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A szerződő felek között eltérő értelmű írásos megállapodás hiányában kizárólag 
az alábbi általános beszerzési feltételek érvényesek: 

1. Érvényesség 

1.1 A megrendelő a vállalkozóval szállítás és teljesítés beszerzésére vonatkozó alábbi általános 
beszerzési feltételekben állapodik meg szállítás és teljesítés beszerzésére irányuló minden 
ajánlatkérésre, megrendelésre, vételre, valamint egyéb jogügyletre és teljesítésre vonat-
kozólag. A vállalkozó jelen okirat aláírásával kijelenti hogy jelen általános beszerzési felté-
teleket részleteiben megismerte, azokat a megrendelővel részletesen megtárgyalta és 
minden rendelkezésre vonatkozóan kifejezetten elfogadta.  

1.2 A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a megrendelő a vállalkozó minden ettől eltérő üzleti 
feltételét, ami pld. a megrendelés visszaigazolásában vagy egyéb üzleti irataiban található, 
már most elutasítja. Különösen a szállítás vagy a teljesítés átvétele vagy kifizetésük nem 
jelenti, hogy az általános beszerzési feltéteinktől eltérő üzleti feltételek elismerésre kerül-
nek. 

1.3 Az általános beszerzési feltételeinktől eltérő üzleti feltételek tekintetébeni megállapodás 
érvényességéhez a megrendelő írásos hozzájárulására van szükség. 

1.4 A megrendelő és a vállalkozó közötti szerződés egyes rendelkezései közötti ellentmondás 
esetén az alábbi fontossági sorrend érvényes: (i) a megrendelés, (ii) a megrendelés elvá-
laszthatatlan tartalmi részét képező olyan melléklet, mint pld. tárgyalási jegyzőkönyv, (iii) 
az általános beszerzési feltételek. 

1.5 Sem a megrendelés, sem az általános beszerzési feltételek nem korlátozzák a megrendelő 
további törvényes igényét. 

2. Szerződéskötés és elállási jogfenntartás 

2.1 A megrendelő részéről a megrendelésre vonatkozó szerződés csak az általa írásban tett 
(SAP-)megrendeléssel jön létre.  

2.2 A megrendelő által  megküldött megrendelés és megbízás a vállalkozó által kifejezetten 
elfogadottnak minősül, ha a  kézhezvételét követően a vállalkozó haladéktalanul írásban 
nem utasítja el. 

2.3 Arra való megalapozott információ esetén, hogy határidőre vonatkozó, szállítási nehézség 
adódhat, vagy a megrendelő szavatossági és jótállási igényére nézve hiányos fedezet vár-
ható, a megrendelőnek bármikor jogában áll a megadott megrendeléstől és megbízástól 
elállni. Ez különösen abban az esetben áll fenn, ha a vállalkozó gazdasági helyzete jelentős 
mértékben rosszabbodik, vagy a vállalkozó ellen felszámolási, csőd, végelszámolási vagy 
végrehajtási eljárást kezdeményeztek vagy rendeltek el. 

3. Ár 

A megrendelésben feltüntetett ár a szerződés megkötésének időpontjától a szállítás vagy 
a teljesítés teljeskörű megtörténtéig változatlan rögzített árnak tekintendő, amire semmi-
féle árváltozás vagy ármódosítás nem érvényes. 

4. Teljeskörűségi nyilatkozat  

A vállalkozó a szállítási és teljesítési tartalmának keretében a megállapodott sikeres telje-
sítéshez szükséges minden szállítást és teljesítést köteles nyújtani, még akkor is, ha az em-
lítettek a megrendelő ajánlatkérésében, a megrendelés műszaki bizonylataiban vagy a 
megrendelő egyéb okmányaiban nem kerülnek említésre vagy feltüntetésre.  

5. Árképzés és kockázat áthárulása 

5.1 A megrendelő és a vállalkozó a szállításra és teljesítésre vonatkozó árképzésre,  kockázat 
áthárulására és vámkötelezettségre nézve az Incoterms 2010 rendelkezései szerint az Eu-
rópai Unión belüli megállapodás szerinti rendeltetési hely tekintetében DAB (Delivery At 
Place), az Európai Unión kívüli megállapodás szerinti rendeltetési hely tekintetében DDP 
(Delivery Duty Paid) árparitásban állapodik meg. 

