
 

 

Deutsche Telekom Csoport általános beszerzési feltételei 

B. rész: a magyar jogszabályokkal összhangban megalapított, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által  

cg. 01-09-877517 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott  

IT Services Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (ITSH) Általános Beszerzési Feltételei 

Hatályos: 2015.03.19. napjától 
 

1. ÁBF hatálya 

 

Jelen Általános Beszerzési Feltételek (ÁBF) az ITSH, 
mint megrendelő által áruk megvásárlására és/vagy 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó Megrendelések 
és/vagy szerződések esetében alkalmazandó. 

 

2. Szerződés létrejötte 

 
(1) ITSH és Szállító között a szerződés az alábbi módok 

egyikén jön létre: 
 

1.1 ITSH által írásban (e-mail, fax stb.) Szállító részére 
elküldött Meg-rendelés és az azt követő szállítói 
elfogadás (visszaigazolás) útján, vagy 
 

1.2 ITSH és Szállító között egyedi szerződés vagy 
keretszerződés kerül megkötésre. 

 
(2) Amennyiben Szállító az ITSH Megrende-lését 2 (kettő) 

munkanapon belül nem igazolja vissza, akkor a 
szerződést a Megrendelés tartalmával létrejöttnek kell 
tekinteni. 

 
(3) A Felek között létrejött és a jövőben megkötendő 

szerződés(ek)nek – külön erre vonatkozó hivatkozás 
vagy rendelkezés nélkül is – kötelező melléklete az 
ITSH hatályos „Általános Beszerzési Feltételei” (ÁBF), 
kivéve ha a Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek. 

 
(4) Az ITSH a Szállító Általános Szállítási / Értékesítési 

Feltételeinek alkalmazását kife-jezetten kizárja. 
 
3. Teljesítés 
 
(1) Szállító a Megrendelésben vagy szerződésben 

meghatározott feltételek szerint (minőség, fajta és 
mennyiség, szállítási hely és határidő stb.) köteles 
teljesíteni. 

 
(2) Szállító köteles a Megrendelés vagy szerződés 

teljesítésében részt vevő közreműködőit a mindenkor 
hatályos jogszabályoknak megfelelően foglalkoztatni. 
Amennyiben ennek Szállító bizonyíthatóan nem tesz 
eleget, úgy ITSH jogosult a Megrendeléstől elállni vagy 
a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. 

 
4. Hibás teljesítés 

(1) Hibás teljesítés esetén a törvényes rendelkezések az 
irányadók, ha alább más rendelkezés nincs kikötve.  

 
(2) ITSH fizetési késedelmének megállapításához a 

Szállító előzetes, legalább 15 napos fizetési 
póthatáridőt tartalmazó felszólításának 
eredménytelensége szükséges. 

 
(3) Szállító szerződésszerű teljesítésének biztosítékaként a 

Megrendelésben vagy szerződésben kötbér kerül 
kikötésre. ITSH jogosult a kötbér összegét a Szállító 
nettó díjából levonni. 
 

 
5. Szállítás, költségviselés, Kárveszély átszállása, átvétel, 

hibák ellenőrzése 

 

(1) A Szállító a megrendelt árut az ITSH választása szerint 
DDP Budapest, DDP Debrecen, DDP Pécs, DDP 
Szeged vagy általa meghatározott egyéb helyszínre 
köteles szállítani. A kereskedelmi feltételekre az 
INCOTERMS szerződéskötéskor érvényben lévő 
változata az irányadó. 

 
(2) Az áruk szállítása és nyújtott szolgáltatások átvétele 

ITSH által írásban történik. A kárveszély az átvétellel 
száll át. Az árú és/vagy szolgáltatás akkor minősül 
átvettnek, ha ITSH azt írásban igazolja, azaz ráutaló 
magatartással nem kerülhet sor az átvételre. 

