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Általános Beszerzési Feltételek 

 

Jelen Általános Beszerzési Feltételek a VIDEOTON Elektro-PLAST Kft. (7400 Kaposvár, Izzó 

utca 3.; cégjegyzékszám: 14-09-300638; adószám: 11225087-2-14; a továbbiakban: VTEP) által 

gyártási tevékenysége keretében alvállalkozóktól, illetve beszállítóktól (a továbbiakban: Szállító) 

történő eszközök, termékek, alkatrészek, alapanyagok (a továbbiakban együtt: Termékek), 

valamint Szolgáltatások beszerzésére vonatkozó szerződések, megrendelések és egyéb 

megállapodások esetében ellenkező írásbeli megállapodás hiányában kizárólagosan 
alkalmazandók. A VTEP által kiadott megrendelések, valamint a VTEP által kötött szerződések és 

egyéb megállapodások kizárólag jelen Általános Beszerzési Feltételekkel együtt érvényesek és 

hatályosak.  

A VTEP kifejezetten rögzíti, hogy a Szállító esetleges általános szerződési feltételei a VTEP 
viszonylatában nem hatályosak, továbbá, a Szállító árajánlatának VTEP általi elfogadása és/vagy 
Megrendelés kibocsátása semmilyen formában nem jelenti a Szállító általános szerződési 
feltételeinek elfogadását. A jelen Általános Beszerzési Feltételektől történő eltérés kizárólag 
írásban, mindkét fél általi cégszerű aláírással ellátva érvényes és hatályos.  
 
Szállító a Megrendelés visszaigazolásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a VTEP 
mindenkor aktuális Általános Beszerzési Feltételeit. 
 

1. MEGRENDELÉS 

 

1.1. Egyedi és folyamatos megrendelés esetén a konkrét megrendelések, lehívások (a 

továbbiakban együtt: Megrendelés) a VTEP által a Szállító részére küldött 

megrendelőlapokkal bonyolódnak. Szállító a Megrendelésben speciálisan meghatározott 

árért, az ott meghatározott mennyiségű és fajtájú Terméket/Szolgáltatást köteles – az 

elvárható szakértelemmel és gondossággal – szállítani/nyújtani a VTEP-nek az ott 

meghatározott időben, időtartamra, paritással, továbbá  feltételekkel, valamint a jelen 

Általános Beszerzési Feltételek szerint, ideértve bármely más a Megrendelésben hivatkozott 

dokumentációt (a továbbiakban együtt: Szerződéses Feltételek). A folyamatos megrendelés 

esetére alkalmazott megrendelőlap tartalmazza az árat, a Termék/Szolgáltatás fajtáját, 
mennyiségét, a megállapodott paritást, míg a lehívások tartalmazzák a fix időszakhoz 

kapcsolódó mennyiséget valamint az azon túli előrejelzést. A VTEP új igény esetében egyedi 

megrendelőlapot állít ki, a felek megállapodásának megfelelően, kivéve, ha árváltozás 

történt.  

1.2. Szállító a Megrendelést és az ahhoz fűzött bármilyen módosítást annak aláírt példánya 

visszaküldésével fogadhatja el a kézhezvételtől számított 2 munkanapon, illetve VTEP által 

meghatározott hosszabb időtartamon belül. A Megrendelés Szállító általi elfogadását jelenti, 

ha a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül a Szállító a Megrendelést nem igazolja 

vissza, vagy a Megrendelésben előírt bármely kötelezettségét teljesíti. 

1.3. Ha a Megrendelésben meghatározott speciális feltételek és jelen Általános Beszerzési 

Feltételek között nincs összhang, a speciális feltételek az irányadóak. A Szerződéses 

Feltételektől eltérő bármely feltétel kizárólag VTEP írásbeli jóváhagyásával érvényes. 
Bármely szerződési feltétel bármely módosítása kizárólag a felek által, írásban történhet. 

1.4. VTEP minden esetben az adott Termék tekintetében irányadó aktuális szállítási lead time 

alapján adja le Szállítónak a Megrendelést. Szállító köteles írásban előzetesen értesíteni a 

Megrendelőt valamely Termék szállítási lead time-jának változása esetén. Szállító ezen 

kötelezettségének elmulasztása esetén felelős az értesítés elmulasztásából eredően a 
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Megrendelőnek okozott valamennyi kárért. 

1.5. VTEP fenntartja azon jogát, hogy a visszaigazolás kézhezvételétől számított 5 munkanapon 

belül felelősség nélkül elálljon a Megrendeléstől, amennyiben a Szállító a VTEP 

Megrendelését nem azzal mindenben megegyező tartalommal igazolja vissza. 

 

2. TELJESÍTÉS 

 

2.1. A Termékek szállítását/Szolgáltatásokat a Megrendelésben meghatározott időben, helyen, 
mennyiségben és minőségben kell teljesíteni, a megrendelés csak ezen követelmények 

maradéktalan teljesülése esetén minősül teljesítettnek. A Megrendelésben meghatározott 

határidő ú.n. szigorú (fix) teljesítési határidő, azaz a Termékek szállítását/Szolgáltatásokat 

kizárólag a benne szereplő határidőben és mennyiségben kell és lehet teljesíteni. 

2.2. A VTEP ellenkező előzetes írásbeli megállapodás hiányában sem Termék sem 

Szolgáltatások viszonylatában nem fogad el sem korai, illetve idő előtti, sem pedig az eredeti 

megállapodott határidőtől, illetve menetrendtől eltérő szállítást. 

2.3. Szállító a Megrendeléssel és annak fenti 1.2 pont szerinti elfogadásával vállalt bármely 

kötelezettségének nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén (pl. szállítási késedelem vagy 

hibás teljesítés, stb.) a VTEP, választása szerint, jogosult a teljesítésre póthatáridőt előírni 

vagy a jelen Általános Beszerzési Feltételek 4.4. pontjában és/vagy 7. fejezetében 

meghatározott jogaival élni, vagy a Megrendelést megszüntetni (részben vagy egészben 
attól elállni vagy felmondani), még abban az esetben is, ha a Szállító a Megrendelést 

eredetileg nem törölhetőként igazolta vissza. 

2.4. Bármely szállítási dokumentum VTEP által vagy nevében történő aláírása nem jelenti a 

Termékek mennyiségi és/vagy minőségi elfogadását. Ha Szállító bármikor joggal feltételezi, 

hogy nem képes a kitűzött időre szállítani/teljesíteni a Terméket/Szolgáltatást, a késedelem 

okáról vagy okairól haladéktalanul, írásban tájékoztatni köteles VTEP-t. A tájékoztatás a 

Szállítót nem mentesíti azon kötelezettsége alól, mely őt a megállapodott szállítási vagy a 

teljesítési határidő elmulasztása miatt terheli. 