5.2 A vállalkozó által végzett szerelés esetén a kockázat áthárulására közvetlenül a sikeres át-
vételt követően kerül sor.  

6. Előlegfizetés  

A megrendelő megrendelésben rögzített megállapodás szerinti előlegfizetést csak előleg-
számla benyújtása ellenében és a vállalkozó költségének terhére kiállítottan benyújtandó 
visszvonhatatlan, absztrakt és első felszólításra fizetendő, a megrendelő által elfogadott 
bank által kibocsátott bankgaranciával történő teljeskörű visszafizetésre vonatkozó bizto-
síték további előfeltételével teljesít.  

7. Részfizetés, részszállítás  

7.1 A megrendelő megrendelésben megállapított részfizetést csak az eme részfizetésre vonat-
kozólag a szerződésnek megfelelően neki nyújtott szállítás vagy teljesítés (KÖZBÜLSŐ FI-
ZETÉSI HATÁRPONT) és átvétele megtörténtének igazolása ellenében, valamint ellenőriz-
hető részszámla benyújtása feltételével teljesít. 

7.2 A megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a megállapodásban nem rögzített 
részszállítást visszautasítson, ill. visszalévő mennyiséget stornózzon. 

8. Számla benyújtása és fizetési határidő 

8.1 A vállalkozó a részszámlát, ill. a végszámlát a szerződésnek megfelelő szállítás és teljesítés 
megtörténtétől és átvételétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles benyújtani. 

A számlákat olyan formában kell kiállítani, ami a megrendelő számára a számlaellenőrzés-
kor tőle elvárható ráfordítással elérhető.  

A számlákat kizárólag postai úton kell megrendelő címére elküldeni (Magyar Cukor Zrt., 
Pécsi utca 10 - 14., 7400 Kaposvár/Hungary).  

Olyan szállításra és teljesítésre vonatkozó számlának, amelyben a szállítás és a teljesítés 
tartós megbízás formájában lett megrendelve, a megrendelő megrendelési számára tör-
ténő hivatkozást kell tartalmaznia. A tartós megbízás nélküli szállításra és teljesítésre vo-
natkozó számlának hivatkoznia kell a megrendelő személy teljes nevére, valamint a Ma-
gyar Cukor Zrt. 8 számjegyű SAP megrendelés számára, ill. ennek hiányában a 3 számjegyű 
referenciaszámra. A szállítás és teljesítés ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen bizonylatokat 
(mennyiségi kimutatás, ár átszámítás, rajz, szállítójegy, mérlegjegy, munkaóra kimutatás, 
teljesítményjegyzék, stb.) áttekinthető formában szükséges mellékelni.  

Ha ugyanabban a borítékban több számla is továbbításra kerül, az adott számlára vonat-
kozó mellékleteket magával a számlával össze kell fűzni. A számlákat a Magyarországon 
érvényes előírás szerint kell kiállítani, különös tekintettel az Általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseire.  

A megrendelőnek jogában áll, hogy a számlát visszaszármaztassa, ha a számlaellenőrzés-
hez szükséges bizonylatok közül akárcsak egy is hiányzik. 

8.2 Ha valamely számla - az Áfa törvény 169. § és egyéb vonatkozó rendelkezések, vagy eme 
általános beszerzési feltételek 8. pontja előírásai szerint - hiányos, a vállalkozónak 30 na-
pon belül visszaszármaztatandó, és a vállalkozónak javítva, ill. kiegészítve azt 30 napon 
belül ismételten be kell nyújtani megrendelő részére.  

A fizetési határidő a hiányos számla beérkezési keltezésével újra kezdődik. 

