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ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (GTP) 
 
1. A szerződés hatálya 

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a “GTP” – General Terms and conditions of Purchase) 

az alábbiakban meghatározott felek közötti beszerzési szerződést szabályozzák:  

(a) EUROFINS Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató Kft. az előírt módon 
létrehozott és a magyar törvények szerint működő, 5700 Gyula, Henyei Miklós utca 5. 
címen bejelentett székhelyű, a Gyulai Törvényszék Cégbíróságán (Court of Registry of 
Gyula) HUF 7 millió forint törzstőkével, 04-09-007182 (“Eurofins”) regisztrációs számmal 
bejegyzett társaság; 
 
és 
 

(b) beszállítói és/vagy szolgáltatói (egyénileg mint a “Beszállító”). 
 

A Eurofins ezt alkalmazza (i) a Beszállító bármely árujára és/vagy berendezésére (a 
“Termékek”), és /vagy a Eurofinsnek (ii) a Beszállító által nyújtott bármely Szolgáltatására 
(“Szolgáltatások”) (a továbbiakban a Szolgáltatások és Termékek mint “Árucikkek” 
szerepelnek.).  
 

1.2. A Beszállítótól függő, a Eurofins által jelen GTP szerint nyújtott kontingens esetében, jelen GTP 

szabályozza a Eurofins és a Beszállító közötti szerződéses jogviszonyt attól a pillanattól 

kezdve, amikor a Beszállító: 

- végrehajthatónak ismerte el;  

- elfogadottnak nyilvánította azáltal, hogy elkezdte és/vagy folytatta (i) a Szolgáltatások 

rendelkezéseit és/vagy (ii) a Termékek beszállítását.  

1.3. A GTP-től csak a következő módon és esetben lehet eltekinteni, attól eltérni, módosítani vagy 

változtatni rajta:  

(a) a Eurofins specifikus/különleges beszerzési feltételei és körülményei által (az Specific Terms 

and Conditions of Purchase “STP” – az STP-re vonatkozó hivatkozás következők szerint 

történik: i.) pontban STP – Kutatási szolgáltatás (Appendix 1); ii.) STP – Szolgáltatások 

(Appendix 2)), mely attól a pillanattól alkalmazandó, amikor a Beszállító: 

  

- végrehajthatónak ismerte el; vagy  

- elfogadottnak nyilvánította azáltal, hogy elkezdte és/vagy folytatta (i) a Szolgáltatások 

rendelkezéseit és/vagy (ii) a Termékek beszállítását.  

(b) olyan írásba foglalt keretmegállapodás által, melyet mind a Eurofins, mind a Beszállító 

felhatalmazott képviselője aláírt, valamint – ha létezik ilyen - egyértelműen kifejezi, hogy ezen 

keret-megállapodás lép érvénybe a GTP és/vagy STP helyett, ennek elmulasztása esetén 
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jelen GTP és az STP, amennyiben van ilyen, marad hatályban és rendelkezik jelen 

megállapodás felett.  

 

1.4. A GTP, az STP, és a keretmegállapodás, amennyiben van ilyen, a felek közötti teljes 

megállapodás (a “Megállapodás”) integrált részét képezik.  

 
2. Elsőbbség  

2.1. A Beszállító és a Eurofins kifejezetten megállapodnak abban, hogy jelen GTP és STP 

rendelkezései, amennyiben létezik ilyen, elsőbbséget élveznek a Beszállító bármely feltételével 

és rendelkezésével szemben. Ezért a Beszállító általános értékesítési feltételeiben foglaltak 

vagy a Beszállító által kibocsátott bármely dokumentumban foglaltak eltérő rendelkezései 

ellenére a Beszállító – azáltal, hogy elfogadta a GTP-t és az STP-t, amennyiben létezik ilyen, 

vagy elfogadottnak minősítette azt/azokat (az 1. számú szakasz szerint) – lemond mindazon 

általános szerződési feltételeinek klauzuláiról, melyek ellentétes szerződési feltételeknek 

tekinthetők és/vagy ütköznek vagy inkonzisztensek a GTP és/vagy az STP rendelkezéseivel, 

különös tekintettel az alábbiakkal kapcsolatosakról:  

- a szerződés megfogalmazása; 

- a szerződés felmondása; 

- az ár; 

- a számlázás; 

- a szállítás; 

- a szavatosság a nem megfelelés vagy hiba esetén; 

- a kártalanítás; 

- a titoktartás. 

 
3. Tájékoztatás / Aláírás / Módosítás 

3.1. A Beszállító vállalja, hogy biztosítja a Eurofins számára az összes lényeges és idevonatkozó 

tájékoztatást, így biztosítva a Eurofins számára, hogy szabad és tájékoztatáson alapuló 

egyetértését megadhassa a felek közötti szerződéses jogviszony létrehozásához vagy 

módosításához (a “Lényeges és idevonatkozó tájékoztatás”).  

 A Beszállító haladék nélkül értesíti a Eurofins-t, ha (i) bármilyen (a) a GTP és STP, 

amennyiben létezik, és (b) a Termékek és/vagy nyújtandó Szolgáltatásokra vonatkozó kötelező 

törvényi előírás vagy alkalmazandó szabályozás között diszkrepancia vagy inkonzisztencia áll 

fenn, csakúgy, mint abban az esetben, ha (ii) bármilyen alkalmazhatatlanság, jogellenesség 

és/vagy lehetséges végrehajthatatlanság áll fenn a GTP és az STP, ha létezik ilyen, 

rendelkezéseiben (“Lényeges és idevonatkozó jogi tájékoztatás”, együttesen a Lényeges és 

idevonatkozó tájékoztatással és a “Tájékoztatás”-sal). 