 

3. TERMÉKSZÁLLÍTÁS 

 

3.1. Amennyiben a Megrendelés másként nem rendelkezik, Szállító a Termékeket Incoterms 
2020 "DDP" paritás szerint szállítja azon szállítási célállomásra, melyet a Megrendelés 

határoz meg. 

3.2. Amennyiben a Megrendelés másként nem rendelkezik, a Termékek feletti rendelkezési jog 

és a Termékek tulajdonjoga a VTEP-re a Termék teljes kirakodását (kézbesítését) követően 

száll át a teljesítési helyként megjelölt szállítási célállomáson. A teljesítési helyig történő 

szállítás során a Termékek elveszéséből/elvesztéséből származó kockázatot Szállító viseli. 

Ha a Termékek kézbesítése részletekben történik, a Termékek feletti rendelkezési jog és a 

Termékek tulajdonjoga minden egyes részlettel az ugyanezen pontban foglaltaknak 

megfelelően száll át. 

3.3. A Termékeket úgy kell csomagolni és/vagy védeni, hogy azok a szállításra alkalmas és 

védett állapotban legyenek. Ennek költségei Szállítót vagy megbízottját terhelik. A Terméket 

Szállító köteles a VTEP kérésének megfelelő csomagolással ellátni. Minden csomagon fel 
kell tüntetni a VTEP rendelési számát, illetve minden csomaghoz mellékelni kell használati 

utasítást (amennyiben ezt a VTEP kéri), továbbá egy olyan, könnyen hozzáférhető 

kísérőjegyzéket és számlamásolatot, mely a csomag tartalmát részletezi, és megfelel az 

alkalmazandó import/export szabályoknak. Ha Szállító nem teljesíti a szállításra és 

csomagolásra vonatkozó előírásokat, Szállító felelős a hibás vagy bármilyen más nem 

megfelelő csomagolás miatt bekövetkező igazolt károkért és valamennyi kiadásért. 

3.4. A Szállító kifejezetten és teljes mértékben szavatol azért, hogy az általa a VTEP részére 

szállított termék kizárólagos, teher- és igénymentes tulajdonát képezi, melyet a jelen 
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Általános Beszerzési Feltételek szerint minden igénytől és tehertől mentesen – különös 

tekintettel a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogokra –, teljes mértékben átad a VTEP 

részére. 

 

4. MEGVIZSGÁLÁS ÉS ELUTASÍTÁS 

 

4.1. A Szállító folyamatainak vagy a Termékeknek bármilyen szabvány szerinti vagy VTEP 

vevője általi tanúsítása, illetve ezen tanúsításoknak/tanúsítványoknak VTEP általi 
elfogadása semmilyen módon nem mentesíti Szállítót a Megrendelésből származó és/vagy 

jelen Általános Beszerzési Feltételekben meghatározott kötelezettségei alól. A 

vizsgálatokról és/vagy tesztekről készített jegyzőkönyveket az autóipari beszállítók esetében 

az iparági követelményeknek megfelelően (alap esetben 11 évig, speciális esetekben, 

amelyeket a VTEP meghatároz és kommunikál a beszállítói felé 15 évig) meg kell őrizni és 

másolatukat, a VTEP kérésére, díjtalanul rendelkezésére kell bocsátani. 

4.2.  A Termékek/Szolgáltatások minőségét a Szállító által kötelezően kibocsátott, a szavatosság 

alapját képező hivatalos dokumentáció igazolja. A Termékek/Szolgáltatások minőségéért és 

a specifikációnak való megfelelőségéért a Szállító teljes mértékben és közvetlenül felel mind 

a VTEP, mind pedig annak esetleges szerződéses partnere felé. A Termékek/Szolgáltatások 

minőségét igazoló dokumentációra tekintettel az átadás/átvétel során a minőséget a VTEP 

kifejezetten nem köteles ellenőrizni, szerződéses és jogszabály alapján fennálló 
jogosultságait az ellenőrzés elhagyása nem érinti. 

4.3. A 4.2. pontban foglaltak fenntartása mellett a VTEP jogosult a szállított Termékek vagy 

Szolgáltatások minőségének és mennyiségének ellenőrzésére. A megvizsgálásra és 

tesztelésre 

(a) Szállító gyárában vagy a gyártás bármely területén, bármilyen ésszerű időpontban, a 

gyártás és/vagy tárolás idején, vagy 

(b) a szállítás előtt és/vagy 

(c) az átadást követően 

kerülhet sor azzal, hogy Szállító a saját költségén köteles biztosítani VTEP képviseletében 

vizsgálatot/tesztelést végző személyek biztonságát és zavartalan részvételét. 

4.4. Ha a Termékek/Szolgáltatások közül bármelyik nem felel meg a Megrendelés 

követelményeinek, a VTEP választása szerint jogosult – felszólítás után – a 7. fejezetben 

megállapított jogainak bármelyikével élni vagy a kijavítás vagy a kicserélés helyett, Szállító 

költségére visszautasítani és/vagy visszaküldeni a Terméket/Szolgáltatást Szállítónak. Ezen 

pontban foglaltak alapján visszaküldött Termék visszaszállítását, illetve befogadását a 

Szállító nem tagadhatja meg. 

 

5. MEGFELELŐSÉG 

 
5.1. Szállító vállalja, hogy a Megrendelésből eredő vagy ahhoz kapcsolódó kötelezettségeinek 

teljesítése során az általa szállított Termékek/Szolgáltatások megfelelnek valamennyi 

hatályos – így különösen a környezetvédelemre, csomagolásra, termékmegjelölésre, 

termékfelelősségre és minőségre vonatkozó – jogszabálynak, illetve szabványnak, továbbá 

a Megrendelésben és/vagy a Megrendelés mellékletében meghatározott minőségi 

követelményrendszernek. 

5.2. Szállító szavatolja, hogy az általa gyártott vagy bármely Termékében felhasznált semmilyen 

vegyi anyag jogszabályilag nem tiltott, és megléte (ahol ez szükséges) egyértelműen 

feltüntetésre kerül. 

5.3. Szállító szavatolja továbbá, hogy a Termékek vagy azok előírásszerű használata semmilyen 

veszélyt nem jelent az emberi egészségre és vagyonbiztonságra. 

5.4. Szállító szavatolja továbbá, hogy a Termékek és az azokhoz kapcsolódó leírások és 
dokumentációk megfelelnek valamennyi alkalmazandó jogszabálynak, szabványnak és 
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kereskedelmi szokványnak. 

5.5. Ha a felek a Megrendelésben másképp nem állapodnak meg, Szállító saját költségén köteles 

biztosítani és szavatolni valamennyi, a Termék/Szolgáltatás szállításához, 

exportálásához/importálásához szükséges engedély meglétét. 