8.3 Megállapodás szerinti részfizetés esetén, valamint az első részfizetéssel nyújtandó bank-
garancia esetén a bankgaranciát eredeti példányban ugyancsak a 8.2 bekezdésben meg-
adott számlázási címre kell az előlegfizetési számlával együttesen elküldeni. A vállalkozó a 
teljes szállítást vagy teljes teljesítést a végszámlában számolja el. Ebben figyelembe kell 
venni minden szerződéses kötbért, díjat és hasonló tételt. A vállalkozó azonban nem jogo-
sult arra, hogy követelését a megrendelő ellenkövetelésével szemben felszámítsa. A vál-
lalkozó a végszámlájának benyújtásával kijelenti, hogy a végszámlában a szerződés kivite-
lezésével kapcsolatos minden szállítását, teljesítését és egyéb igényét leszámlázta, és kife-
jezetten lemond arról, hogy a tárgyban szerződéses jogviszonyból vagy valamely más jog-
viszonyból bármiféle utólagos követelést támasszon. 

8.4 Azt a számlát kell végszámlának tekinteni, amelynek az előző részszámlái már benyújtásra 
kerültek. A már korábban megtörtént részfizetés(eke)t minden esetben fel kell tüntetni a 
végszámlában. 

8.5 A megrendelésben a részfizetésre és végleges fizetésre megadott fizetési határidő –  

a szállítás vagy a teljesítés szerződésnek megfelelő, megrendelő által történt átvétele és 
ellenőrzésre alkalmas - számla kézhezvétele után kezdődik. A számla kifizetése csak a meg-
rendelő írásbeli megrendelésében, ill. a fennálló keretmegállapodásban megnevezett fel-
tételekkel történik.  

Csomagolás, ill. szállítás elszámolására csak a megrendelő által kifejezetten elismert meg-
állapodás esetén kerülhet sor. A fizetési határidő a beszállítás vagy a teljesítés igazolás 
kiállítást követően történő számla beérkezést követően veszi kezdetét.  

9. Mérnöki felelősség 

A vállalkozó teljes egészében jótáll a mérnöki teljesítés-, a szaktanácsadói tevékenység- és 
a dokumentáció helytállóságáért és valóságtartalmáért. 

10. Dokumentációért való jótállás 

A vállalkozó tudatában van a dokumentációkra vonatkozó teljes felelősségére, annak be-
tartására, különös tekintettel a késedelmes vagy hiányos dokumentációért felel. 

11. A megrendelő felelőssége a vállalkozóval szemben 

11.1 A megrendelő a vállalkozóval szemben nem felel olyan kárért, amit a vállalkozó harmadik 
személynek okozott. 

11.2 A vállalkozónak a megrendelővel szemben támasztott egyéb igényéről - tekintet nélkül 
arra, hogy milyen jogalapból adódik - a megítélése szerinti ilyen igényre feljogosító ese-
mény bekövetkeztétől számított 14 napon belül a megrendelőt írásban tájékoztatnia kell 
részletes bizonyítékkal alátámasztva, igénye pontos mértékének megadásával, mivel el-
lenkező esetben az ilyen igénye megszűnik. 

12. Igény érvényesítés a vállalkozó részéről 

12.1 A vállalkozó a megállapodás szerinti szállítási és teljesítési tartalomba nem tartozó szállí-
tásról és teljesítésről feljegyzést köteles vezetni, és eme feljegyzést a szállítástól vagy a 
teljesítéstől számított 7 munkanapon belül - a megrendelőnek eme szállítás és teljesítés 
módjának és tartalmának írásos igazolása és elismerése végett - a megrendelőnek jogvesz-
tés terhe mellett át kell adnia.  

12.2 A vállalkozónak a megrendelővel szembeni egyéb igényéről - tekintet nélkül arra, hogy mi-
lyen jogalapból adódik - a megítélése szerinti ilyen igényre feljogosító esemény bekövet-
keztétől számított 14 napon belül a megrendelőt írásban tájékoztatnia kell részletes bizo-
nyítékkal és az igénye pontos mértékének megadásával, mivel ellenkező esetben az ilyen 
igénye érvénytelenné válik. 

13. Harmadik személy igénye 

A vállalkozó a megrendelőt beszállításának és szolgáltatás teljesítésének hibájával, eltéré-
sével vagy a szerződéstől eltérő teljesítésével összefüggésben harmadik személy minden 
igényével szemben kártérítéstől és pertől mentesíti. 