3.2. A Eurofins és a Beszállító közötti szerződés akkor kerül aláírásra vagy módosításra, ha a 

Eurofins írásban kifejezte egyetértését az aláírással vagy a módosítással kapcsolatban. A 

Beszállító köteles minden Tájékoztatást megadni a Eurofins-nek még azon a napon, amikor a 

Eurofins megadta írásbeli egyetértését, ennek elmulasztása esetén a Eurofins-nek jogában áll 

a szerződésre vonatkozóan kártérítési igényt és/vagy felmondást és/vagy semmisségre vagy 

érvénytelenségre vonatkozó bejelentést tenni. 
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Jelen GTP vagy STP rendelkezéseinek megsértése nélkül, ha létezik ilyen, bármilyen 

érvényben lévő szerződést, utasítást, ajánlatot és közleményt a Eurofins feljogosított 

képviselőjének kell végrehajtania.  

3.3. Bármilyen, a Beszállító szerződési feltételeit érintő tárgyi változtatás, mely a Beszállító 

megrendeléseinek tudomásulvételére, a számlákra, megrendelés visszaigazolásra, 

árajánlatokra és egyéb kommunikációra vonatkozik – függetlenül az időzítéstől -, a Eurofins 

jóváhagyásához kötött, nem képezi a felek közötti szerződés részét. 

3.4. Amennyiben a Eurofins elmulaszt tiltakozni az ütköző, ellentmondó vagy később hozzáadott 

feltételekkel szemben, ez a mulasztás nem minősül az ilyen feltételek Eurofins általi 

elfogadásának vagy jelen szerződés rendelkezéseiről való lemondásnak. 

4.  Időtartam  

A szerződés: 

- lehet azonnali teljesítésű (az “Azonnali Teljesítésű Szerződés”); vagy 

- rendelkezhet folyamatos vagy részletekben történő teljesítésről (a “Egymást követő 

határozott idejű Teljesítési Szerződés”). 

 
A Egymást követő határozott idejű Teljesítési Szerződés automatikusan meghosszabbodik 
(megújul) a bevezetési időszak végén egy folyamatosan következő egyéves (1) időszakra.  

 
5. Ár/ Számlázás/ Fizetés 

5.1. Árak  

5.1.1. Az árak rögzítettek és nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. 

5.1.2. A Eurofins-re nem terhelhető költség az árajánlatokra, mintákra, próbaszállításra és 

bemutató példányokra vonatkozóan. 

5.1.3. Az áraknak tartalmazniuk kell a Szerződés teljesítésével kapcsolatos összes költséget, 

csakúgy, mint az összes alkalmazandó adót és/vagy kötelezettséget, és fedeznie kell a 

Beszállítót terhelő szállítási és szolgáltatási kifizetéseket (beleértve főként a szállításra való 

előkészítés és csomagolás költségeit és a szállítási költségeket is). 

5.1.4. Bármilyen természetű egyéb hozzáadott költséghez a Eurofins előzetes, írásbeli 

beleegyezése szükséges. 

5.1.5. A Eurofins nem fizet előleget. 

5.1.6. Ahol a Termékek teljes ára a Beszállítónál töltött idővel függ össze, a Beszállító a 

Szolgáltatások árait ajánlhatja akár egy nem módosítható, minden terhet magába foglaló 

(all-inclusive) áron, akár egy maximális óraszámot tartalmazó, nem módosítható óradíjon 

vagy egységáron. 

5.1.7. Az előző rendelkezések sérelme nélkül, a Eurofins azonnal, még a Termékek kiszállítási 

dátumát megelőzően, részesüljön a Beszállító által alkalmazott árcsökkentésből. 
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5.1.8. Ha a Szerződés időszaka alatt a Eurofins tudomására jut, hogy a Beszállító vagy világon 

bárhol lévő leányvállalatai vagy bármely kapcsolódó, vagy bármilyen, vele kapcsolatban álló 

vállalkozás alacsonyabb áron nyújtotta vagy nyújtja, a hasonló vagy azonos Terméket, 

hasonló vagy azonos körülmények között a Eurofins-szel kapcsolatos bármely cégnek, ezen 

árat kell attól fogva alkalmazni a Eurofins-szel szemben is. 

5.1.9. Anélkül, hogy sérülne a GTP vagy a Szerződés egyéb rendelkezése(i), az árak, díjak, 

egységárak/díjtételek változásait, csakúgy, mint a fizetési feltételek módosításait (a 

“Módosítás”) csakis az Egymást követő határozott idejű Teljesítési Szerződés minden év 

január elsejétől számított időszakától kell alkalmazni (“Hatálybalépés Időpontja”), feltéve, 

ha: 

- a Beszállító – a Eurofins által visszaigazolt - tértivevényes levél útján már legalább három 

hónappal (3) a Hatályba lépés Időpontját megelőzően tájékoztatta a Eurofins-t a 

Módosítás-i javaslatáról; és 

- ha a Eurofins a Hatályba lépés Időpontját megelőzően a Módosítás-ba beleegyezett. 

 
5.2. Számlák  

5.2.1. Minden számlát a Eurofins-nek a Szerződésben meghatározott címre kell küldeni, hacsak a 

Eurofins másképp nem jelzi ezt írásban. 

5.2.2. Minden egyes számlának tartalmaznia kell minimum a számlaszámot, számlázási dátumot, 

a Beszállító átutalási címét, árajánlat/megrendelési azonosító számot, a 

Termékek/Szolgáltatások megnevezését, mennyiséget, egységárat, bruttó/teljes árat, a 

Eurofins ÁFA-számát és a Beszállító ÁFA-számát, ha van ilyen. 

5.2.3. A Beszállító a Termékek kiszállítását vagy a Szolgáltatások teljesítését követően 

bocsáthatja ki a számlát, kivéve, ha a Eurofins és a Beszállító írásban másképp szerződött. 

5.3. Fizetés       

5.3.1. A fizetés teljesítése: a Beszállítótól kézhez kapott, az 5.2 cikkben foglaltak értelmében 

befogadható számla érkezését követő hónap végétől számított hatvan (60) nap.  

