requirements of national and international export, customs and foreign trade law (“FOR-

EIGN TRADE LAW”) applicable in each case. Any necessary transportation of merchandise 

abroad or export licenses required shall be obtained by Supplier unless, pursuant to appli-

cable FOREIGN TRADE LAW, JOYSON or a third party, and not the Supplier, has the ob-

ligation to apply for such licenses. 

 

2. Well before the delivery date, Supplier shall provide JOYSON in writing with all information 

and data which JOYSON needs to comply with the FOREIGN TRADE LAW applicable to 

exports, transportation of merchandise abroad and imports as well as, in the case of onward 

distribution, required for the re-export of the goods and services, and in particular for every 

merchandise and service: 

 

 Export Classification Number (ECCN) as per U.S. Commerce Control List (CCL) to the 
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extent that the merchandise is subject to the U.S. Export Administration Regulations; 

 All applicable export control list items (if the merchandise is not included in an export 

control list, this shall be indicated as “AL: N”); 

 Commodity code according to the European Combined Nomenclature and the HS (Har-

monized System) Code; 

 Country of origin (non-preferential origin) and 

 Whenever requested by JOYSON: supplier declarations on preferential origin (in the 

case of European suppliers) or certificates of preference (in the case of non-European 

countries). 

 

In the case of changes with respect to country of origin, the characteristics of the goods or 

services, or the applicable FOREIGN TRADE LAW, Supplier shall promptly update the ex-

port control and foreign trade data as soon as Supplier has knowledge of such changes and 

communicate them to JOYSON in writing. Delayed communication shall be deemed as non-

conformance with the export control and foreign trade data for which Supplier shall be held 

liable.  

 

Supplier shall bear all expenses and losses - irrespectively if these were foreseeable 

or not - incurred by JOYSON as results of missing or nonconforming export control 

and foreign trade data. Furthermore, missing or incorrect data shall constitute cause 

for termination by JOYSON without prior notice.  

 

3. On the request of JOYSON, Supplier shall accompany every delivery that is destined for a 

JOYSON plant located outside the EU with the related export documentation such as com-

mercial invoice, export declaration and declaration of origin, in addition to the data specified 

in the preceding section 2. Supplier shall bear all expenses and losses incurred by JOYSON 

as a result of missing or incorrect export control and foreign trade data. Moreover, missing 

or incorrect data shall constitute a cause for termination by JOYSON without prior notice. 

 

VI. SAFETY AND SECURITY IN THE SUPPLY CHAIN 

 

1. Supplier declares that Supplier is a certified Authorized Economic Operator (AEO) which 

Supplier shall prove by submitting copy of the official certification to JOYSON. 

 

2. Should Supplier not (yet) be a certified Authorized Economic Operator, Supplier shall have 

the obligation to ensure continuous compliance with the requirements specified in the Se-

curity Declaration (retrievable at http://www.purchasing.eu.joysonsafety.com/tc/Securi-

tyDeclaration.pdf) in Supplier’s company and immediately send such Security Declaration 

to JOYSON provided with a legally binding signature. If Supplier is unable to meet, wholly 

or partly, the requirements stated in the Security Declaration, Supplier shall have the obli-

gation to immediately inform JOYSON about this in writing. 

 

3. The certifications/declarations required in accordance with the preceding sections 1 and 2 

shall be presented by Supplier within two (2) weeks of receipt of a purchase order from 

JOYSON. Should Supplier fail to do so or should Supplier be unable to comply with the 

requirements specified in the Security Declaration, JOYSON shall be entitled to rescind the 

order. 

4. Should Supplier, at any point in time, not or no longer be able to meet the requirements 

warranted in the Security Declaration, Supplier shall be obligated to promptly communicate 
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this to JOYSON in writing. An incorrect Security Declaration or the subsequent non-compli-

ance with the requirements specified in the Security Declaration shall constitute cause for 

termination without notice by JOYSON. Moreover, Supplier shall bear all expenses and 

damages- irrespectively if these were foreseeable or not - incurred by JOYSON as a 

result of the incorrectness of the Security Declaration or subsequent non-compliance 

with the requirements stated therein. 

 

VII. DELIVERY DATES AND TIMES, DELAYS IN DELIVERY 

 

1. The delivery dates and times established in the purchase order and the delivery call-offs 

shall be binding. 

 

2. The relevant date for compliance with the contractual delivery date or time shall be the date 

of receipt of the goods at the delivery address or place of use specified by JOYSON.  