14. Engedményezés/elzálogosítás 

A vállalkozó jogának és kötelezettségének engedményezése, elzálogosítása vagy egyéb to-
vábbadása csak a megrendelő írásos jóváhagyásával történhet.  

15. Zálogjog/visszatartási jog 

15.1 A megrendelő által biztosított eszközre-, valamint ennek szállítására/teljesítésére- és rész-
egységére vonatkozó zálogjog, visszatartási jog vagy egyéb biztosíték megszerzése kizárt. 

15.2 A vállalkozónak biztosítania kell, hogy alvállalkozóival valamennyi szerződésében megfe-
lelő biztosítékot kössön ki. 

16. Biztosítás 

16.1 A vállalkozó jogosult a szállítási és teljesítési tartalmához szükséges biztosítást saját hatás-
körben megkötni. A megrendelő írásos felszólítására a vállalkozó köteles a fennálló bizto-
sítási védelem vizsgálatára vonatkozó valamennyi szükséges bizonylatot a megrendelőnek 
átadni. Ebben az esetben a megrendelőnek jogában áll, hogy a mindenkori biztosításra 
vonatkozólag a biztosítási jogviszonyról felvilágosítást szerezzen be. 

16.2 A vállalkozó köteles a biztosítási díjat pontosan fizetni, és az esedékességi időpontról és a 
fizetésről a megrendelőnek biztosítási igazolást átadni. 

16.3 A biztosítás megkötése a vállalkozó kötelezettségét és felelősségét semmiféle módon nem 
korlátozza, akkor sem, ha a megrendelő a vállalkozóval szemben nem él kifogással a fel-
szólítására előterjesztett biztosítási kötvénnyel kapcsolatban. 

17. Teljesítés helye  

Teljesítési helyként a megrendelésben megadott végleges rendeltetési hely érvényes.  

A vállalkozó számára ez különösen a szállításra-, a teljesítésre- és a fizetésre vonatkozik, 
függetlenül a szállítási, teljesítési vagy fizetési helytől vagy a megrendelő által a szállítási 
költség bármiféle átvállalására vonatkozó bármely egyedi megállapodástól. 
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18. Szállítási feltételek 

18.1 A vállalkozó felel a megrendelő megrendelésbe beírt szállítási előírásának pontos betartá-
sáért. 

18.2 A vállalkozónak a leszállított és még visszalévő/leszállítandó árut folyamatosan figyelem-
mel kell kísérnie, és a megrendelőt bármiféle hiányosságról, csúszásáról és hibáról - külö-
nösen konstrukciós és gyártási hibáról - haladéktalanul részletesen írásban tájékoztatnia 
kell. Ugyanez érvényes a tudomány és a technika állásának változására is. Ha a leszállított 
áru ilyen változása hiányosnak vagy hibásnak bizonyul, a szállító eme körülményről hala-
déktalanul tájékoztatni tartozik bennünket, és az ilyen hiányos vagy hibás terméket saját 
költségére vissza kell vennie. 

18.3 Szállítás kizárólag a megrendelő által megnevezett rendeltetési helyre és a vállalkozó koc-
kázatára történhet. Ellentétes értelmű megállapodás hiányában minden szállítást rakodó 
rampára lerakva, ill. raktárba berakva kell érteni. Ha a megállapodás szerinti szállítási 
helyre a megrendelőnek nem felróható okból nem kerülhet sor a leszállításra, erről a meg-
rendelőt haladéktalanul értesíteni kell. 

19. Tulajdonjog átszállás 

A megrendelőre a tulajdonjog a vállalkozó (rész-) szállításának vagy (rész-) teljesítésének 
megfizetésével vagy átvételével történik, aszerint, hogy melyik következik be előbb.  

A vállalkozó tulajdonjog fenntartása kizárt. 