5.3.2. A Eurofins nyilvántartása megfelelő bizonyítékul szolgál az ilyen fizetésekre vonatkozóan, 

kivéve, ha Beszállító ezzel ellentétes bizonyítékkal szolgál. 

5.3.3. A Beszállító ezennel elfogadja, hogy a Eurofins beszámíthat bármilyen, a Beszállító részéről 

esedékes összeget, a Eurofins részéről a Beszállító irányába fennálló tartozás 

ellentételezéséül.  

6. Csomagolás – Kézbesítés – Késedelem – Szállítás – Biztosítás  

6.1. Csomagolás   

6.1.1. A Termékeket megfelelő csomagolóanyagba, helyesen és kielégítően kell becsomagolni, a 

Beszállító felel minden veszteségért vagy kárért, csakúgy, mint bármely eltűnt Termékért, 

mely a helytelen vagy alkalmatlan csomagolásból, címkézésből vagy jelölésből ered.  
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6.1.2. A Beszállító a saját költségén köteles lebonyolítani a vámkezelést, elnyerni azokat az 

export-engedélyeket, jóváhagyásokat és jogosítványokat, melyek a Termékek szállításához, 

exportjához és importjához szükségesek.  

6.2. Kézbesítés  

6.2.1. Minden Terméket azon feltételekkel és arra a helyre kell kiszállítani, ahogyan a Eurofins-szel 

megállapodtak vagy ahogyan azt írásban meghatározták. 

6.2.2. Minden Terméket el kell látni és csatolni kell hozzá az összes információt és utasítást, 

melyek szükségesek a megfelelő és biztonságos használathoz, beleértve azokat az 

információkat, dokumentumokat és utasításokat is, melyek az adott esetben az összes 

alkalmazandó törvény és szabályozás szerint szükségesek. 

6.2.3. A 2001/58/EC 2001. július 27-i irányelv meghatározása szerinti veszélyes hulladék szállítása 

esetén, a termékinformációt megfelelő időben, a szállítást megelőzően el kell küldeni a 

Eurofins-hez – különösen a jelenlegi, magyar nyelvű EC biztonsági adatlapot. Ugyanezt kell 

alkalmazni a törvény által előírt forgalmazási korlátozásokra való tekintettel is. A veszélyes 

termékek szállítási feltételeinek meg kell felelnie az alkalmazandó jogban és 

szabályozásban foglaltaknak.  

6.2.4. Az olyan anyagokat, melyek rákkeltőek, reprotoxikusak vagy mutagének, általában kerülni 

kell. Amennyiben az ettől való eltérés szükséges, a Eurofins-t előzetesen és írásban 

tájékoztatni kell a szállításról/használatról. Az ebből adódó védőintézkedésekről szintén 

ehhez kapcsolódóan meg kell állapodni.  

6.2.5. Nagy általánosságban azokat a Termékeket, amelyek tartalmaznak vegyszereket, veszélyes 

árukat vagy anyagokat, el kell látni az ilyen áruk vagy anyagok összetételéről és jellemzőiről 

készült, írásbeli, részletes leírással, és minden törvénynek és szabályozásnak valamint az 

összes egyéb, az ilyen árukra és anyagokra vonatkozó követelménynek megfelelő 

dokumentumokkal, a célból, hogy a Eurofins megfelelő módon és biztonságosan tudja 

szállítani, tárolni, feldolgozni, használni és lerakni az ilyen Termékeket. 

Abban az esetben, ha eszközök, berendezések és feldolgozási folyamatok magukkal vonják 
vegyszerek használatát, nyersanyagok és/vagy késztermékek formájában, akkor a 
Beszállító a szállításkor ellátja a Eurofins-t un. “biztonsági adatlappal”. 
 

6.2.6. Minden Terméket szigorúan a Eurofins Szerződés-ben meghatározott szállítási 

ütemezésének megfelelően kell kiszállítani.  

A Beszállítónak késedelem nélkül írásban értesítenie kell a Eurofins-t minden olyan ismert 
vagy gyanított körülményről, mely a szállítás esetleg késéséhez vezethet, megállapítva a 
késés becsült időtartamát. 
 

6.2.7. Amennyiben a Beszállító nem tudja tartani a szállítási ütemezést, a Eurofins, anélkül, hogy 

korlátozná bármely más jogorvoslati lehetőségét, igénybe vehet gyorsfutár szolgálatot, és a 

sürgős szállítás és az eredeti szállítási költség közötti különbséget a Beszállítónak kell 

fizetnie. 

A szállítási ütemezés betartásának elmaradása Hibás Teljesítés-nek minősül (a 

későbbiekben definiálva), mely a Szerződés Eurofins általi felmondását igazolja. 
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6.2.8. A Beszállító nem tehet anyagi elkötelezettséget vagy termelés túllépésre irányuló gyártás 

egyeztetést annak érdekében, hogy megfeleljen a szállítási ütemezésnek anélkül, hogy ezt 

a Szerződésben kikötötték volna, előre szállítás nem történhet a szállítási ütemezéshez 

képest. 

A Eurofins kizárólagos megítélése szerint a korábban történő szállításokat visszaküldheti a 

Beszállító kockázatára és költségére. A Eurofins fenntartja a jogot, hogy megtartsa az 

ütemezéshez képest korábban küldött Árucikkeket, és a fizetést úgy teljesíti, ahogyan az az 

az ütemezésben eredetileg tervezve volt.  

6.3. Szállítás  

6.3.1. A teherszállítás a Szerződés keretmegállapodása szerinti eszközzel és leszerződött 

társasággal történik. 

6.3.2. Amennyiben máshogy nem rendelkezik a szerződés, a teherszállítás költségei az árban 

bennefoglaltatnak. 

6.3.3. Abban az esetben, ha úgy egyeztek meg, hogy a teherszállítás költségeit a Eurofins viseli, 

az ilyen tárgyú költségeket csak eredeti számla esetben térítik meg a Beszállítónak.  

