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általány összeget követelhet, ha a megbízott
késedelembe esik a megállapodott szállítási és
szolgáltatási időpontokkal. Ezen túlmenően a
megrendelőt megilletik a törvényi jogok.
A késedelmes áruszállítás vagy szolgáltatás
elfogadása nem jelent kártalanításról történő
lemondást. Ezt akkor is meg kell fizetni, ha a
megrendelő az átvételkor nem jelenti ki
kifejezett fenntartását.

1. Érvényességi terület; szerződéskötés
1.1 A
megbízott
áruszállításaira
és
szolgáltatásaira a jelen Általános beszerzési
feltételek vonatkoznak, amennyiben nem
született ettől eltérő megállapodás. Más
általános üzleti feltételek, főként a megbízott
Általános szállítási feltételei akkor sem
érvényesek, ha az egyes esetben nem
mondunk ellent ennek, vagy a megrendelt
árut/szolgáltatásokat fenntartás nélkül átvettük.
1.2 A megrendelés és elfogadás írásos
formában érvényes.
1.3 Bármilyen
szóbeli
megállapodás
érvényességének feltétele a megrendelő által
történő, írásos visszaigazolás. Az írásos
formára vonatkozó követelmény e-maillel vagy
faxszal is teljesül.
1.4 Ha a megbízott a beérkezést követő két
héten belül nem fogadja el a megrendelést,
akkor a megrendelő jogosult költségmentesen
visszavonni azt.
1.5 A harmadik személy a megbízott által –
akár részben – a megrendelés teljesítésével
történő megbízásához a megrendelő előzetes
írásos hozzájárulása szükséges.
1.6 Ezek a beszerzési feltételek csupán a
kereskedelmi üzleti forgalomra érvényesek.

3. Árak, fizetési feltételek, veszély átszállása
3.1 A megrendelésben feltüntetett ár kötelező
érvényű. Amennyiben a felek nem kötnek külön
megállapodást, az árak a megrendelőhöz
kiszállítva, vámolva (DDP az Incoterms 2010
szerint) értendők, ideértve a csomagolást és a
mindenkori törvényes általános forgalmi adót.
3.2 A számlákat csak akkor fogadjuk be, ha
ezeken – a megrendelés előírásainak
megfelelően – fel van tüntetve a megrendelőn
megadott rendelésszám, valamint az egyéb
hozzárendelési jellemzők; a kötelezettség
figyelmen kívül hagyása által keletkező, összes
következményért
a
megbízott
felel,
amennyiben nem igazolja, hogy nem ő felelős
ezekért.
3.3 Amennyiben a felek nem kötnek külön
megállapodást, a számla kiegyenlítésére az áru
beérkezése, ill. a szolgáltatás teljesítése után, a
megbízott által kiállított számla kiállítási
dátumától számított 30 napon belül 3%
készpénzfizetési engedménnyel vagy 60 napon
belül nettó összegben kerül sor. A fizetés módja
átutalás a megbízott bankszámlájára.
3.4 A megbízott viseli az áru véletlen
elvesztése
és
állapota
véletlen
rosszabbodásának veszélyét a megrendelő
vagy meghatalmazottja által azon a helyen
történő átvételig, ahova az árut a megbízás
szerint el kell szállítani.

2. Áruszállítás,
a
határidő-túllépés
következményei
2.1 A megállapodott határidők kötelező
érvényűek. Haladéktalanul írásban közölni kell
a
megrendelővel
az
ezek
betartását
lehetetlenné
tevő
vagy
késleltető
körülményeket.
A
szállítási/szolgáltatási
határidő betartására irányadó az áru
beérkezése vagy a szolgáltatás teljesítése a
megrendelőnél vagy a megrendelésben
megnevezett szállítási/szolgáltatási helyen
(„teljesítés helye”).
2.2 A
részszállításokhoz
a
megrendelő
hozzájárulása szükséges.
2.3 A megbízott köteles gondoskodni arról,
hogy a megrendelő számára a szállított árut
vagy pótalkatrészeket az utolsó áruszállítást
követő 5 év időtartam alatt megfelelő
feltételekkel szállítani tudja. Amennyiben a
megbízott a fenti határidő alatt vagy letelte után
meg kívánja szüntetni a megfelelő áru vagy
pótalkatrészek
szállítását,
haladéktalanul
írásban tájékoztatja erről a megrendelőt és
lehetőséget ad számára, hogy leadja utolsó
megrendeléseit.
2.4 A megrendelő – amennyiben nem született
ettől kifejezetten eltérő megállapodás – a kár
igazolása nélkül a határidő túllépésének
minden egyes hetére a megrendelés
összértékének 0,5% – max. 5%-át kitevő
Leadec Kft. Általános beszerzési feltételek