5.6. A Szállító szerződésszegése esetén, illetőleg amennyiben VTEP a 12.1.1. és 12.2.1. 

pontban foglaltak szerinti elállással vagy azonnali hatályú felmondással él, úgy VTEP 

jogosult az ezzel összefüggésben felmerült, bizonyított teljes kára megtérítését követelni. 

Szállító tudomásul veszi, hogy a szerződésszegés a VTEP-nél termeléskiesésből eredő 
károkat okozhat. A Szállító köteles továbbá mentesíteni a VTEP-t minden a Szállító 

szerződésszegése következtében harmadik személyek által támasztott igények alól. 

Szállító köteles gondoskodni mindazon biztosításról (ideértve, ellenkező megállapodás 

hiányában korlátozás nélkül a termékfelelősség-biztosítást is), amely megfelelően védelmezi 

VTEP-t a jelen fejezet Szállító általi megszegésével okozott károk, igények, veszteségek, 

költségek ellen, és amely kiterjed különösen, de nem kizárólagosan, bármely, a beszállítói 

láncban a VTEP felett álló vevő általi termékvisszahívásra. Szállító köteles a biztosítás(ok) 

meglétét a VTEP kérésére bármikor igazolni. 

5.7. Amennyiben a jelen fejezetben foglalt Szállítói szavatosságok megszegése miatt, illetve 

azzal összefüggésben a VTEP-vel szemben bárki igényt kíván érvényesíteni, vagy jogi 

eljárást indít, úgy a Szállító kötelezi magát, hogy a VTEP kérése alapján minden szükséges 

segítséget megad ennek elkerülésére. Amennyiben az igény érvényesítésére vonatkozó 
tárgyalások, vagy a jogi eljárás megindul, úgy a Szállító köteles a VTEP mellett a tárgyalások 

során, illetve az eljárásban fellépni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a VTEP-t 

az eljárásból elbocsássák. Amennyiben ezt mégsem sikerül elérni, vagy a Szállító fenti 

kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Szállító a VTEP részére köteles megtéríteni a VTEP-vel 

szemben érvényesített összeget (beleértve a peren kívüli egyezség alapján fizetendő 

összeget is), valamint a tárgyalásokkal, illetve per vitelével összefüggésben a VTEP-nél 

közvetve vagy közvetlenül felmerült összes igazolt kárt és költséget, beleértve a jogi 

képviselet költségét is, a VTEP erről szóló értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül. 

 

6. ÁR, FIZETÉS ÉS ÁRGARANCIA 

 

6.1. A Megrendelésben megállapított árak határozottak és véglegesek, de nem tartalmazzák az 
általános forgalmi adót vagy az annak megfelelő más adót vagy vámot, melyet a VTEP fizet 

meg az azt részletesen feltüntető, érvényes számla kézhezvételét követően. 

Az árak kötelezően magukban foglalják a fogyasztási adó bármilyen más formáját és/vagy 

az import vámokat, amelyet Szállító közvetlenül fizet kivéve, ha a Megrendelés kifejezetten 

másképpen rendelkezik. Ha bármilyen okból ezek közül bármelyiket a VTEP fizette ki, 

Szállító, VTEP kérésére haladéktalanul köteles azt a VTEP-nek megtéríteni. 

Az árak magukban foglalják Szállítónak a Megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerülő 

összes költségét. 

6.2. A számla kiállítására csak azok után kerülhet sor, ha a Szállító valamennyi 

Terméket/Szolgáltatást a Megrendeléssel összhangban leszállította/teljesítette és azt a 

VTEP átvette. 

6.3. A számlának minden esetben, teljes mértékben meg kell felelnie a vonatkozó 
jogszabályoknak, valamint a felek közötti megállapodásnak, a VTEP kizárólag a fentieknek 

teljes mértékben megfelelő számlát fogadja be és fizeti ki. A hiányos, vagy szabálytalan 

számlát a VTEP jogosult a Szállító részére visszaküldeni, az ilyen okból meghosszabbodott 

fizetési határidő miatt a VTEP-t a késedelmes fizetés jogkövetkezményei nem terhelik. 

6.4. Késedelmes szállítás vagy hibás teljesítés esetén a VTEP érvényesítheti igazolt kárát és a 

szerződésszegésből eredő egyéb jogait. A Szállítóval szemben a VTEP bármilyen rendelése 

alapján fennálló, lejárt követelés, illetve kártérítési vagy szavatossági igény akár az adott 

számla, akár bármely más, a Szállító felé fennálló tartozás összegébe beszámítható a 
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Szállító egyidejű írásbeli értesítése mellett. Beszámítás hiányában a Szállító a kártérítés 

összegét köteles a felszólítását követő 8 napon belül a VTEP részére megfizetni. 

6.5. Szállító köteles feltüntetni a számlán a Megrendelő Megrendelésének számát, valamint a 

Megrendelő cikkszámát. Feleknek a fizetési határidőről szóló megállapodását a számla 

tartalmazza. A fizetési határidő kezdete a szabályszerűen kiállított, az adózás szempontjából 

is megfelelő, pénzügyi teljesítésre alkalmas számla kézhezvételének dátuma. 

6.6. A számla kiegyenlítésének időpontja megegyezik azon időponttal, amelyben a Szállító 

részére átutalandó számlaösszeggel a VTEP bankszámláját megterhelik. 
6.7. Ha Szállító a Megrendelés bármely pontjától egyoldalúan és a VTEP hátrányára eltér, a 

VTEP jogosult a fizetést – az eset körülményeitől függően – akár részben, akár egészben 

megtagadni anélkül, hogy ezzel késedelembe esne. 

6.8. A Megrendelésnek megfelelően leszállított/teljesített Termék/Szolgáltatás árának 

megfizetése nem jelenti az adott Termék/Szolgáltatás VTEP általi elfogadását, és bármely 

fizetés VTEP mindazon jogai fenntartásával történik, melyek Szállító hibás teljesítésével 

(ideértve, korlátozás nélkül a Terméknek/Szolgáltatásnak VTEP által nem ismert nyílt 

hibáját) vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak. 

 

7. SZAVATOSSÁG 

 

7.1. Szállító szavatol azért, hogy 
(a) a székhelye szerinti állam joga alapján törvényesen bejegyzett és létező cégként az 

adott állam jogának megfelelően működik, és személyes joga alapján nem áll 

felszámolási, végelszámolási, csőd-, vagy egyéb hasonló eljárás alatt; 

(b) értesítse a VTEP-t, amennyiben felszámolási, végelszámolási, csőd-, vagy egyéb 

hasonló eljárás érintettjévé válik, vagy végelszámolást kezdeményezett magával 

szemben; 

(c) minden szükséges felhatalmazással bír a Megrendelés elfogadására (szerződés 

megkötésére), kötelezettségei teljesítésére, illetve minden szükséges cégen belüli 

eljárást és egyéb felhatalmazást haladéktalanul megtesz a fentiek teljes és azonnali 

teljesítése érdekében; 

(d) a VTEP által a Szállító számlájának kiegyenlítésekor megfizetett ÁFA-tartalmat az 

állami adóhatóság felé az aktuális bevallási időszakban bevallja és befizeti, illetve 
amennyiben ennek bármely oknál fogva nem tesz eleget, akkor erről a körülményről a 

VTEP-t 24 órán belül írásban értesíti. 