6.3.4. A szállítás kizárólag a Beszállító kockázata. 

6.4. Biztosítás  

6.4.1. A Beszállító vállalja, hogy saját költségén fizeti az összes olyan szükséges biztosítási 

költséget, mely fedezi a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő kötelezettségeket, 

különös tekintettel a fizikai sérülésekre, anyagi és az abból eredő következményes károkra. 

6.4.2. A Beszállító vállalja, hogy igény szerint a Eurofins számára rendelkezésre bocsátja a 

fentemlített biztosítás befizetését igazoló dokumentumot. 

6.4.3. Igény esetén, a Beszállító a Eurofins számára rendelkezésre bocsátja a Termékeket a 

Szerződésben rögzített címre történő szállításig biztosító dokumentumot.  

 
7. Jogcím átruházása és kockázat átruházása 

7.1. Amennyiben másképp nem rendelkezik a Szerződés, az Árucikkek a szállítási címen történő 

átvételkor és/vagy a Szolgáltatás teljesítésekor kerülnek a Eurofins-hez átruházásra, (a 

“Jogcím átruházása”). 

7.2. Minden Termék teljes mértékben kötelezettség- és tehermentes kell, hogy legyen. 

7.3. A Kockázat a Jogcím átruházásával egyidőben kerül a Eurofin-hez átruházásra. 

8. A felek közötti jogviszony 

A Beszállító és a Eurofins független szerződő felek, amelyek között a fennálló jogviszony nem 

alkot munkaadó/munkavállalói jogviszonyt, üzletpartneri jogviszonyt, közös vállalkozási 

jogviszonyt, ügynökségi vagy egyéb, másfajta jogviszonyt. A Beszállító azon alkalmazottai, 

ügynökei és képviselői (a továbbiakban együttesen “Alkalmazottak” a jelen Szerződés 

teljesítésének teljes időszaka alatt a Beszállító irányítása és felügyelete alatt vannak. Jelen 
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Szerződés teljesítésének időszaka alatt a Beszállító köteles kifizetni az Alkalmazottai részére 

az összes bért, fizetést és minden egyéb kötelezettséget, és a Beszállító felel az 

Alkalmazottaira vonatkozó összes bejelentési és egyéb kötelezettségekért, beleértve, de nem 

korlátozva a társadalombiztosítást, jövedelemadó-előleget, a munkanélküli juttatást, a 

munkavállalók kártérítését és alkalmazotti esélyegyelőségi jelentéskötelezettség  

9. Megfelelőség 

9.1. A Beszállító garantálja a Eurofins felé (a “Megfelelőség garanciája”), hogy minden Árucikk, 

beleértve a csomagolást és a címkézést is: 

- megfelel a Beszállító specifikációjának, terveinek, rajzainak, mintáinak, jelöléseinek 

vagy egyéb leírásának; 

- megfelel a Eurofins által a Szerződésben megadott specifikációjának, terveinek, 

rajzainak, mintáinak, jelöléseinek vagy egyéb leírásának, amennyiben létezik ilyen; 

- megfelel minden alkalmazandó törvénynek és/vagy szabályozásnak; különösen abban 

a tekintetben, hogy a Beszállító garantálja, hogy minden anyag, melyhez CE-

jóváhagyás vagy más, ennek megfelelő követelmény szükséges, az megfelel ezen 

követelményeknek, és ennek bizonyítékaként, az anyag viseli a CE jóváhagyó 

jelölését; 

- alkalmas és megfelelő a célra; és 

- hibátlan. 

9.2. Ilyen nem megfelelő Árucikk esetén a Eurofins az Árucikk átvételtől számított három (3) 

hónapon belül értesíti a Beszállítót valamely kommunikációs eszköz útján. 

9.3. A Beszállító, a nem megfelelésről szóló értesítés kézhezvételétől számított tíz (10) naptári 

napon belül költségmentesen kicseréli a nem megfelelő Árucikkeket. 

9.4. A visszaszállításból és kicserélésbő adódó összes költség és kockázat a Beszállítót terheli. 

9.5. A Eurofins-nek - amennyiben szükséges - jogában áll, saját megítélése szerint felmondani a 

Szerződést, és visszatérítési igényét bejelenteni az Árucikk nem megfelelése esetén. 

9.6. A Beszállító megtéríti a Eurofins összes olyan költségét, kiadását és kárát, mely az ilyen típusú 

nem megfelelés esetén keletkezik.  

9.7. A Megfelelési Szavatosság, az összes többi, a továbbiakban definiált szavatosságon felüli 

szavatosság, de különösen a Kiegészítő Szavatosság (ahogyan az azalábbiakban definiálva 

van), vagy a Szerződésben lévő vagy a törvény általbiztosított szavatosságon felüli 

szavatosság, és az átvételt és a fizetést követően is életben marad.  

9.8. Amennyiben a Beszállító elmulasztja a nem megfelelő Árucikk visszaszállítását vagy az 

azonnali kicserélését, a Eurofins, anélkül, hogy egyéb jogait korlátozná, megteheti, hogy a 

Beszállító költségén egy helyettesítő terméket alkalmaz, helyreállítja, vagy kijavítja a nem 

megfelelő Árucikket. 

10. Kiegészítő Szavatosságok 



 
 

Page 8 of 15 
 

10.1. A Beszállító kiegészítő szavatosságot nyújt az Árucikkre (a “Kiegészítő Szavatosság”) a 

kiszállítás időpontjától számított, legalább két (2) éves időszakra. (a “Kiegészítő Szavatossági 

Időszak”)  

A Kiegészítő Szavatossági Időszak alatt a Beszállító vállalja, hogy hibás működés, hiba, rejtett 

vagy látható hiba vagy nem megfelelő működése esetén az Árucikket megjavítja vagy kicseréli. 