4. Átvétel
4.1 Ha az áruszállítás vagy szolgáltatás
teljesítési helye a megrendelő megbízójának
működési területe, akkor is szükséges azok
megrendelő
általi
formális
átvétele.
Amennyiben a szolgáltatás, ill. áruszállítás
üzembe helyezést tesz szükségessé, az
átvételre kifogástalan üzembe helyezés után
kerül sor. Az átvétel a megrendelő választása
szerint a megbízottnál vagy a rendeltetési
helyen történik.
4.2 Az
áru
átadás-átvétele
szállítólevél
kiállításával és mindkét fél általi aláírásával, a
szolgáltatás teljesítési igazolás kiállításával és
mindkét fél általi aláírásával történik.
A fenntartás nélküli fizetés nem jelent sem
átvételt,
sem
a
szállítás
tárgyának
jóváhagyását vagy a szavatossági igényekről
történő lemondást.
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azért, hogy a megrendelt áru, ill. szolgáltatás a
veszély átszállításának időpontjában kellék- és
jogszavatossági igénytől mentes legyen.
8.2 Ha a megrendelő közli a megbízottal a
szállítandó áru felhasználási célját és helyét,
akkor a megbízott biztosítja az áruszállítás és
szolgáltatás megadott célnak/helynek történő
megfelelőségét.
8.3 Kellékvagy jogszavatossági
hiány
fennállása esetén a megrendelőt teljes
mértékben megilletik a törvényi, kellékhiányra
vonatkozó igények, amennyiben nem születik
ettől eltérő megállapodás.
8.4 Alapvetően megilleti a megrendelőt az a
jog, hogy megválassza az utólagos teljesítés
módját. Amennyiben a megbízott a megrendelő
felszólítása után haladéktalanul nem kezdi meg
a szerződés utólagos teljesítését, azaz a
hiányosság
megszüntetését
vagy
a
pótszállítást, akkor a megrendelőt megilleti
sürgős esetben, főként veszély elhárítása vagy
károk megelőzése/csökkentése céljából az a
jog, hogy a megrendelő által választott módon
az utólagos teljesítést a megbízott költségére
maga végezze el vagy harmadik személlyel
végeztesse el. Ugyanez a jog megilleti a
megrendelőt a hiba megszüntetésének vagy a
pótszállítás sikertelensége vagy megtagadása
esetén.
8.5 Ha a megrendelőt harmadik személy
igénybe
veszi,
mert
a
megbízott
áruszállításával/szolgáltatásával kapcsolatban
harmadik személy jogát megsértették, akkor a
megbízott köteles a megrendelőt annak első,
írásos felszólítása esetén mentesíteni ezen
igények alól.
A megbízott mentesítési kötelezettsége kiterjed
minden
olyan
ráfordításra,
amely
szükségszerűen felmerül a megrendelőnél a
harmadik személy által történő igénybevétel
miatt vagy azzal összefüggésben.
8.6 A szavatosság igények az átvétel napjától
számított egy év elteltével évülnek el (Ptk.
6.163.§(1.) bek.) – kivéve a rosszhiszeműség
esetét –, amennyiben nem született ettől eltérő
megállapodás. Ha a megbízott az utólagos
teljesítésre
vonatkozó
kötelezettségét
pótszállítással teljesíti, akkor a pótlásként
szállított áru vonatkozásában az elévülési
határidő a leszállítás után újra kezdődik.
A hiányosság kifogásolása késleltető hatályú
az érintett szállítás tárgyára vonatkozó
szavatossági időtartam elévülésére.
8.7 A megbízott kötelezettséget vállal, hogy a
megrendelőnek a hiányosság miatt keletkező
ki- és beszerelési költségeit, valamint a
felhasználás helyére és helyéről történő
szállítás költségeit vállalja olyan esetben,
amikor a hiányos áruszállítás/szolgáltatás
igazolhatóan ilyen költségeket okoz. A