7.2. Szállító kifejezetten szavatol azért, hogy a Megrendelés, valamint a szállítás/teljesítés 

időpontjában valamennyi Termék/Szolgáltatás 

(a) megfelel a Megrendelésben előírt valamennyi követelménynek, továbbá olyan 

követelményeknek, specifikációnak, feltételnek, rajznak, tervnek, külső formának, 

előírásnak, mintának vagy más leírásnak és adatnak, melyet akár VTEP vagy nevében 

más, akár a Szállító vagy nevében eljáró képviselője bocsát rendelkezésre, 

(b) megfelel és kielégítő azon cél(ok)ra, amely(ek)re gyártották és eladták, amelyre VTEP 

a Terméket/Szolgáltatást fogja használni, ideértve azon speciális célokat is, 

amelyekről Szállító tudomással bír vagy tudnia kell, 

(c) új lesz és eladható, 
(d) első osztályú anyagú, kivitelű, valamint hibáktól (nyílt és rejtett) mentes lesz, 

(e) mentes lesz harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy jogától (ideértve, 

korlátozás nélkül bármilyen szabadalmat vagy más szellemi tulajdonhoz kapcsolódó, 

illetve egyéb jogot, ahogyan a Megrendelés ezt előírja). 

7.3. Az 5., 7.1. és 7.2 pontban meghatározott szavatossági kötelezettségek a VTEP általi 

vizsgálattól vagy ennek elmaradásától, valamint a Termék/Szolgáltatás elfogadásától és 

használatától függetlenül tovább élnek, és VTEP által vagy nevében bármilyen szállítási 

jegyzéken szereplő aláírás nem jelenti sem a Termékek/Szolgáltatások minőségének 
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elfogadását, sem annak tanúsítását, hogy ezen szavatossági kötelezettségeket nem 

sértették meg. A Szállító jelen szerződés szerinti szavatossági kötelezettségeinek tartama 

az adott Termékkel/Szolgáltatással szerelt gépjármű első regisztrációjának időpontjától 

számított 36 hónap vagy 300.000 km, amelyik előbb megvalósul, nem autóipari termék, 

szolgáltatás esetében 30 hónap a Termék/Szolgáltatás VTEP-hez történő beérkezésétől 

számítva. 

7.4. Szállító köteles VTEP írásbeli felszólításának kézbesítését követően azonnal, saját 

költségén 
(a) teljes egészében kijavítani a hibákat bármely olyan Termékben/Szolgáltatásban, mely 

nem felel meg az 5. és 7.2. pontban foglaltaknak, vagy a Megrendelésben bárhol vállalt 

szavatosságnak, vagy 

(b) VTEP választása szerint köteles kicserélni a Terméket/Szolgáltatást. 

7.5. Ha Szállító VTEP felszólítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi meg a hibás vagy nem 

megfelelő Termék/Szolgáltatás javítását vagy cseréjét, továbbá, ha a személy és/vagy 

vagyonvédelem úgy kívánja, VTEP jogosult – Szállító előzetes értesítése nélkül – a kijavítást 

vagy cserét saját maga elvégezni, vagy azt harmadik személlyel elvégeztetni, mellyel 

kapcsolatban Szállító, a VTEP kérésére azonnal megtéríteni köteles a VTEP igazoltan 

felmerült költségét. 

7.6. Amennyiben a Szállító az 5. vagy jelen 7. fejezetben foglalt bármely szavatossági 

kötelezettségét megszegi, első írásbeli felszólításra köteles haladéktalanul per-, teher és 
igénymentesen tartani a VTEP-t valamennyi ebből eredő kár, költség, kiadás, ráfordítás, 

illetve adó- és más hatóság által kiszabott kötbér, bírság, pótlék és késedelmi kamat, illetve 

megindított közigazgatási vagy bírósági eljárások tekintetében. 

A jelen 7. fejezetben meghatározott szavatossági jogok és igényérvényesítési lehetőségek 

kiegészítik azokat, amelyek a Megrendelés részét képezik, vagy amelyeket Szállító más 

formában biztosít a VTEP-nek, vagy amelyeket jogszabály ír elő. 

 

8. A SZÁLLÍTÓ DOLGOZÓI ÉS A VTEP HELYISÉGEIBEN VÉGZETT MUNKA 

 

8.1. Mindazokat a dolgozókat, akiket arra jelöltek ki, hogy Szállítónak a Megrendelésből folyó 

kötelezettségeit teljesítsék, Szállító irányítja, de a VTEP-nek utasítási joga lesz felettük 

addig, és amikor a VTEP helyiségeiben dolgoznak. 
8.2. Szállító köteles a Megrendelés teljesítése során a szükséges szakképzettséggel, szakmai 

alkalmassággal és elvárható magatartással, továbbá megfelelő élet-, egészség-, baleset- 

és/vagy társadalombiztosítással rendelkező, valamint a jogszabályi követelményeknek 

mindenben megfelelő dolgozókat foglalkoztatni. 

8.3. Szállító köteles arról gondoskodni, hogy dolgozói ismerjék és betartsák a jogszabályokban , 

valamint a saját maga által házon belül előírt, továbbá a VTEP által a Szállító részére írásban 

átadott egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabályokat. Ennek elmulasztásából 

eredő károkért Szállító közvetlenül és korlátlanul felel a VTEP és harmadik személyek felé. 

8.4. Szállító köteles – a Ptk. szabályai szerint – megtéríteni VTEP mindazon kárát, költségét, 

amely Szállító dolgozói, alvállalkozói, egyéb képviselői cselekedeteiből vagy mulasztásából 

származik. Ennek fedezésére Szállító köteles a Megrendelés teljesítésével kapcsolatos 

tevékenységére, illetve a saját vagyontárgyaira vonatkozó megfelelő biztosítással 
rendelkezni, és azt VTEP kérésére bármikor igazolni. 

 

9. A VTEP TULAJDONA 

 

9.1. Amennyiben felek írásban másképp nem állapodnak meg, a VTEP tulajdonát képezi minden 

adat, rajz, termék, eszköz, felszerelés, anyag vagy bármilyen vagyontárgy, továbbá ezeket 

helyettesítő vagy bármilyen ezekhez kötődő vagy kapcsolt bármilyen dolog, melyet a VTEP 

vagy nevében megbízottja a Szállító használatába ad, ideérve azt az esetet is, ha ezekért a 
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VTEP vagy megbízottja külön fizet (a továbbiakban mindez együtt: VTEP Tulajdona). 