Abban az esetben, ha szavatossági időszakban az Árucikk negyvennyolc (48) órán át vagy 

hosszabban nem működőképes, akkor az Árucikk szavatossági idejét a működésképtelenség 

időszakával meg kell hosszabbítani.  

10.2. Bármilyen vagyontárgyat vagy személyt ért bármilyen természetű kár esetén, a Beszállító felel, 

és viseli ezek közvetlen és közvetett költségeit, csakúgy, mint bármely, a közhatóságok által 

igényelt cselekedet megtételének terhét, legyen az önkéntes vagy bármilyen módon motivált 

cselekvés, úgymint rejtett hiba, törvényi előírás vagy szabályozás szerinti nem megfelelés, 

biztonsági hiba stb. 

10.3. A Beszállító azt is vállalja, hogy az Árucikk kiszállításától számított tíz (10) éves időszakra, 

folyamatosan, normál piaci áron biztosítja a Eurofins számára az anyagokat, összetevőket és 

tartalék alkatrészeket, vagy az eredetileg rendeltnek megfelelő vagy jobb terméket (ugyanazon 

az áron, mint az eredetileg rendelt termék ára). 

10.4. Amennyiben a Euroifns-nek alapos oka van úgy vélni, hogy a Beszállító vagy egy harmadik fél, 

aki a Beszállító alkalmazottja, nem megfelelő, akkor a Beszállító a lehető leghamarabb mással 

helyettesíti azt a személyt. 

A helyettesítéssel kapcsolatos betanítási költségeket, maximum 15 munkanap, a Beszállító 

viseli 

11. Megfelelés az alkalmazandó jognak és szabályozásnak 

A Terméknek minden korlátozás nélkül meg kell felelnie az alkalmazandó jognak és 
szabályozásnak a következő vonatkozásban (a felsorolás nem kimerítő): 

- a Termék minősége, összeállítása, címkézése és bemutatása; 

- az alkalmazandó munkajog; különös tekintettel a gyermekmunkára; 

- környezeti jog és szabályozás. 

 

12. Szerzői és szellemi termékek jogai 

12.1. A Beszállító biztosítja, hogy az Árucikkel kapcsolatos összes szükséges license (engedély) az 

Árucikk tervezett teljes használati időszakában érvényes és érvényben marad, valamint ezen 

licensek tartalma megfelelően lefedi az Árucikk teljes használati területét. 

Ezen licenseknek (engedélyeknek)tartalmazniuk kell azt a megállapítást, hogy a Eurofis-nek 

jogában áll átruházni és tovább engedélyezni a jogokat.  

12.2. A Beszállító vállalja, hogy az Árucikk gyártása, szállítása, értékesítése és használata nem sérti 

harmadik személy szellemi tulajdonához fűződő jogait (szabadalmi, védjegy, tervezési vagy 

hasonló jogokat). A Beszállító továbbá biztosítja, hogy a Eurofins bírja annak a jogát, hogy 

bármely médiumon – beleértve a saját weboldalát - használhatja és/vagy reprodukálhatja az 

Árucikk képét.  
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A Beszállító vállalja, hogy – a Eurofins kérésére – a Beszállító költségén megvédi vagy 
segédkezik a védelmében bármely jogvita vagy jogi fellépéssel szemben, mely eljárásokat 
vagy igényeket valószínűsíthetően a Beszállító termékének gyártása, kiszállítása, használata 
vagy továbbértékesítése   miatt indítottak a Eurofins-szel szemben. 
A Beszállító továbbá vállalja, hogy megkíméli a Eurofins-t mindennemű veszteségtől, kártól és 
kötelezettségtől, mely abból adódhat, hogy a Eurofins a Beszállító olyan Árucikkét használta 
vagy továbbforgalmazta, mely harmadik személy szellemi termékre vonatkozó jogait sérti vagy 
feltételezetten sértheti. 

 
13. Felelősség korlátozása / Kártérítés 

13.1. Amennyiben a Szerződés másképpen nem rendelkezik, akkor a Eurofins, igazgatói, 

tisztségviselői, ügynökei és alkalmazottai, valamint üzlettársai csak a következő módon 

felelősek: 

- amennyiben a Beszállító be tud mutatni olyan közvetlen és azonnali kárt vagy 

sérülést, mely a Eurofins szándékos kötelezettségszegése vagy szándékos 

károkozása következtében alakult ki a Szerződéskeretén belül; és 

- ha a Eurofins ilyen természetű írásbeli értesítést kap a Beszállító által hat (6) hónapon 

belül tudomásul vett releváns követeléssel kapcsolatban. 

 

13.2. A Eurofins semmiesetre sem felel a Beszállító vagy harmadik fél irányába semmilyen üzleti 

veszteség tekintetében (beleértve a hasznot, bevételt, szerződéseket, feltételezett 

megtakarítástokat, adatokat, goodwill vagy felesleges kiadásokat), vagy bármilyen közvetett, 

véletlen vagy következménykár vonatkozásában sem. 

13.3. Minden esetben (akár a szerződés időszakában merül föl, vagy vétkes károkozás vagy objektív 

felelőség során, de mégis károkozás, vagy más esetben), a Szerződésre való tekintettel a 

Eurofins kárigényenkénti kötelezettsége és a Beszállító kizárólagos jogorvoslata a 

következőkre korlátozódik: 

 A közvetlen és azonnali kár, melyet a Eurofins szándékos kötelezettségszegése vagy 

szándékos károkozása; és 

 EUR 50,000. 

 
A Beszállító vétlennek tartja és feltétel nélkül, teljes mértékben kártalanítja a Eurofins-t, 

igazgatóit, tisztségviselőit, ügynökeit és alkalmazottait bármilyen kötelezettség alól, veszteség, 

költség, reklamáció, kár vagy kiadás alól, beleértve, de nem korlátozva az indokolt és észszerű 

mértékű ügyvédi díjat abban az esetben, ha a Beszállító által végzett munkából és/vagy az 

általa szállított Termék működéséből, azok eredményeképpen vagy működésével 

/munkavégzésével kapcsolatosan, és a Beszállító vagy alkalmazottai, ügynökei vagy 

alvállalkozóinak tette vagy mulasztása következtében felmerül bármiféle kötelezettség, költség, 

kárigény, kár és kiadás. 