 
(3) A fentieken kívül a szállítások tekintetében a kárveszély 

a rendeltetési helyre érkezéssel és a fuvarlevél 
ellenjegyzésével száll át ITSH-ra. A szállításkor ITSH 
csak a nyilvánvaló hibák (származás, hiánytalanság, 
szállítás közben okozott sérülés) tekintetében köteles a 
szállítmányt megvizsgálni. Nagy tételű szállítmányok 
esetén ITSH jogosult szúrópróba-szerűen ellenőrizni.  

 
6. Számlák, fizetési feltételek, adók 

 

(1) A fizetési határidő a Felek megállapodásától függ, de 
30 naptári napnál semmilyen esetben nem lehet 
kevesebb. A fizetési határidő kezdete a számla 
kézhezvételét követő első nap, de nem előzheti meg a 
szolgáltatás teljesítését/átvételét.  

 
(2)  A fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a 

bank ITSH számláját megterheli. 
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7. Engedményezés 
 
 A Szállító az ITSH-vel szemben fennálló követelését 

kizárólag az ITSH előzetes írásbeli engedélyével 
engedményezheti. 

 
8. Szerződés megszüntetése 
 
(1) A Felek jogosultak a szerződést rendkívüli 

felmondással, azonnali hatállyal megszün-tetni, ha: 
 

- a másik fél írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött 
póthatáridőn belül sem teljesíti vállalt 
kötelezettségeit (ITSH fizetési késedelme esetén 
akkor gyakorolható, ha a legalább 15 napos 
póthatáridő eredménytelenül eltelt), 

- a Szállító nem tartja be a foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályban foglaltakat, 

- a másik fél felszámolását bíróság jogerősen 
elrendeli avagy a Felek bármelyike ellen csőd vagy 
végelszámolási eljárás indul; 

- a másik fél gazdasági helyzetének bizonyítottan 
hátrányos alakulása a szerződés célját és a fél 
érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 

 
(2) A szerződés megszűntetése az annak alapján létrejött 

és Szállító által még nem teljesített Megrendelések 
fennállását és teljesítését nem érinti. 

 
9. Záró rendelkezések 

 
(1) Amennyiben az A. rész Vevőt és Vállalkozót említ, úgy 

ezen ITSH-t és Szállítót kell érteni. 
 

(2) Az A. rész alábbi rendelkezéseinek alkalmazását ITSH 
kifejezetten kizárja: 1(3), 9, 11 [11(2) kivételével], 18. 

(3) Jelen ÁBF-re Magyarország joga az irányadó, kivéve az 
Egyesült Nemzetek Szövetségének a nemzetközi 
áruvételi szerződésre vonatkozó egyezményre és a 
külföldi jogszabályokra vonatkozó/utaló 
rendelkezéseket. 

 
(4) ITSH kifejezetten fenntartja magának jelen ÁBF 

módosításának jogát. A módosított ÁBF a Szállító által 
külön közlés nélkül is elfogadottnak minősül, ha az a 
módosított ÁBF megküldésétől számított 3 
munkanapon belül az ellen írásban nem tiltakozik. 

 
(5) Jelen ÁBF kötelező mellékletei: 

 
1. Titoktartási Nyilatkozat 
2. Társadalmi felelősségvállalásra vonat-kozó és 

korrupcióellenes rendelkezés 
 
 
Céges adatok: 
 
Cégnév: IT Services Hungary Kft. 

Székhely: 1117 Budapest, Infopark, Neumann János u. 
1/C 
Cégjegyzékszám: 01-09-877517 
Fióktelepek:  
4032 Debrecen, Vezér u. hrsz. 0204/15 
4026 Debrecen, Bethlen u. 3-9. 
6724 Szeged, Rókusi krt. 2-10. 
7621 Pécs, Rákóczi út 19. 
 
Adószám: 13869975-2-44. 
Közösségi adószám: HU13869975 
Szállítási címek: DDP Budapest, DDP Debrecen, DDP 
Szeged, DDP Pécs 
 