9.2. VTEP Tulajdonát – és ahol értelemszerű azok egyes darabjait is – világosan meg kell jelölni, 

úgymint "a VIDEOTON Elektro-PLAST Kft. tulajdona". Szállítónak kell gondoskodnia a VTEP 

Tulajdonának működésképes állapotáról (így különösen napi karbantartási műveletek – 

amennyiben szükségesek), biztonságos tárolásáról, és a Szállító vagy harmadik fél 

tulajdonától való elkülönítéséről. 

9.3. A Szállító semmilyen vagyontárgyat nem helyettesíthet a VTEP Tulajdonával, és ilyet nem 

is használhat más célra, mint a Megrendelés teljesítésére. 
9.4. VTEP Tulajdonáért Szállító – ameddig az őrizetében vagy ellenőrzése alatt van – felelős, és 

saját költségén gondoskodik annak biztosításáról olyan összegben, mely megfelel a pótlási 

költségeknek. VTEP Tulajdona – írásbeli kérésre – visszaszállítandó, ez esetben erről 

Szállító saját költségére gondoskodik ugyanolyan állapotban, ahogyan eredetileg kapta, 

leszámítva a rendeltetésszerű kopást és használódást. 

9.5. VTEP fenntartja azon jogát, hogy bármikor újra birtokba vegye Tulajdonát. Ennek érdekében 

Szállító szavatolja azt, és engedélyt ad ahhoz, hogy VTEP vagy megbízottjai belépjenek 

Szállító bármely területére vagy helyiségébe, vagy olyan területre vagy helyiségbe, melyet 

Szállító ilyen célra vesz igénybe. Ez a jog akkor is fennmarad, ha a Megrendelés bármilyen 

okból megszűnik. 

9.6. Szállító a VTEP tulajdonát nem zálogosíthatja el, illetve más módon biztosítékul nem kötheti 

le, nem terhelheti meg, nem idegenítheti el, harmadik személynek nem adhatja használatba. 
A Szállító köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a VTEP-t, ha a VTEP Tulajdonát 

lefoglalják, vagy arra harmadik személy részéről bármilyen beavatkozás történik. Fenti 

kötelezettségek megszegéséből és/vagy elmulasztásából eredő károkért Szállító felel a 

VTEP irányában. 

 

10. BIZALMAS INFORMÁCIÓ 

 

10.1. Szállító a Megrendelés teljesítése alatt, illetve a teljesítést vagy a Megrendelés megszűnését 

követő 10 évi időtartamra, bizalmasan köteles kezelni minden információt, melyet a VTEP a 

Megrendeléssel kapcsolatban bocsátott rendelkezésre, vagy melyet Szállító a VTEP 

számára létrehozott. Szállító ezeket semmilyen módon, sem közvetve, sem közvetlenül, 

sehol nem hozhatja nyilvánosságra, vagy használhatja fel a VTEP előzetes írásbeli 
hozzájárulásának megszerzése nélkül. 

Szállító ezeket az információkat csak azon dolgozóinak/olyan mértékben fedheti fel, 

akik/amely mértékben az a Szállítónak a Megrendelésből folyó kötelezettségei 

teljesítéséhez szükségesek. 

10.2. Azon felül, amit a Megrendelés hatékony végrehajtása megkíván, Szállító nem készít és nem 

is engedélyezi másolatok készítését az információkról a VTEP előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül, azok a VTEP tulajdonában maradnak és számára – ha azt kéri – 

ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatandók. 

10.3. Szállító – annak érdekében, hogy dolgozói VTEP információit és tulajdonosi érdekeit 

bizalmasan kezeljék – vállalja, hogy minden munkavállalója és megbízottja, akit VTEP-hez 

osztott be, még a Megrendelés teljesítésének megkezdése előtt megismeri a VTEP-vel 

kötött bizalmasságra vonatkozó megállapodását. Szállító tudomásul veszi, hogy mindez 
nem mentesíti őt a jelen titoktartási kötelezettségei alól. 

10.4. VTEP előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül Szállító semmilyen okból és semmilyen módon 

sem reklámozhatja, publikálhatja vagy jelentheti be azt a tényt, hogy VTEP-től kapta a 

Megrendelést, nem hozhat nyilvánosságra a Megrendelésre vonatkozó információt, nem 

használhatja vagy engedélyezheti VTEP vagy bármely partnere nevének használatát céges 

vagy egyéb prezentációkban, reklámokban vagy más publikációkban és közleményekben. 
10.5. Fenti kötelezettségek megszegéséből és/vagy elmulasztásából eredő károkért Szállító – a 

munkavállalói és megbízottjai tekintetében is – felel a VTEP irányában. 
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11. SZELLEMI TULAJDON 

 

11.1. Szállító VTEP kérésére, saját költségén elhárít bármely igényt, pert vagy eljárást, melyet 

VTEP és/vagy bármely vevője ellen indítanak (vagy amelyről VTEP okkal meg van 

győződve, hogy indítani fognak), mely azon igényen alapul, hogy a Szállító által leszállított 

termék, alapanyag vagy komponens vagy ezek egy része, ugyancsak bármely eszköz vagy 

folyamat, mely ezek használatával készül vagy történik, vagy bármely Szolgáltatás (együtt: 
Dolog/Tevékenység) megvalósítja, vagy megvalósítani látszik valamely szellemi alkotáshoz 

fűződő jog megsértését. Függetlenül attól, hogy elhárítja-e a pert vagy az eljárást, Szállító 

viselni fogja és felelős minden igazolt kárért, költségért és kiadásért ezen perek vagy 

eljárások tekintetében, vagy melyek ilyen valós vagy vélt jogsértés esetén a VTEP-nél 

egyébként felmerülnek. 

11.2. Abban az esetben, ha a Dolog használata és/vagy a Tevékenység a Szállítónak felróható 

okból tiltott vagy másképpen akadályozott, vagy a Szállító jogsértésének tényét állítják, vagy 

azzal fenyegetnek, Szállító, saját költségére, a VTEP és/vagy bármely szerződéses 

partnere/fogyasztója választása szerint 

(a) megszerzi a jogot arra, hogy a Dolgot VTEP tovább használja/Tevékenységet 

folytassa, vagy 

(b) egy olyannal cseréli ki, mely a VTEP-nek megfelel és nem jogsértő vagy 
használatában korlátozott, vagy 

(c) eltávolítja a Dolgot, illetve abbahagyja a Tevékenységet és megtéríti a VTEP-nek a 

Dolog/Tevékenység teljes vételárát és azon igazolt költségeit, melyek e 

vonatkozásban merülnek fel. 