14. Vis maior 

14.1. Egyik fél sem felelős késedelmes szállítás vagy - teljesítés esetén, ha a magyar törvények által 

meghatározott vis maior esemény jön közbe.  
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14.2. Semmilyen körülmények között nem tekinthető a szerződő fél ellenőrzésén kívüleső oknak a 

pénzeszközök hiánya. 

14.3. A vis maior eseménnyel érintett fél erről azonnal tájékoztatást ad az eseményről, és a vis maior 

esemény megszűnését követően, minden észszerűen elvárható intézkedést megtesz annak 

érdekében, hogy meg tudjon felelni kötelezettségeinek. Amennyiben a szállítás vagy a 

teljesítés meghaladja a hatvan (60) naptári napot, bármely fél felmondhatja a Szerződést. 

15. Titoktartás 

15.1. Ezen rendelkezésben a Bizalmas Információ korlátozás nélkül magába foglalja a Eurofins üzleti 

és IP (Intellectual Properties – szellemi tulajdonhoz fűződő) jogait (beleértve, de nem 

korlátozva a Eurofins technológiai, ügyfeleivel kapcsolatos, üzleti terveire vonatkozó, 

promóciós és marketing tevékenységét, pénzügyeit és egyéb üzleti ügyeit, védjegyeit, 

szabadalmait, összeállításait stb.) jogait illetően, a Szerződés létét és tartalmát,  (beleértve a 

GTP-t és STP-t, amennyiben vannak ilyenek, és a Szerződést magát), illetve bármely olyan 

információt, amit a Eurofins bizalmasnak minősít.  

15.2. A Beszállító sem a Szerződés teljesítési időszaka alatt, sem pedig a felbontását követő 10  

évben, a Eurofins előzetes, írásban kifejezett engedélye nélkül nem használhatja vagy fedheti 

fel a Bizalmas Információkat harmadik fél vagy a Beszállító egyetlen alkalmazottja, ügynöke 

vagy alvállalkozója előtt sem, kivéve, ha a Beszállító Szerződésből eredő kötelezettségeinek 

teljesítése okán ez feltétlenül szükséges, vagy abban az esetben, ha a Beszállítót az 

alkalmazandó törvényi előírás vagy bírósági határozat, vagy a megfelelő hatóságok jogos 

kérése a Bizalmas Információ felfedésére kötelezi. 

15.3. A Eurofins előzetes és írásbeli hozzájárulása nélkül a Beszállító semmilyen módon nem 

terjesztheti, publikálhatja, vagy nem bocsáthat ki hírközleményt vagy nem tehet közérdekű 

bejelentést, vagy nem utasíthatja vissza vagy erősítheti meg, hogy a Beszállító értékesített a 

Eurofins árucikkeit vagy szerződött beszállítója a Eurofinsnek.  

15.4. A Beszállító felelős az alkalmazottai, ügynökei és alvállalkozói által jogtalanul felfedett bármely 

Bizalmas Információból eredő közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy kárért. 

16. A Szerződés felmondása 

16.1. A Szerződés Eurofins általi indok nélküli felmondása 

16.1.1. Amennyiben a továbbiakban másképp nincs kikötve, a Szerződést bármely fél, indok nélkül, 

bármikor, a másik félnek írásbeli, tértivevényes felmondólevél küldésével felmondhatja. A 

felmondólevél átvételi elismervénye a felmondás időpontjánál legalább három (3) hónappal 

korábbi kell, hogy legyen. 

16.1.2. Kivételes esetekben a felek felmondhatják az Egymást követő határozott idejű Teljesítési 

Szerződést egy rögzített időponttal, mely az általuk a felmondólevélben megállapított 

időpontban lép hatályba. A felmondólevelet legalább három (3) hónappal a megállapított 

felmondási időpont előtt, tértivevényes formában át kell vennie a másik félnek.  

16.1.3. A Eurofins-től érkező ilyen levél átvételét követően a Beszállító vállalja, hogy a Szerződéssel 

kapcsolatos munkát - részben vagy egészben - leállítja a felmondásban meghatározott 

időre. 
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16.1.4. Amennyiben a Eurofins mondja fel a Szerződést, a Beszállító jogosult a kiszállított 

Termékekért és/vagy teljesített Szolgáltatásokért, a Szerződésben megállapított ár, 

legkésőbb a felmondási időszak végéig történő kifizetésére (az “Utolsó Kifizetés”). 

Ha az Utolsó Kifizetés nem meghatározható, akkor a Eurofins és a Beszállító 

megállapodnak egy méltányosan kiigazított árban, feltéve, hogy: 

- ez a kiigazított ár nem haladja meg a Szerződés szerinti teljes árat; és 

- semmilyen összeg nem megengedett feltételezett profitként a nem teljesítésre 

vonatkozóan. 

16.1.5. A beszállító nem jogosult a Eurofins ellen kártérítési követelést bejelenteni a Szerződés 

felmondásakor. 

 
16.2. Szerződés felmondása azonnali hatállyal 

16.2.1. Azonnali felmondás 

A fönti rendelkezések és a magyar törvények megsértése nélkül bármely fél azonnali hatállyal 

felbonthatja, részben vagy egészben, a Szerződést anélkül, hogy ez együtt járna a Nem 

Teljesítés (a későbbiekben meghatározva) felelősségével.  