 

3. If Supplier anticipates that the agreed dates cannot be met for any reason, Supplier shall 

immediately inform JOYSON by means of remote data transmission stating the reasons and 

duration of the potential delay. Supplier shall, at its own expense, take all necessary counter 

measures to prevent delay or any damage caused by delay. Upon request from JOYSON, 

Supplier shall inform JOYSON or its authorized representative, in writing, about the current 

status of production of the ordered goods or their whereabouts. Any breach of the infor-

mation obligation entitles JOYSON to claim damages according to § 6:126 (2) Hungarian 

Civil Code.  

 

4. If goods are delivered before the agreed date, JOYSON retains the right to return the goods 

at the expense of Supplier and/or to refuse acceptance. If, in the case of early delivery, the 

goods are not returned or acceptance is not refused, the goods will be stored by JOYSON 

at the expense and risk of Supplier until the contractual delivery date. 

 

5. JOYSON will accept partial deliveries only upon express prior agreement. If the parties 

agree to partial shipments, the quantity of the remainder of the goods still to be delivered 

shall be stated in the shipping documents. 

 

6. In the case of delay of performance, Supplier shall reimburse JOYSON with respect to all 

direct and indirect damages caused by such delay, irrespective of Supplier’s fault. If Sup-

plier’s performance is not in conformance with the contract, JOYSON shall have the right to 

rescind the contract and/or purchase order according to § 6:154 Hungarian Civil Code in 

case of delayed performance of Supplier and according to § 6:140 Hungarian Civil Code in 

case of “aliud” performance of Supplier. Acceptance of late or nonconforming deliveries 

and/or services shall not imply a waiver of JOYSON’s right to hold Supplier liable for any 

loss or damage resulting therefrom. 
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VIII. FORCE MAJEURE 

 

1. Force majeure, e.g. legitimate labor disputes, civil disturbance, governmental actions and 

any other unforeseeable, unavoidable and serious events shall release the parties from their 

duties of performance for the duration of the disturbances and to the extent of their effects. 

Supplier shall immediately inform JOYSON of any case of force majeure and provide the 

necessary information, especially with respect to the cause, estimated duration, etc. of a 

case of force majeure as well as adapt performance of its contractual obligations to the 

changed circumstances, to the best of its ability and in good faith. 

 

2. JOYSON shall be wholly or partly exempted from its obligation to accept the goods ordered 

and to rescind the contract to the extent that JOYSON cannot be reasonably expected, from 

a commercial aspect, to accept such goods/services on account of the delays caused by 

force majeure and/or legitimate labor dispute.  

 

IX. QUALITY AND DOCUMENTATION 

 

1. Supplier must comply with the generally accepted rules of science and technology, safety 

regulations, any separately agreed quality assurance agreements and the agreed technical 

data with regard to the goods to be supplied. Any change to the goods to be supplied, to the 

production process as well as any relocation of production, to another site, for example, 

shall require the prior written approval of JOYSON.  

 

2. Supplier shall employ a documented quality assurance system corresponding to the newest 

state of the art and of appropriate type and scope and update such system as required. In 

particular, Supplier shall warrant valid certification under MSZ EN ISO 9001 or a higher-

level quality management system throughout its supplier relationship with JOYSON.  

 

3. With regard to special characteristics as defined in the technical documents or in separate 

agreements pursuant to VDA, ISO/TS 16949, MSZ EN ISO 9001, JOYSON standards (C or 

M) or other JOYSON customer standards, Supplier shall additionally keep special records 

to evidence when, in what way, to what extent and by whom the goods were tested for such 

special characteristics and what were the results of the specified quality tests. These test 

documents shall be retained by Supplier for twenty (20) years and presented to JOYSON 

upon written request. To the extent permissible by law, Supplier shall impose the same 

obligations on its own suppliers. 

 

4. To the extent that the authorities competent for vehicle safety, exhaust regulations, etc. 

should require JOYSON to allow inspection of the production process and test documents, 

Supplier herewith declares its consent to provide all reasonable support in this context. 

 

X. OBLIGATIONS REGARDING INSPECTION AND NOTICE OF DEFECTS 

 

1. Supplier shall proceed with the diligence and care of a prudent businessman in performing 

inspections of the contractual goods before delivery and shall take samples from each batch 

and retain them for a period of fifteen (15) years. 

 

2. When taking delivery of the goods, JOYSON will conduct a receiving inspection that will only 

comprise an identity check for obvious defects and damage, transportation damage and a 
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quantity check. No further inspections will be made by JOYSON. Any defects found will be 

reported by JOYSON to Supplier within ten (10) days of discovery. Parties agree that ten 

(10) days correspond with the requirements of § 6:127 (1) Hungarian Civil Code “with-

out delay”.   