20. Jótállás / garancia / mennyiségi megkifogásolás / kártérítés 

20.1 A vállalkozó megrendelésnek megfelelő szállítás és teljesítés teljeskörű és hiánytalan vol-
táért jótáll. Ez különösen érvényes az előre feltételezett és minden esetben biztosított, a 
nyilvános írásbeli nyilatkozatokban említett, próbának vagy mintának megfelelő jellemző-
kért, valamint a rendeltetési helyen vagy a megrendelő által megadott értékesítési piacon 
fenálló érvényes törvényi és hatósági előírásnak a szállításra és teljesítésre vonatkozólag 
érvényes betartásáért. A vállalkozó felel azért, hogy a jótállási-, ill. garanciális időtartamon 
belül hiányosság ne adódjon, függetlenül attól, hogy a hiányosság már a leszállítás előtt 
jelen volt. 

20.2 A vállalkozó a megrendelőt írásban figyelmezteti arról a kockázatról, amellyel a szállításkor 
és teljesítéskor szokásos módon számolni lehet. A vállalkozó ugyanúgy felel az általa tör-
tént, ill. alvállalkozóval történő szállításért és teljesítésért. 

20.3 Kizárólag a teljesítés vagy beszállítás átvételekor megállapított súly-, darabszám vagy meg-
rendelésbe adott egyéb mértékegység számít, bármiféle ezt megelőző mérlegelésre vagy 
számbavételre vonatkozó tekintet nélkül. A súlyra, darabszámra vagy mennyiségi egységre 
vonatkozó negatív értelmű eltérés hiánynak minősül. 

20.4 A megrendelő nem köteles a szállítást vagy teljesítést megvizsgálni, és bármiféle hiányos-
ságot vállalkozó felé megkifogásolni.  

20.5 A megrendelőnek jogában áll nyilvánvaló hiányosságot - amely a szállítás- vagy teljesítés 
próbája, ill. vizsgálata nélkül is látható -, a szállítás, ill. a teljesítés átvételét követő 14 nap-
tári napon belül vállalkozó felé érvényesíteni. 

20.6 Abban az esetben, ha a szállítás- vagy teljesítés végleges rendeltetésszerű használat, ill. 
felhasználása esetén hiányosság megállapítható, a megrendelőnek jogában áll az ilyen hi-
ányosságot a teljeskörű feltárást követő 30 naptári napon belül érvényesíteni. 

20.7 Ha az áru - megállapodás szerinti vagy általánosan feltételezett - jellemzői nem állnak fenn, 
a vevő saját döntése szerint jogosult arra, hogy a szerződéstől utólagos határidő kitűzése 
nélkül elálljon, a vételárat mérsékelje vagy hiánymentes szállítást kérjen újonnan kitűzött 
határidőn belül. A vállalkozó kötelezett továbbá arra, hogy a megrendelő által visszautasí-
tott hiányos szállítást saját költsége terhére a visszautasításra vonatkozó nyilatkozat kel-
tétől számított 7 naptári napon belül saját költsége terhére elszállítsa, ellenkező esetben 
a megrendelő végzi a hiányos szállítmány visszaszállítását a vállalkozó költségére. 

20.8 A szerződéses jótállási, ill. garanciális időszak legalább 24 hónap a szállítás vagy a teljesítés 
átvételét követően. A kártérítési jogi határidő ezáltal nem kerül korlátozásra.  

21. Biztosíték visszatartás 

21.1 Szerződésjogi értelemben a megrendelés összértékének 10%-kos maximális mértékéig 
tartó, megállapodás szerinti biztosítéki visszatartás esetén a megrendelő jogosult ezt az 
összeget a jótállási, ill. garanciális igény kamatmentes biztosítékaként a szerződésben 
megállapított jótállási, ill. garanciális időszakon túlmenő 30 napos időtartamra visszatar-
tani. Ez a megállapodás a vállalkozó fizetésképtelensége esetére is érvényes.  

21.2 A vállalkozó részére azonban biztosításra kerül az a szerződéses lehetőség, hogy a biztosí-
téki visszatartás összegét a megrendelő által elfogadott bankkal a saját költségének ter-
hére kiállíttatott visszavonhatatlan, absztrakt és első felszólításra fizetendő - a szerződés-
ben meghatározott jótállási, ill. garanciális időszakot 30 napos futamidővel meghaladó - 
bankkarancia bemutatásával kiváltsa.  