16.2.2. Nem teljesítés 

A következő események alkotják a nem teljesítést: 

- a Szerződés bármely rendelkezésének megszegése, mely a felek egyenkénti súlyos 

vagy szándékos kötlezettségszegéséből ered; 

- bármelyik fél a Szerződés lényegi rendelkezését sérti meg (mint például, korlátozás 

nélkül, a Beszállító elmulasztja a Terméket leszállítani, vagy a Szolgáltatást biztosítani 

a Szerződésben megállapított határidőre, a titoktartási rendelkezés vagy az IP 

(Szellemi termékek) jogainak megsértése, a megfelelőség és szavatossági 

rendelkezések megsértése stb.); 

- a Szerződés nem alapvető rendelkezéséinek megszegése, mely esetben a Eurofins 

már átadta az olyan tárgyú írásbeli értesítését, hogy orvosolják a nem teljesítést vagy 

mulasztást, és a nem teljesítés vagy mulasztás nem javítható harminc (30) naptári 

napon belül; 

- a Beszállító felfüggeszti vagy azzal fenyeget, hogy felfüggeszti, vagy beszünteti vagy 

azzal fenyeget, hogy beszünteti - részben vagy egészben - üzleti tevékenységének 

folytatását;  

- az egyik fél megszünteti a normál keretek között folyó üzleti tevékenység vezetését, 

beleértve azt is, hogy nem képes az esedékessé váló kötelezettségeinek teljesítésére, 

vagy hogy bármely csőd vagy fizetésképtelenségre vonatkozó törvény szerint a 

Beszállító eljárást indít vagy ellene indítanak eljárást, vagy ha a Beszállítóhoz 

csődgondnokot/ügygondnokot/vagyonkezelőt neveznek ki vagy alkalmaznak, vagy 

amennyiben a Beszállító hitelezői érdekképviselőt nevez ki. 

(Ezen események mindegyike “Nem Teljesítés” -i esemény.) 
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17. Változtatások és módosítások 

A GTP és/vagy a Szerződés bármilyen változtatása vagy módosítása csak a felek előzetes 

írásbeli jóváhagyásával történhet. 

 
18. Átruházás 

A Beszállító nem ruházhatja át a Szerződést vagy a Szerződés jogait a Eurofins előzetes és 
írásbeli jóváhagyása nélkül. 

 
19. Jogorvoslat és mentességek 

 
A Eurofins egyetlen késedelmes vagy elmulasztott, az alábbiakban meghatározott jogainak 
gyakorlása sem szolgál az azokról való lemondásként, vagy az alábbi jogokról vagy 
jogorvoslatokról történő lemondásként, sem pedig bármely jogának egyedüli vagy részleges 
gyakorlása sem gátolja meg azok teljes mértékű gyakorlásában vagy bármely más jogának a 
jogorvoslatnak gyakorlásában. Ha e megállapodás másképp nem rendelkezik, a jogok és 
jogorvoslatok – a jog által biztosítottan - kumulatív és nem kizárólagos jogok. 
 

20. Részleges érvénytelenség, jogellenesség vagy végrehajthatatlanság 

A GTP és/vagy a Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelenség, jogellenessége vagy 
végrehajthatatlansága a GTP és a Szerződés többi részének folyamatos hatályosságát nem 
érinti. 

 
21. Értesítések 

21.1. Amennyiben jelen Szerződés másképp nem rendelkezik, minden igény, értesítés/felszólítás 

vagy bármely más kommunikáció a következők szerint történjen 

- írásban, angol nyelven; és 

- a következő postai címre: 

 Eurofins: Eurofins Agroscience Services Mezőgazdasági, Szolgáltató 

Kft., HU-8000 Székesfehérvár, Új Váralja sor 16., Hungary  

 Beszállító: a Beszállító címe, ahogyan a Szerződésben szerepel. 

- mely megfelelő címként szolgál odaszállított, vagy tértivevényes (visszaigazolt), 

ajánlott küldemények, táviratok, telexek vagy faxok vagy más kommunikációs eszköz 

útján állandó írásos üzenetek továbbítása esetén, vagy melyet a posta a postázás 

napját követő három napon belül (amennyiben nem munkanap) kiszolgál.  

 
22. Az alkalmazandó jog/joghatóság 

22.1. Amennyiben az STP másképp nem rendelkezik, vagy a felek írásban másképp nem állapodtak 

meg, a Szerződésre a magyar jog az irányadó és azzal összhangban készült. A termékek 

nemzetközi kereskedeleme vonatkozásában a Bécsi Konvenció alkalmazása teljességgel 

kizárt. 

22.2. A Beszállító vállalja, amennyiben a Szerződés másképp nem rendelkezik, hogy bármilyen – a 

GTP és/vagy Szerződésből és ennek megfelelően annak végrehajtása során keletkező - vita 

rendezése esetén a Magyar Bíróság a kizárólagos joghatósággal rendelkezik, és GTP-ből 
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és/vagy Szerződésből adódó vagy azzal kapcsolatos perek, jogi intézkedések ilyen bíróságra 

fognak kerülni. 

22.3. Ha a felek választottbíróságban állapodnak meg, akkor ez a következő módon történik: 

A Kereskedelmi és Iparkamarában működő Budapesti Állandó Választott Bíróság 

szabályai szerint, ahol a Választott Bíróság a saját működési szabályzata szerint 

folytatja az eljárásokat. A választott bírók száma három (3). Az irányadó jog a magyar 

jog. Az eljárást Magyarországon folytatják. 

 
23. Vegyes rendelkezések 

A Beszállító által a Eurofins-nek eladott Árucikkeknek a legalacsonyabb környezeti (teljes 
életciklusuk alatt) és a legkedvezőbb társadalmi (gyermekmunka mentes, munkahelyi és -
egészségügyi szempontból a szabályozásnak megfelelő) hatása van. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eurofins által végrehajtva 
 
Kelt, Budapest ______________ 
 
________________________ 
Eurofins 
Név : ________________ 
Titulus : ________________ 
 

A Beszállító által végrehajtva 
Elfogadva és tudomásulvéve 
Kelt, Budapest__________ 
 
________________________ 
……… : ________________ 
Név : ________________ 
Titulus : ________________ 
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2. számú Függelék: STP – Szolgáltatások;  
Specific Terms and Conditions of Purchase - Különleges Beszerzési Feltételek 
Appendix 2: Specific Terms and conditions of Purchase (STP) - Services 
 

1. A Rendelkezések köre 
 
Jelen STP-t kell alkalmazni minden szolgáltatás Beszállítója esetén 
 

2. Ajánlat elfogadása 
 

2.1 A Beszállító által küldött árajánlatban a Beszállító köteles a nyújtandó szolgáltatást 
megnevezni, a megfelelő költségeket részletesen bemutatni. 
 