11.3. Szállító vállalja és kijelenti, hogy 

(a) VTEP-vel írásban és teljes körűen kommunikál minden találmányra, újításra, 

programra, know-how-ra és technikára vonatkozóan, melyet ő hozott létre vagy talált 

fel (függetlenül attól, hogy az szabadalmaztatható-e vagy sem, szerzői jog szerint 

védhető-e vagy sem, egyedül vagy másokkal készítette-e vagy sem, ideértve a 

minőségjavítást és a módosítást is), és a Megrendelés teljesítésével kapcsolatban jött 

létre, vagy került fejlesztésre. 

(b) ilyen találmányok, újítások, programok, know-how-ok és technikák tulajdonjoga, 
függetlenül attól, hogy dokumentáltak-e vagy sem, egyedül és kizárólag a VTEP-é, és 

úgy tekintendők, mint amelyeket Szállító VTEP, mint egyetlen tulajdonos számára 

vagy nevében bármilyen ellenérték nélkül készített. 

(c) minden jog, jogcím és érdek, mely a programokban, rendszerekben, Információban, 

anyagokban és bármely más felszerelésben, illetve tulajdonban, valamint ezekhez 

kapcsolódóan jelentkezik, és a Szállító számára a VTEP által vagy nevében biztosított 

vagy nyújtott, a VTEP tulajdonában marad és haladéktalanul visszaszáll a VTEP-re a 

Megrendelés megszűnésekor. Szállító számára vagy által a Megrendelés 

teljesítésével kapcsolatban készített szoftver VTEP előzetes, kifejezett írásbeli 

hozzájárulása nélkül VTEP helyiségeiből nem vihető ki. 

(d) a Megrendelés hatálya alatt és azt követően (teljes egészében VTEP költségére) 

minden módon segíteni fogja a VTEP-t, hogy az a jelen szerződés teljesítése során 
vagy azzal kapcsolatban saját javára megszerezzen és/vagy biztosítson 

szabadalmakat, szerzői jogot és/vagy kereskedelmi titokvédelmet a találmányok, 

újítások, programok, know-how-ok és technikák számára, függetlenül attól, hogy azok 

dokumentáltak-e vagy sem, a világ minden országában ideértve, korlátozás nélkül 

átruházási dokumentumok érvényesítését, vagy szerzői jogi nyilvántartásba vételét, 

vagy bármilyen más szellemi alkotással kapcsolatos jogot, melyet a VTEP kér. 

(e) megfelelő és folyamatos nyilvántartást vezet és tart fenn minden a jelen szerződés 

teljesítése során és azzal kapcsolatban fejlesztett találmányról, újításról, programról, 
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know-how-ról és technikáról, jegyzetek, vázlatok, rajzok, ábrák, forráskódok vagy 

jelentések formájában, melyek mindenkor elérhetők a VTEP számára. Kérésre Szállító 

ezeket a nyilvántartásokat továbbítja a VTEP-nek. 

11.4. Szállító szavatolja, hogy nem tulajdonosa semmilyen olyan szerzői jognak vagy bármilyen 

titoknak, illetve nem feltalálója vagy tulajdonosa szabadalomnak, továbbá nem tulajdonosa 

olyan szabadalmi vagy találmányi bejelentésnek, mely hátráltatná vagy korlátozná a VTEP 

szabadságát a tekintetben, hogy a Megrendelés alapján megvásárolt 

Terméket/Szolgáltatást használja. A Megrendelés teljesítése előtt már Szállító tulajdonát 
képező programok, rendszerek, adatok, rajzok vagy mindaz, ami ezekhez kapcsolódik és 

melyeket Szállító a Megrendelés teljesítéséhez felhasznál, Szállító kizárólagos tulajdonában 

maradnak. 

 

12.1. ELÁLLÁS 

 

12.1.1. VTEP Szállítóhoz intézett írásbeli felszólítással, a következő esetek bármelyikének 

felmerülésekor jogosult elállási jogát gyakorolni: 

(a) Szállító a visszaigazolt Megrendelésben rögzített határidőt elmulasztja (ld. fenti 2.1. 

pont) 

(b) Szállító ismételten nem a Megrendelés vagy jogszabály által előírt követelményeknek 

(típus, mennyiség, minőség) megfelelően teljesíti a Megrendelést, vagy 
(c) Szállító nem teljesíti a Megrendelést, vagy 
(d) a VTEP vevője módosítja az igényét, vagy 
(e) jogszabály azt megengedi. 

 

12.1.2. VTEP, elállása esetén – anélkül, hogy a számára biztosított bármely jogszabályi vagy 

egyéb igényérvényesítési lehetőségét ez érintené – a következő jogaival élhet: 
(a) joga van visszautasítani a Megrendelés alapján elkészült Termék/Szolgáltatás 

szállítását vagy teljesítését, vagy 

(b) Szállító kockázatára és költségére joga van visszaszállíttatni bármely már átvett 

Terméket, és jogosult azonnali megtérítést követelni Szállítótól azon kifizetések 

tekintetében, melyeket az ilyen Termékre fordított (ideértve a szállítmányozási, 

tárolási, rakodási és más költségeket, melyek VTEP oldalán merülnek fel ezzel 

kapcsolatban); és 

(c) jogosult a Terméket/Szolgáltatást máshol vásárolni. Ez esetben Szállító azonnali és 

teljes kártérítésre köteles, amely magában foglalja a Szállító eladási ára és a fedezeti 

vétel beszerzési ára közötti különbözet, továbbá a Szállítónak felróható elállás esetén 

a fedezeti vétel eredeti szállítási határidőhöz képesti későbbi megvalósulásából eredő 

igazolt kár összegét. 
12.1.3. Jelen 12.1. pontban foglalt okból történő megszüntetés esetén a Szállító köteles a VTEP 

tulajdonát azonnali hatállyal, minden további külön értesítés és kérelem nélkül 

térítésmentesen a VTEP részére visszaadni a 9.4. pontban foglaltaknak megfelelően. 

 

12.2. MEGRENDELÉS FELMONDÁSA 

 

12.2.1. VTEP fenntartja azon jogát, hogy a Megrendelést bármikor, akár egészben, akár részben, 

Szállítóhoz intézett írásbeli felszólításában – 30 napos felmondási idő kikötésével – 

felmondja anélkül, hogy Szállító oldalán bármilyen ok vagy hiba erre okot szolgáltatna 

(rendes felmondás). 

Ezen kívül: 

(a) a Szállító jelen Általános Beszerzési Feltételekben és a Megrendelésben vállalt 
bármely kötelezettségének megszegése esetén, amennyiben a VTEP által tűzött 

ésszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, illetve 
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(b) határidő mulasztás esetén póthatáridő tűzése nélkül, a VTEP saját döntése 

alapján, valamint 

(c)  a 13. pontban említett bármely esemény bekövetkezésének esetén szintén 

póthatáridő tűzése nélkül 

a VTEP-t felelősség nélkül megilleti az azonnali hatályú felmondás joga. 