 

3. Apart from the aforementioned checks, the goods will only be examined in connection with 

the tests carried out in the course of production and end-of-line tests at JOYSON. Any de-

fects found during those tests will be reported to Supplier within ten (10) days of discovery. 

Parties agree that ten (10) days correspond with the requirements of § 6:127 (1) Hun-

garian Civil Code “without delay”.  

 

XI. WARRANTY FOR DEFECTS 

 

1. If goods delivered are not compliant with the contract/purchase order, before start of pro-

duction (machining or installation), JOYSON will first grant Supplier an opportunity to repair 

or replace such non-compliant goods unless Supplier refuses both of the mentioned kinds 

of supplementary performance pursuant to § 6:159 (2) lit. a Hungarian Civil Code or if the 

Supplier is unable to fulfill that kind of supplementary performance to which JOYSON is 

entitled according to § 6:159 (4) Hungarian Civil Code or if repair or replacement no longer 

serves the JOYSON’s interest. Should Supplier be unable to repair or replace such goods 

or should Supplier fail to act immediately, JOYSON may opt either to rescind the contract 

and return the goods delivered to Supplier at Supplier’s expense and risk or to claim a price 

reduction or is entitled to undertake the supplementary performance itself or have it carried 

out by a third party. Any cost incurred by such action shall be borne by Supplier. The right 

of JOYSON to demand compensation for damages, indemnity or compensation for unsuc-

cessful expenditures shall remain unaffected. 

 

2. If, despite compliance with the obligations arising from Section X (Obligations regarding 

Inspection and Notice of Defects) a defect is only discovered after start of production, JOY-

SON shall be entitled to demand compensation for extra costs above and beyond the pro-

visions set forth in paragraph 1 above.  

 

3. Supplier’s warranty for defects shall expire thirty-six (36) months following delivery.  

 

4. Supplier shall have the obligation to indemnify and hold JOYSON harmless for any and all 

damages - irrespectively if these were foreseeable or not - incurred by JOYSON as a 

result of the supply of defective parts.  

 

5. Supplier shall, upon first demand, indemnify and hold JOYSON harmless with respect to 

any claims for damages - irrespectively if these were foreseeable or not - raised by third 

parties in connection with the supply of defective goods and any resulting consequential 

damages.  

 

XII. LIABILITY 

 

1. Unless otherwise stated in the General Terms and Conditions of Purchase with respect to 

liability, Supplier shall indemnify and hold JOYSON harmless in connection with any 

damages- irrespectively if these were foreseeable or not - incurred by JOYSON di-

rectly or indirectly due to deliveries by Supplier that do not conform with the contract, 
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due to any infringement of statutory safety regulations or due to any other reasons 

imputable to Supplier. 

 

2. In the event that a third party sues JOYSON on the basis of strict liability and such strict 

liability is required by law, Supplier shall indemnify and hold JOYSON harmless against 

such claims on first demand to the extent that the Supplier would be held directly liable. The 

principles specified in § 6:524 (3) Hungarian Civil Code shall apply analogously to any dam-

age settlement between JOYSON and Supplier. These principles shall also apply in the 

event of claims being asserted directly against Supplier. 

 

3. Should, as a result of nonconforming delivery by Supplier, JOYSON or one of JOYSON’s 

customers have to take action to avert loss or damage (e.g. recall action or field campaign), 

Supplier shall be obligated to pay compensation for the costs incurred by JOYSON due to 

such action. 

 

4. If JOYSON wants to assert a claim against Supplier as outlined above, JOYSON will 

promptly and comprehensively inform and consult Supplier. In such event, JOYSON shall 

grant Supplier the opportunity to immediately investigate the claim. The parties shall reach 

agreement on the action to be taken, especially in line with settlement negotiations. 

 

5. The liability of JOYSON – no matter for what legal cause – shall be limited to any damages 

caused by JOYSON or its vicarious agents or contractors with intent. Any claims for dam-

ages by Supplier against JOYSON under §§ 6:168-6:170 Hungarian Civil Code (product 

warranty) and §§ 6:550-6:559 Hungarian Civil Code (product liability) and resulting in loss 

of life, personal injury or damage to the health shall remain unaffected.  

 

XIII. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

 

1. Supplier warrants that the development, manufacture and intended use of the contractual 

goods do not infringe any third-party property rights or represent unauthorized use of such 

rights. 

 

2. Supplier shall indemnify and hold JOYSON and its customers harmless on first demand 

from any third-party claims resulting from use or infringement of such property rights. Sup-

plier’s indemnification obligation shall apply to any expenses and costs incurred by JOYSON 

in connection thereto. 