2.2 A Eurofins előzetes, kifejezett, a szolgáltatásra vonatkozó szerződéses megbízása nélkül 
kifizetés nem történik. 
Az írásbeli jóváhagyást a Eurofins felhatalmazott képviselője írja alá. A jóváhagyás a 
következő formákban történhet meg:    
- a Eurofins által aláírt beszerzési megrendelő  
- a Eurofins által írásban elfogadott árajánlat 
- a Eurofins képviselője által aláírt szerződés 
 

3. Kifizetések 
 

3.1 A Beszállító a Eurofins igényei szerint személyre szabja a szolgáltatásait, akár nem 
módosítható rögzített árakon, akár maximált óraszámban vagy egységekben nem 
módosítható óradíjban vagy egységárban. 
 

3.2 A Eurofins előzetes írásbeli kérése nélkül a Eurofins nem kötelezhető további/kiegészítő 
kifizetésekre az elvégzendő munka megváltoztatása miatt. A Beszállítónak a Eurofins 
meghatalmazott képviselője által előzetese aláírt módosított, kiegészítő írásbeli árajánlatot 
vagy árajánlat változatot szükséges a további/kiegészítő kifizetésekhez elnyernie.   

 
3.3 A Eurofins nem fizet hibás vagy nem megfelelő szolgáltatásokért, illetve olyan késésekért 

melyek határideje a Szerződésben meg volt határozva. 
 

4. Kiegészítő munka 
 

4.1 Bármilyen kiegészítő munka engedélyezését, mely az eredeti Szerződésben nem volt 
tervezve, a Eurofins felhatalmazott képviselőjének előre és írásban alá kell írnia, és kiegészítő 
szerződés formájában csatolni kell a Szerződéshez. A kiegészítő szerződés ugyanazon 
feltételekkel lesz jóváhagyva, mint az eredeti Szerződés volt, és a Eurofins felhatalmazott 
képviselője írja alá. 

A Beszállító felelőssége, hogy amint felmerül olyan kiegészítő munka lehetősége, melyet az 
eredeti Szerződés nem tartalmaz, hogy erről a Eurofins-t értesítse. A Eurofins által 
megfelelően aláírt kiegészítő vagy pótlólagos szerződés nélkül bármilyen – a Beszállító által – 
elvégzett kiegészítő vagy pótlólagos munkára úgy tekintenek, mint az eredeti szerződés 
szerint elvégzett munka, melyet az eredeti szerződésben kikötött díjazás ellentételez. Ilyen 
körülmények mellett a Eurofins nem köteles kiegészítő kifizetést teljesíteni. A Beszállító 
vállalja azt a kiegészítő munkavégzést, ami a szolgáltatás rossz minősége miatt szükséges, - 
a Beszállító hibás, hiányos teljesítése miatt –, még akkor is, ha a hibát, hiányosságot nem 
jegyezik fel a munka vagy a szolgáltatás befejezésekor. 
 
 

4.2 Olyan esetekben, amikor pályáztatják a Beszállítókat, bizonyos alkalmakkor annak alapján 
választanak, hogy költségbecslés szerint végezzék el a különböző munkákat egy bizonyos 
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időszak alatt. A Eurofins keretszerződést ír alá a Beszállítóval az elvégzendő munkára 
vonatkozóan. Ennek a megállapodásnak összhangban kell lennie a GTP-vel. A Beszállító 
köteles minden szolgáltatásra árajánlatot adni, melyet az átfogó szerződés magába foglal, és 
a munka elkezdése előtt el kell nyernie a Eurofins jóváhagyó aláírását. Részletes árajánlatot 
kell benyújtani a Eurofins-hez, feltüntetve minden szolgáltatásnál, hogy az árak nem 
módosítható szerződéses árak, és a költségvetés minden egyes tételére vonatkoznak. 
 

4.3 Minden árajánlatot jóvá kell hagyatni a Eurofins felhatalmazott képviselőjével, és azt követően 
a dokumentum a keretszerződés kiegészítő részét képezi.  
Amennyiben a fő Beszállító – a szerződés kedvezményezettje – alvállalkozót/beszállítót 
alkalmaz (pl. nyomtatási munkákra), a Eurofins fenntartja magának a jogot, hogy 
megpályáztassa ezt a munkát, és így kiválasztja legalkalmasabb beszállítót. A Eurofins nem 
kötelezhető arra, hogy elnyerje a Beszállító jóváhagyását sem az alvállalkozók 
megkeresésére, sem pedig a kiválasztott alvállalkozó munkavégzésére.  

 
4.4 Az az alvállalkozói munka, melynek a saját árajánlatát nem hagyta jóvá a Eurofins, a 

Beszállító anyagi felelőssége. Speciális megállapodás az, hogy az alapmegállapodás Eurofins 

általi jóváhagyása nem jelenti az egyes olyan tételek költségének jóváhagyását, melyek 

részletes költségbecslése is szükséges, mely lehetővé teszi a beszállítók közötti versenyt. 

Annak érdekében, hogy a szolgáltatást be tudják fejezni a szükséges időre, a Beszállítóktól 

érkező árajánlatoknak 15 nappal a Eurofins általi árajánlat jóváhagyását megelőzően 15 

nappal be kell érkeznie a Eurofins-hez. 

 
 

 
 