22. Teljesítési idő 

A szállításnak és a teljesítésnek a megrendelésben meghatározott időponthoz viszonyítva 
rögzítettek szerint kell megtörténnie. A szállítási határidő a megrendelés kézhezvételének 
időpontjával veszi kezdetét. A szállítási határidő és a szállítási határidő végpontjának be-
tartására vonatkozólag a szállításnak a megrendelő által megadott fogadási, ill. felhaszná-
lási helyre történő beérkezése vagy a megtörtént átvétel határidő szerinti pontossága a 
mértékadó. A késedelmesen teljesített szállítás és teljesítés átvételére nézve feltétel min-
den igény mindenkori biztosítása. 

23. Szerződéses kötbér (pönálé / átalánydíjas kártérítés) 

23.1 Ha a megrendelésre vonatkozó, a szerződés tárgyát képező esetre nézve szerződéses köt-
bérre - pld. szállítási határidőre vonatkozó késedelem miatti szerződéses kötbér (ideértve 
a dokumentációt is), a szerződésben kikötött teljesítési adatok betartásának elmaradására 
vonatkozó szerződéses kötbér (rendelkezésre állás, létesítmény teljesítmény, stb.) - törté-
nik megállapodás (pld. tárgyalási jegyzőkönyv, megrendelési okmány, stb.), a megrendelő 
bizonyított igénye esetén jogosult ezt az igényt a szállítás vagy a teljesítés megrendelésnek 
nem-megfelelő kivitelére vonatkozó (vég-)számla kiegyenlítéséig érvényesíteni, anélkül, 
hogy e tekintetben a szállítási- és teljesítési tartalom átvételére vonatkozó jogát fenntar-
tani szükséges. 

 

23.2 Így, ha a tárgyalási jegyzőkönyvben, ill. a megrendelési okmányban eltérő értelmű rendel-
kezés nem volna, az alábbi elméleti szabályozás érvényes: 

• Ha a szállító a szerződéses kötelezettségét megszegi, és eszerint az általános beszerzési 
feltételek rendelkezéseit is, a megrendelőnek jogában áll ezért az érintett áru szerző-
déses összegének legfeljebb 10%-ig szerződéses kötbért követelni. Eme összeget meg-
haladó kár érvényesítése ezáltal nem kizárt. 

• Ha a vállalkozó a megállapodás szerinti, ill. meghatározott szerződéses kötbért illető 
eseményt nem tartaná be, az erre nézve szerződésben meghatározott szerződéses köt-
bért kell teljesítenie. Abban az esetben, ha a jogérvényes megbízás időpontjától adott 
esetben a szerződés érvényességének végéig bezárólag tartó, a megrendelő és a vállal-
kozó között a szerződésben meghatározott szerződéses kötbér eseményekre vonatko-
zólag írásos megállapodásra került volna sor, az újonnan meghatározott szerződéses 
események is kötbérezésre kerülnek. 

• A szerződéses kötbér fizetésére vonatkozó, a vállalkozót terhelő kötelezettség a szer-
ződésben meghatározott esemény bekövetkeztével jön létre. 

• A szerződéses kötbér megfizetése nem mentesíti a vállalkozót a teljesítési kötelezett-
ségétől és az ebből eredő felelősségtől. 

• A megrendelő és a vállalkozó bármiféle szerződéses kötbérre nézve a bírói mérséklési 
jogról kifejezetten lemond.  

24. Felmondás (szerződésszegés) 

24.1 A megrendelőt a vállalkozó (és alvállalkozói) részére nem felróható szállítási vagy teljesí-
tési késedelem esetén is megilleti az a korlátozás nélküli jog, hogy egyszeri, írásban beje-
lentett és méltányos utólagos határidő kikötését követően (ami a megrendelő mérlegelési 
joga szerinti) a szerződést részben vagy egészben felmondja. A vállalkozó a nem-megfelelő 
szerződésteljesítésből (pld. szállítási késedelem, dokumentációt is ideértve, a garantált jel-
lemzők vagy teljesítmény elérésének elmaradása, egyebek mellett) keletkező kárért, ill. 
bármiféle közvetlen többletköltségért felel. 