12.2.2. Felmondás esetén Szállító azonnal vagy a felmondási idő leteltével köteles megszüntetni 

a Megrendelés alapján őt terhelő teljesítést, köteles felszólítani szállítóit vagy alvállalkozóit 

teljesítéseik megszüntetésére, köteles továbbá utasítást kérni a még folyamatban lévő 
teljesítésre vonatkozóan. 

12.2.3. Rendes felmondás esetén a VTEP kötelessége Szállító felé, hogy fizesse meg: 

(a) a Megrendelésben meghatározott vételár azon részét, amely a Megrendelés 

követelményeinek megfelelő, VTEP részére szállításra/teljesítésre került, és amely 

kizárólag befejezett Termékre és elvégzett Szolgáltatásra vonatkozik, 

(b) a Megrendelés követelményeinek megfelelő, olyan befejezett Termékre és elvégzett 

Szolgáltatásra – amely Termékek/Szolgáltatások nem kerültek szállításra/teljesítésre 

VTEP részére – vonatkozó, a Megrendelésben meghatározott vételár és azon 

alacsonyabb eladási ár különbözetét, amennyiért Szállító ezen 

Termékeket/Szolgáltatásokat más részére értékesítette. 

(c) Szállító tényleges, közvetlen, igazolt költségeit, melyek a megszüntetés előtt merültek 

fel bármely befejezetlen Termék/Szolgáltatás vonatkozásában. Amennyiben a 
Megrendelés tárgya egyedi Termék, eltérő írásbeli megállapodás hiányában, Szállító 

nem jogosult a Megrendelés teljesítéséhez szükségesnél nagyobb mennyiségben 

és/vagy korábban alapanyagot beszerezni vagy bármilyen módon elkötelezni magát. 

A Szállító ebből eredő kitettsége a saját felelőssége és költsége. 

12.2.4. A jelen 12.2. pontban meghatározott felmondási jog gyakorlásának semmiképpen sincs 

olyan következménye, hogy a VTEP-t terhelő, a Megrendelésből eredő kötelezettségek 

meghaladják azokat, melyek a felmondás hiányában terhelték volna a VTEP-t a Szállítóval 

szemben. 

12.2.5. Jelen 12.2 pontban foglalt okból történő megszüntetés esetén a Szállító köteles a VTEP 

tulajdonát azonnali hatállyal, minden további külön értesítés és kérelem nélkül 

térítésmentesen a VTEP részére visszaadni a 9.4. pontban foglaltaknak megfelelően. 

 
12.3. AZ ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS HATÁSA 

 

12.3.1. A Megrendelés felmondása vagy az elállás – ha az a 12.1. és 12.2. pontoknak megfelelően 

történik – nem érinti hátrányosan a VTEP azon jogát vagy igényérvényesítési lehetőségét, 

amely a Megrendelés, illetve jogszabály alapján megnyílik vagy egyébként a VTEP 

rendelkezésére áll a felmondás/elállás előtt, illetve annak bekövetkeztekor. 

12.3.2. Felmondás/elállás esetén a Szállító, a VTEP kérésére azonnal köteles eljuttatni a VTEP-

nak a következőket: 

(a) minden dokumentumot, dokumentum-tervezetet, rajzot, munkapapírt, feljegyzést, 

forrásmunkát, és bármilyen leírást, melyet Szállító a munkavégzés során készített a 

Megrendelésnek megfelelően, 

(b) minden felszerelést, eszközt, továbbá gépeket, alkatrészeket, tartozékokat és 
Termékeket (még ha részben készültek csak el), melyekről a 12.2.3. pont rendelkezik, 

ha ezeket Szállító készítette vagy gyártotta a Megrendelésnek megfelelően vagy 

érdekében. 

12.3.3. Felmondás/elállás esetén a VTEP az alábbiak egyikéért sem felelős: 

(a) bármilyen, a felmondás/elállás utáni Szállító általi teljesítés, 

(b) bármilyen olyan költség, melyet Szállító, bármely szállító vagy alvállalkozó ésszerűen 

elkerülhetett volna, 

(c) a Megrendelés teljesítéséhez szükségesnél nagyobb mennyiségben vagy korábban 
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megrendelt/megvásárolt alapanyag beszerzésének költsége vagy Szállító egyéb ilyen 

irányú elköteleződésével járó költség, 

(d) a Szállító elmaradt haszna. 

 

13. FIZETÉSKÉPTELENSÉG 

 

Ha Szállítóra irányadó vagy a magyar jog szerint a következő esetek bármelyike előfordul, 

VTEP felelősség nélkül, a 12.2.1.(c) pontban írt feltételek szerint megszüntetheti a 
Megrendelést: 

(a) Szállító megszünteti, vagy a körülmények alapján megszüntetni látszik normál 

üzletvitelét, 

(b) Szállító nem teljesíti kötelezettségeit vagy adósságát, lejáratuk vagy esedékességük 

idején, 

(c) Szállító ellen csőd, fizetésképtelenségi vagy végelszámolási eljárást indítottak vagy 

kezdeményeztek, vagy ezek bármelyikét maga ellen kezdeményezte, 

(d) ha a Szállító, vagy bármely vagyontárgya vagy vállalkozása felett gondnokot neveznek 

ki vagy alkalmaznak, vagy hitelezőinek bármelyike ezen vagyontárgyak vagy a 

vállalkozás birtokába jut, 

(e) a hitelezők javára szóló vagyonfelosztás megtörtént, vagy Szállító a hitelezőkkel, 

választmányukkal bármilyen más egyezséget kötött, 
(f) Szállító vagyona ellen vezetett zálogolás, végrehajtás, zár alá vétel vagy bármely 

foglalás, amelyet vagyonával szemben érvényesítenek, vagy perelnek. 

 

14. ÉRTESÍTÉSEK 

 

A jelen Általános Beszerzési Feltételek szerinti értesítések, nyilatkozatok és egyéb 

kommunikáció írásban történik azzal, hogy a Felek írásbeli formának fogadják el a másik fél 

részére a hivatalos elérhetőségekre tértivevényes levélben, faxüzenetben küldés/vétel-

igazolással, illetve elektronikus formában a kapcsolattartóhoz tartozó e-mail címről e-mailben 

küldött közléseket, feltéve, hogy a másik kapcsolattartó e-mail címéről az olvasást 

visszaigazolják vagy arra válaszolnak. 

 
15. ENGEDMÉNYEZÉS/TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS 

 

15.1. Szállító nem jogosult a Megrendelés vagy annak bármely része, vagy őt a Megrendelés 

alapján megillető, bármely jog vagy követelés engedményezésére, illetve átruházására, 

kivéve, ha ahhoz a VTEP előzetesen írásban kifejezetten hozzájárul. 