 

3. The indemnity obligation set out above shall not apply to the extent that Supplier has man-

ufactured the goods delivered in accordance with drawings, models or equivalent other de-

scriptions or information or instructions provided by JOYSON and when Supplier does not 

know or cannot know that protective rights are infringed in connection with the goods devel-

oped by Supplier. 

 

4. Supplier shall inform JOYSON about any intellectual property rights and/or licenses, 

whether registered, unregistered, or pending, belonging to Supplier or a third party, which 

apply to the goods. 
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XIV. CONFIDENTIALITY 

 

1. Supplier undertakes to treat strictly confidential all documents, information and data relating 

to JOYSON which Supplier receives in connection with or in relation to the contractual rela-

tionship and to proceed at least with the due diligence and care of a prudent businessman 

and in compliance with the relevant provisions of the data privacy law. 

 

2. Supplier shall be obligated to impose these confidentiality obligations on its employees and 

subcontractors; at the request of JOYSON, Supplier shall evidence compliance with these 

obligations in writing. 

 

3. Supplier may only use the business relationship between the contracting parties for adver-

tising purposes subject to the prior written consent of JOYSON. Supplier undertakes not to 

use the company name or any trademarks of JOYSON without prior consent of JOYSON. 

 

4. This confidentiality obligation shall remain in full force and effect for two (2) years after the 

expiration of the contract or the end of the business relationship, whichever circumstance 

occurs later. 

 

XV. USE OF PRODUCTION TOOLS AND CONFIDENTIAL INFORMATION OF JOYSON 

 

1. JOYSON is or will become (starting upon completion), without exception, owner of all mod-

els, molds, templates, samples, tools and other manufacturing equipment (collectively re-

ferred to as “Production Tools”) as well as any and all confidential information and docu-

ments given by JOYSON to Supplier or paid for by JOYSON or if payment has been agreed 

between JOYSON and Supplier. This provision shall apply no matter whether Supplier 

makes the Production Tools itself or has them made by a third party at JOYSON’s expense. 

 

Payment can be made in the form of a lump sum or by amortization through the piece price 

of the contractual products.  

 

2. Supplier shall label the Production Tools as the property of JOYSON and shall treat them 

with the due diligence and care of a prudent businessman. Such Production Tools must not 

be given or made accessible to third parties nor for supplies to third parties or in any other 

way, e.g. by the use or application of such tools, unless subject to the prior written consent 

of JOYSON. In addition to its ownership rights, JOYSON retains all applicable property 

rights to the Production Tools. Without having to give reasons, JOYSON may demand the 

immediate return of Production Tools and confidential documents.  

 

XVI. CHEMICALS AND HAZARDOUS SUBSTANCES 

 

Supplier shall comply with all national, European and international laws, regulations, norms 

and standards, particularly Regulation EC No. 1907/2006 (REACH) and Regulation EC No. 

1272/2008 (CLP). If the goods to be supplied are a substance or contain such a substance 

(as a preparation/mixture or product) which is governed by an European regulation (e.g. 

REACH) or national regulations and features dangerous or hazardous characteristics or if 

such dangerous or hazardous characteristics emerge when handling such substance, Sup-

plier shall, on Supplier’s own initiative, promptly proceed to classify, pack and label the sub-

stance in accordance with the provisions prevailing at the time of delivery before bringing 
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such substance into circulation. For the first delivery, Supplier shall provide a safety data 

sheet in German, English, Hungarian, Polish, Czech, Romanian, French and Russian in 

each case in accordance with valid legal provisions and stating the relevant instructions for 

occupational safety (risk management measures as required under exposure scenarios) 

and releases for use. The safety data sheet shall be resubmitted by Supplier after every 

alteration of the substance/preparation/product and any revision of the safety data sheet. 

Any further obligations of Supplier regarding import and placing of the substance/prepara-

tion/product on the market under national or international provisions shall be fully met by 

Supplier.  

 

Supplier shall ensure that, to the extent that goods/products or their packaging contain sub-

stances governed by REACH, these were duly registered in accordance with REACH. Sup-

plier undertakes the commitment to transmit to JOYSON within the periods stipulated in 

REACH/CLP, any and all information and documentation required under this Regulation 

and/or promptly pass on to JOYSON any information provided by Supplier’s vendors. In 

particular, Supplier shall ensure that the goods/products delivered do not contain any sub-

stances which by virtue of laws or other regulations are prohibited, restricted in use or re-

quire authorization (e.g. SVHC, GADSL, customer specifications, etc.). 