A megbízott viseli az átadás-átvétel összes
költségét.
5. Szállítás
5.1 Az áru szállítását legkésőbb annak a
megbízott gyárában történő megkezdésekor be
kell jelenteni. A szállítási értesítőben,
szállítólevélben és a csomagok címzésében fel
kell tüntetni a megrendelő szállítási címét,
rendelésszámát és tételszámát. Azokat a
küldeményeket, amelyeknek fuvarköltségét a
megrendelő viseli részben vagy egészben, a
legkedvezőbb szállítási díjakon, ill. a
megrendelő szállítási előírásai szerint kell
szállítani. A rendeltetési helyen nem történik
fuvardíjfizetés. A megrendelésben fel kell
tüntetni a szállítási előírásokat, főként azt a
helyet, ahova az áruszállítás történik, amely
egyidejűleg a teljesítés helye.
5.2 A megbízott köteles a szállítmányt az
elszállítással megbízott fuvarozóval rögzíttetni
a hiányos vagy hibás szállításbiztosítás miatti
szállítási károk elkerülésére.
6. Csomagolás
6.1 A megbízott kötelezi magát, hogy az általa
gyártott vagy feldolgozott vagy forgalmazott
árut csak olyan csomagolásban szállítja,
amelynek
fajtája,
formája
és
mérete
környezetbarát, és megfelel a csomagolásról
szóló rendelet mindenkori szövegezésének,
valamint az áru csomagolásáról szóló, egyéb
előírásoknak.
6.2 Független attól, hogy a csomagolás
szállítási, értékesítési vagy átcsomagolásra
szolgáló eszköz, a megbízott kijelenti, hogy
kész a csomagolást felhasználás után
ingyenesen visszavenni és újból felhasználni
vagy önkormányzati hulladékfeldolgozáson
kívüli újrahasznosítási rendszerbe juttatni. A
megrendelő kötelezettséget vállal, hogy az
általa azonosított, többször használatos
csomagolásokat előírásszerűen kezeli és a
megbízottnak a lehető legjobb állapotban
ingyenesen rendelkezésre bocsátja.
7. Kellékhiány
A megrendelő törekszik arra, hogy a beérkező
áruszállítások mennyiségét, szállítási kárait és
nyilvánvaló
kellékhiányait
ellenőrizze,
amennyiben és amint ez az előírásszerű
üzletmenet alapján lehetséges. A megrendelő a
hiányosságokat
azok
felfedezése
után
haladéktalanul bejelenti.
A késedelmes reklamáció esetén a közlés
késedelméből eredő kárért a megrendelő
felelős (Ptk. 6.162.§ (3.) bek.)
8. Kellékszavatosság
8.1 A megbízott felel a megrendelővel szemben
Leadec Kft. Általános beszerzési feltételek
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irányelv, EMC irányelv stb., a megbízott
kötelezi magát az ott irányadó biztonsági és
egészségügyi követelmények és eljárások
betartására. Amennyiben ez előírja, a
megbízott
köteles
kiállítani
egy
EK
megfelelőségi nyilatkozatot a termékekre és
elhelyezni rajtuk a CE jelölést. A 2006/42/EK
számú gépirányelv értelmében részben kész
gép
esetén
a
megbízott
köteles
a
megrendelőnek
átadni
egy
beépítési
nyilatkozatot az EK gépirányelv II B sz.
függeléke szerint a megrendelő által kért
formában (bővített beépítési nyilatkozat),
valamint egy kezelési útmutatót az EK
gépirányelv I. sz. függeléke 1.7.4. pontja
alapján. A megrendelő kérésére és választása
szerint a megbízott köteles átadni a
megrendelőnek
az
általa
készített
kockázatértékelést vagy köteles betekintést
nyújtani abba.
11.2 Amennyiben a megbízott a szállított árun
kívüli kárért felel és a megrendelőt törvényi
termékfelelősség miatt igénybe veszik, a
megbízott köteles a megrendelőt első
felszólításra annyiban mentesíteni harmadik
személy kártérítési igényei alól, amennyiben a
kár oka a megbízott felelősségi körébe tartozik
és maga felel egy külső jogviszonyban.
11.3 A 11.2 pont szerinti felelősség keretében a
megbízott maga köteles megtéríteni a
megrendelő esetleges ráfordításait, amelyek a
megrendelő által elrendelt figyelmeztető vagy
visszahívási
akció
miatt
vagy
azzal
összefüggésben keletkeztek. A megrendelő –
amennyiben lehetséges és elvárható –
tájékoztatja a megbízottat a végrehajtandó
tevékenységek tartalmáról és mértékéről, ill.
egyezteti vele azokat. Ez nem érinti a
termékfelelősségből származó, egyéb törvényi
igényeket.
11.4 A megrendelő ajánlja a megbízottnak,
hogy kössön termékfelelősségi biztosítást a
11.2. és 11.3. pontban rögzített kockázatok
fedezésére, amelynek biztosítási összege
legalább 2.500.000 EUR/biztosítási esemény.