Szállító nem jogosult a Megrendelés vagy annak bármely része alapján őt terhelő 

kötelezettség átvállalására harmadik személlyel szerződést kötni vagy ilyen értelmű 

jognyilatkozatot tenni, kivéve, ha ahhoz a VTEP előzetesen hozzájárul. 

15.2. A VTEP fenntartja azon jogát, hogy az őt megillető jogokat, illetve terhelő kötelezettségeket 

Szállítónak küldött értesítés után bárkinek átruházza vagy átadja. 

 

16. JOGSZABÁLYI MEGFELELÉS, ÜZLETI MAGATARTÁS 
 

16.1 Szállító vállalja és szavatolja, hogy a jelen Általános Beszerzési Feltételekben (ideértve a 

Szerződési Feltételeket is) foglalt kötelezettségei teljesítésekor maradéktalanul eleget tesz 

a vonatkozó jogszabályokban, valamint az RBA (RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE) 

magatartási kódexében (mely elérhető az alábbi webhelyen: 

http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct) foglaltaknak, ideértve azokat a 

jogszabályokat, amelyek (i) a vesztegetésre vagy befolyással való üzérkedésre (ii) a 

környezet, egészség és munkavédelemre vonatkoznak. Szállító továbbá vállalja, hogy 

http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct
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alkalmazottai és alvállalkozói nem fognak gyermek vagy börtön munkaerőt alkalmazni a 

Termékek és Szolgáltatások szállítása, nyújtása során, valamint nem fogják megkísérelni a 

VTEP alkalmazottainak megvesztegetését vagy befolyásolását (ideértve, de nem kizárólag 

az ajándékozást, jutalékot, ingyenes utazást vagy más készpénz vagy készpénz jellegű 

ösztönzést). 

16.2 Abban az esetben, ha a VTEP-nek eladott vagy leszállított Termék tartalmaz veszélyes 

kémiai anyagot, Szállító vállalja, hogy a Termékhez csatolja az erre vonatkozó adatokat 

(ideértve, de nem kizárólag a megfelelő címkézést és a biztonsági adatlap elektronikus 
változatát). 

A VTEP-nek eladott vagy leszállított Termék nem tartalmazhat arzént, azbesztet, benzolt, 

szén-tetrakloridot, higanyt, kadmiumot és más olyan kémiai anyagot, amely szerepel a 

Montreáli Egyezményben (kelt 1987. szeptember 16-án), illetve az EU 2011/65/EU RoHS 

irányelvében, kivéve azt az esetet, ha VTEP ehhez írásban kifejezetten hozzájárult. 

16.3 Szállító engedélyezi, hogy VTEP illetve képviselője megtekinthesse azt a helyet, ahol a 

Terméket a Szállító gyártja, illetve a Szolgáltatást nyújtja annak érdekében, hogy 

ellenőrizhesse a Megrendelésben foglalt (1) minőségi, valamint szavatossági 

kötelezettségvállalások  illetve (2) VTEP, vagy annak megrendelője által átadott 

specifikációk betartását. 

 

17. IRÁNYADÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG 
 

17.1. Az Általános Beszerzési Feltételekre, a Megrendelésre, valamint az ezekben nem 

szabályozott kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar 

jogszabályok az irányadóak. 

17.2. Amennyiben Szállító és VTEP különböző állam joghatósága alá tartozik, és a felek ettől 

eltérően nem állapodnak meg, a Megrendelésből eredő jogvita eldöntésére a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság illetékes a saját 

eljárási rendje szerint. Az eljárás helyszíne Budapest, az eljáró bírók száma három, az 

eljárás nyelve angol. 

17.3. Amennyiben a felek a magyar állam joghatósága alá tartoznak jelen Általános Beszerzési 
Feltételek tudomásulvételével a Szállító elfogadja, hogy a felek közötti esetleges jogviták 

rendezése tekintetében értékhatártól függően a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a 
Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosan illetékes. 

 
18. KIZÁRÓLAGOSSÁG / SZÁLLÍTÓ ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSE 

 
A VTEP fenntartja a jogot, hogy bármely, a Szállítótól megrendelt Termékhez vagy 

Szolgáltatáshoz hasonló Terméket vagy Szolgáltatást egyidejűleg vagy bármikor más 
szállítóktól vásároljon, vagy szerezzen be. Ezzel kapcsolatban a VTEP-t semmilyen 

értesítési kötelezettség nem terheli a Szállító felé. 
 

19. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HIERARCHIÁJA 
 

19.1. Jelen Általános Beszerzési Feltételek teljes mértékben vonatkoznak a felek közötti mindazon 
szerződésekre, megállapodásokra, megrendelésekre, lehívásokra és egyéb feltételekre, 

melyek kapcsolódnak a VTEP részére történő termékbeszállításhoz, szolgáltatásnyújtáshoz. 
Amennyiben az Általános Beszerzési Feltételek és a felek között írásban, cégszerű 

aláírással megkötött külön megállapodások között eltérés van, úgy a külön megállapodásban 
foglalt feltételek hatályosak. 

19.2. Jelen Általános Beszerzési Feltételek felmondás folytán történő megszűnése ellenkező 
megállapodás hiányában automatikusan eredményezi a 19.1. pontban szereplő, vonatkozó 

egyéb szerződések, megállapodások és feltételek megszűnését is. 
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20. AZ ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK IDŐBENI HATÁLYA 
 

20.1. Jelen Általános Beszerzési Feltételek a Megrendelés teljesítéséig érvényesek azzal, hogy 
azon kötelezettségek, amelyekhez a jelen Általános Beszerzési Feltételek külön határozott 

időtartamot rendelnek, a Megrendelés teljesítését követően a határozott időtartam leteltéig 
érvényben maradnak. A VTEP bármely időpontban jogosult jelen Általános Beszerzési 

Feltételek megváltoztatására vagy kiegészítésére. A módosított vagy kiegészített feltételek 
a Szállító vonatkozásában azon időponttól hatályosak, amely időpontban azok számára 

megküldésre kerülnek vagy azokat a VTEP számára más módon hozzáférhetővé tette. 
20.2. Ellenkező megállapodás hiányában az Általános Beszerzési Feltételek Szállító részére 

történt megküldése vagy más módon hozzáférhetővé tétele a felek közötti bármely korábbi 
tárgyalás, megállapodás, illetve szerződés jelen Általános Beszerzési Feltételekkel 

ellentétes részének, illetve rendelkezésének hatálytalanságát eredményezi. A jelen 
Általános Beszerzési Feltételek megküldését vagy más módon hozzáférhetővé tételét 

megelőzően megrendelt, de még le nem szállított termékek vonatkozásában is az Általános 
Beszerzési Feltételek válnak hatályossá. 