24.2 Az ilyen elállásból a vállalkozónak semmiféle igénye nem keletkezik a megrendelővel szem-
ben. 

25. Írásbeliség 

25.1 A szerződés módosítása vagy kiegészítése kivétel nélkül írásban történik. 

25.2 Az írásbeliség iránti követelmény magának az írásbeliségnek a közös egyetértésbeni törlé-
sére egyaránt vonatkozik. 

26. Biztonsági záradék szerelési teljesítésre 

Abban az esetben, ha a megrendelés szerelési teljesítést is tartalmaz, a szállítási és teljesí-
tési tartalom szerelési hányada az érvényes törvényi előírás (ideértendő a CE-egyezőség 
tanúsítás és szabvány) szerint vitelezendő ki a szerződés végleges rendeltetési helyén a 
megfelelő biztosítási rendelkezések (munkavállalók védelme) és a balesetvédő és 
egészségóvó előírások szerint. Eme kötelezettség révén a vállalkozó a szerelési tevékeny-
ség teljes időtartamára a személyzetének biztonságára felelősséget vállal (idesorolva adott 
esetben a megbízott idegen személyzethez tartozó munkavállalókat is). 

27. Kármérséklési kötelezettség 

Amennyiben az általános beszerzési feltételek egyes rendelkezése teljes egészében vagy 
részlegesen érvénytelenné válik, ez a többi rendelkezés hatályára nem gyakorol befolyást. 
Ilyen esetben a vállalkozó és a megrendelő köteles a hatálytalan rendelkezést olyannal 
helyettesíteni, amely eme rendelkezés gazdasági célkitűzéséhez a legközelebb áll. 

28. Alkalmazandó jog és törvényi illetékesség 

28.1 A megrendelés során a magyar gazdasági jog kerül alkalmazásra az Egyesült Nemzetek Ke-
reskedelmi-jogi Egyezményének (CISG) és a nemzetközi magánjog ütközési rendszabályai-
nak kizárásával. 

28.2 Ha a vállalkozó cégének székhelye az Európai Közösségen belüli vagy olyan országban ta-
lálható, amellyel a polgári jogi ítélkezésre vonatkozólag végrehajtási egyezmény áll fenn, 
valamennyi jogvitára, amely ebből a szerződéses jogviszonyból adódóan vagy vele kapcso-
latosan állhat elő, a felek kifejezetten alávetik magukat a megrendelő székhelye szerint 
illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.  

28.3 Ha a vállalkozó az Európai Közösségen kívüli vagy olyan országbani cégszékhellyel rendel-
kezik, amely országgal polgári jogi ítéletre vonatkozó végrehajtási egyezmény nem áll fenn, 
minden jogvita, amely eme szerződésből adódik, vagy amely eme szerződés megsértésére, 
felbomlására vagy érvénytelenségére vonatkozik, a felek kifejezetten alávetik magukat a 
Bécsi Gazdasági Kamara (Bécs, Ausztria) Nemzetközi Döntőbíróságának döntési és egyez-
tetési perrendtartása szerint kerül véglegesen eldöntésre (bécsi szabályozás), éspedig úgy, 
hogy a megfelelő szabályozás szerint 3 döntőbíró kerül kinevezésre.  A döntőbíróság szék-
helye Bécs, a döntési eljárás nyelve német. 

29. Személyzet  

1.1 Szerződésjogi értelemben a megrendelés összértékének 10%-kos maximális mértékéig 
tartó, megállapodás szerinti felelősség-visszatartás esetén a megrendelő jogosult ezt az 
összeget a jótállási, ill. garanciális igény kamatmentes biztosítékaként a szerződésben 
megállapított jótállási, ill. garanciális időszakon túlmenő 30 napos időtartamra visszatar-
tani. Ez a megállapodás a vállalkozó fizetésképtelensége esetére is érvényes.  