megrendelő ezért ajánlja a megbízottnak olyan
speciális felelősségbiztosítás megkötését a kiés beszerelési költségekre, valamint a
felhasználás helyére és helyéről történő
szállítás költségeire, amelynek biztosítási
összege legalább 250.000,00 EUR/biztosítási
esemény.
9. Szoftver
9.1 A megrendelő használati jogot kap a
szállítási
tárgyához
tartozó
szoftverre
vonatkozólag, ideértve annak dokumentációját,
a megállapodott szolgáltatási jellemzőkkel és a
szoftver szerződés szerinti alkalmazásához
szükséges, ill. törvényileg engedélyezett
mértékben (a szerzői jogról szóló 1999.évi
LXXVI. tv.).
9.2 A megbízott friss, piacon kapható vírusirtó
programmal megvizsgálja a szoftvert annak
kiszállítása, vagy a megrendelő, ill. annak
végfelhasználójának
rendszerén
történő
telepítése előtt tekintettel a vírusokra, trójai
programokra és más számítógépes kártevőkre.
10. Minőségbiztosítás
10.1 A megbízott kötelezi magát, hogy áruja
előállítása alatt és után a megfelelő
minőségbiztosítási rendszer, pl. MSZ EN ISO
9001
vagy
egyenértékű
rendszer
alkalmazásával és a megrendelő által előírt, ill.
egyéb módon megfelelő minőségvizsgálattal és
-ellenőrzéssel garantálja annak folyamatos
minőségbiztosítását. Erről a vizsgálatról köteles
dokumentációt készíteni.
10.2 A megrendelő jogosult a megbízott
minőségbiztosítási rendszerének igazolását
kérni, és a vizsgálatok és ellenőrzések
megvalósításának módját a helyszínen, adott
esetben az alvállalkozóknál is ellenőrizni,
valamint auditot végezni a megbízott
vállalatánál.
10.3 A megbízott felszólítás nélkül köteles
haladéktalanul
írásban
jelenteni
a
megrendelőnek
a
feldolgozott
anyag
összetételének vagy áruszállítása vagy
szolgáltatása
szerkezeti
kivitelének
módosítását. A módosításhoz a megrendelő
írásos hozzájárulása szükséges.
10.4 A szerződés részét képezik a megrendelő
megbízottal ismertetett minőségbiztosítási
irányelvei,
ill.
a
megbízottal
kötött
minőségbiztosítási megállapodások.

12. Oltalmi jogok
A megbízott felel az áruszállítás szerződés
szerinti alkalmazása során az oltalmi jog vagy
oltalmi jog bejelentés megsértéséből származó
igényekért.
A
megbízott
mentesíti
a
megrendelőt, annak szerződő partnerét
és/vagy a felhasználókat az ilyen oltalmi jogok
használatából eredő igények alól.