 

XVII. WORK PERMITS 
 

1. Supplier shall only be allowed to engage foreigners for contractual services for JOYSON, 

independently if these services are provided at the premises of the Supplier or at JOYSON 

premises or elsewhere, if those foreigners have all necessary residence and / or work per-

mits to provide these specific services in the area where the services are provided and as 

far as requested by all applicable laws and regulations during the whole service period. 

 

2. Foreigner shall always be able to proof the respective residence and / or work permit at any 

time and on first request from JOYSON. 

 

3. Supplier will immediately announce to JOYSON if necessary residence and / or work permits 

are missing, not valid or not valid anymore and will in the same moment recall the respective 

foreigner from the location where the services are provided for JOYSON, but this circum-

stances will not at all release the Supplier from his contractual duties and obligations ac-

cording to the Agreement. 

 

4. In the event of any violation of the above, JOYSON has the right to immediately withdraw 

from or terminate all legal transactions existing with the Supplier and the right to cancel all 

negotiations without notice. 

 

XVIII. COMPLIANCE 

 

1. Within the framework of its commercial dealings with JOYSON, the Supplier is obliged to 

desist from all practices which may lead to penal liability due to fraud or embezzlement, 

insolvency crimes, crimes in violation of competition, guaranteeing advantages, bribery, ac-

ceptance of bribes or other corruption crimes on the part of persons employed by the Sup-

plier or other third parties. 
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2. In the event of violation of the above, JOYSON has the right to immediately withdraw from 

or terminate all legal transactions existing with the Supplier and is furthermore entitled to 

cancel all negotiations. 

 

3. The above notwithstanding, the Supplier is obliged to adhere to all laws and regulations 

applicable to both itself and the commercial relationship with JOYSON. 

 

XIX. ETHICS PRINCIPLE 

 

Supplier warrants that it adheres to the human rights principles pursuant to the Charter of 

the United Nations at all its factories and sites. In particular, Supplier warrants that no forced 

labor or child labor takes place in any form and no discrimination based on racial or ethnic 

origin, gender, religion or belief, handicap, age or sexual identity and trade union affiliation 

is practiced. 

 

XX. TERMINATION 

 

Without stating any reasons, JOYSON shall have at any times the right to terminate the 

business relationship with Supplier by giving three (3) months’ notice prior to the end of the 

respective month. This shall not affect JOYSON’s right to terminate without notice for cause. 

Such a cause would be, for example, the submission of a petition to open insolvency pro-

ceedings in respect of the assets of one of the parties.  

 

XXI. GENERAL PROVISIONS 

 

1. If (A) one party files an application with any competent authority for the bankruptcy (in Hun-

garian “csőd”) or any resolution regarding such application being passed by the party‘s cor-

porate body or (B) if one party becomes insolvent (in Hungarian: fizetésképtelen) or (C) if 

liquidation proceedings (in Hungarian: felszámolási eljárás) has been started by a final and 

binding court decision,  the other party shall have the right to rescind the contract with re-

spect to the obligations not yet met. 

 

2. Supplier shall only be entitled to a setoff based on unchallenged or court-established valid 

claims. 

 

3. International commercial terms shall be interpreted in accordance with INCOTERMS 2010, 

unless expressly agreed otherwise. 

 

4. The law of the Republic of Hungary shall apply exclusively, excluding the conflicts-of-laws 

provisions and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods. 

 

5. Any amendments and supplements to this Agreement shall be agreed in written form. A 

waiver of the requirement of the written form shall also be agreed in writing to become ef-

fective. 

 

6. Place of performance for delivery and payment shall be Miskolc. 
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7. The venue for actions brought by JOYSON against Supplier shall be, at JOYSON’s discre-

tion, either the court of jurisdiction at JOYSON’s registered place of business or the court of 

jurisdiction at Supplier’s registered place of business. For litigation instituted by Supplier 

against JOYSON, the legal venue shall be the court of jurisdiction at JOYSON’s registered 

place of business. 

 

8. Should individual provisions of the above General Terms and Conditions of Purchase and 

other contractual agreements between the parties be or become invalid in part or as a whole, 

this shall not affect the validity of the remaining provisions and agreements. The invalid 

provision shall be replaced either by the relevant legal provision or by a legally valid provi-

sion which the parties would have agreed in good faith if they had been aware of the inva-

lidity of the original provision. This shall apply analogously to any loophole. 

 

 

 

Joyson Safety Systems Hungary Kft.Korlátolt Felelősségű Társaság 

Current as of April 10, 2018 

 