1.2 A vállalkozó részére azonban biztosításra kerül az a szerződéses lehetőség, hogy a felelős-
ség-visszatartás összegét a megrendelő által elfogadott bankkal a saját költségének ter-
hére kiállíttatott visszavonhatatlan, absztrakt és első felszólításra fizetendő - a szerződés-
ben meghatározott jótállási, ill. garanciális időszakot 30 napos futamidővel meghaladó - 
bankkarancia bemutatásával kiváltsa.  

30. Viselkedési kódex 

A megrendelés során a nemzetközileg elismert, környezeti, foglalkoztatási és szociális 
szabványokat vesszük figyelembe. Ezek az Agrana viselkedési kódexében kerülnek megha-
tározásra és szabályozásra:  

http://www.agrana.com/agrana-gruppe/gesellschaftlicheverantwortung/ 

A vállalkozótól ugyanúgy eme viselkedési kódex elismerését és figyelembe vételét várjuk 
el. 

A Magyar Cukor Zrt. DIN EN ISO 50001 Energiairányítási rendszert működtet.  

Olyan termékek, szolgáltatások és létesítmények beszerzése során, amelyek jelentősen 
befolyásolják vagy befolyásolhatják az energiafogyasztást, az elbírálás részben az energiá-
val kapcsolatos teljesítményen (energiafogyasztás, energiahatékonyság) alapul. 
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31. Adatvédelem 

1.3 A megrendelő az alábbiakban tájékoztatja a szállítás és teljesítés beszerzésével kapcsola-
tos adatkezelési tevékenységekről: 

1.4 A megrendelő a számviteli bizonylaton szereplő személyes adatokat könyvvezetésre vo-
natkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezeli, a személyes adatokat a megrendelő 
részére mindenkori digitalizálási, továbbá könyvelési tevékenységet végző vállalkozás, va-
lamint kötelezettség esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére átadja, illetőleg a sze-
mélyes adatok a megrendelő részére rendszergazdai szolgáltatást nyújtó vállalkozás, vala-
mint a megrendelő informatikai rendszerét biztosító anyavállalata részére hozzáférhetők. 
A megrendelő a személyes adatait a bizonylat kiállításától számított 8. év elteltét követő 
első hónap elteltéig kezeli. 

1.5 A megrendelő a vállalkozó kapcsolattartási adatait a szerződés teljesítésével kapcsolatos 
kapcsolattartás céljából kezeli. A megrendelő jogos érdeke, hogy a szerződés teljesítése 
során fel tudja venni a kapcsolatot a vállalkozó kapcsolattartásra jogosult munkatársával. 
A kapcsolattartási adatai a megrendelő részére rendszergazdai szolgáltatást nyújtó vállal-
kozás, valamint a megrendelő informatikai rendszerét biztosító anyavállalata részére hoz-
záférhetők. A megrendelő a kapcsolattartási adatokat az utolsó kapcsolatfelvételtől szá-
mított két év elteltével előjegyzi törlésre. 

1.6 A megrendelő a vállalkozó nevét és e-mail címét szakmai hírlevél küldése céljából kezeli. 
A megrendelő jogos érdeke, hogy tájékoztatást nyújtson a megrendelővel fennálló jogvi-
szonyával kapcsolatos szakmai hírekről, aktualitásokról, valamint a vállalkozó  érdeke, hogy 
az információról mielőbb értesüljön. A személyes adatok a megrendelő részére rendszer-
gazdai szolgáltatást nyújtó vállalkozás, valamint a megrendelő informatikai rendszerét biz-
tosító anyavállalata részére hozzáférhetők. A megrendelő a fenti célú adatkezelés érdeké-
ben kezelt személyes adatokat kérés esetén azonnal előjegyzi törlésre. 

1.7 A személyes adatok fenti kezelése tekintetében azon személy, akinek a személyes adatait 
a megrendelő kezeli jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, illetve adathordozhatósághoz 
való jogát gyakorolni. Az egyes jogok gyakorlásával kapcsolatban a megrendelőhöz az adat-
vedelem@agrana.com e-mail címen fordulhat, továbbá személyes adataira vonatkozó 
joga megsértésének esetén panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatósághoz. 

 

 
 
 