11. A termékek forgalomba hozatalával
kapcsolatos
követelmények;
termékfelelősség
11.1 Olyan termék szállítása esetén, amely az
Európai Unió valamely belső piacról szóló
irányelve alkalmazási területe alá tartozik az
első forgalomba hozatallal kapcsolatban, mint
pl. EK gépirányelv, nyomástartó készülékek
Leadec Kft. Általános beszerzési feltételek

13. Munkavédelem; környezetvédelem
13.1 A megbízott köteles gondoskodni arról,
hogy áruszállításait és szolgáltatásait a
megrendelő területén vagy egyéb teljesítési
helyen – amennyiben a megrendelő felhívja a
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dokumentumot – ideértve a másolatokat – az
áruszállítások és/vagy szolgáltatás teljesítése
után.

megbízott figyelmét az adott helyen érvényes,
megfelelő
előírásokra
–
érvényes
környezetvédelmi,
baleset-megelőzési
és
munkavédelmi előírások, valamint egyéb
biztonsági, műszaki vagy ezek számára
lényeges szabályok szerint végezze úgy, hogy
elkerülje vagy csökkentse az embereket vagy a
környezetet érő, hátrányos hatásokat. A
megbízott ennek érdekében létrehoz és
működtet egy irányítási rendszer, pl. a MSZ EN
ISO 14001 vagy egyenértékű szabvány
alapján. A megrendelő jogosult a megbízott
által működtetett irányítási rendszer igazolását
kérni, valamint auditot végezni a megbízott
vállalatánál.
13.2 A megbízott köteles betartani és
alkalmazni a veszélyes anyagok kezelésére és
forgalomba hozatalára vonatkozó előírásokat,
amelyeket pl. a vegyi anyagokról szóló európai
rendelet, a vegyi anyagokról szóló törvény és a
veszélyes anyagokról szóló rendelet rögzít.
A megbízott köteles továbbá betartani a
hulladékok
és
anyagmaradékok
hulladék-elhelyezésére vonatkozó előírásokat,
és felhívni a megrendelő figyelmét az esetleges
termékkezelési,
raktározási
és
hulladék-elhelyezési követelményekre.

15. Adatvédelmi szabályok:
A megrendelő a 2011.CXII tv.5.§ (1). bek a),
valamint a 8.§(1) bek. a), pontja szerint jogosult
az üzleti jogviszony keretében tárolni,
továbbítani, használni, feldolgozni, törölni és
külföldre továbbítani a megbízott személyes
adatait. Az adatok a LEADEC GmbH
Stuttgart-Vaihingen Meitnerstr. 11. szám alatti,
egyik központi szervezetéhez kerülnek, és ott
történik ezek első mentése. A megbízott
ezennel tudomást szerez erről a 2011.CXII
tv.20§ szerint.
16. Exportellenőrzés
16.1 A megrendelő kérésére a megbízott
köteles szállítói nyilatkozat tételére a
1207/2001 (EK) rendelet követelményeinek
megfelelően. A megbízott ezeket időben,
legkésőbb a megrendelés elfogadásával együtt
a megrendelő rendelkezésére bocsátja. Ha
származási nyilatkozatot alkalmaznak, a
megbízott a megrendelés elfogadásával
köteles kérés nélkül írásban közölni a
megrendelővel a származói helyzet változásait.
A származási országot minden esetben fel kell
tüntetni a szállítólevélen akkor is, ha nem áll
fenn preferenciális jogosultság.
16.2 A megbízott köteles tájékoztatni a
megrendelőt áruja (re-) exportja esetén a
német,
európai,
USA-beli
vagy
más
alkalmazandó kiviteli és vámrendelkezések
szerinti,
esetleges
engedélyezési
kötelezettségekről. Ehhez a megbízott a
következő információkat adja meg az érintett
árutételeknél a megrendelő kérésére –
amennyiben nem tartalmazza már ajánlata –
valamely megrendelés elfogadásakor és
minden egyes szállítólevélen:
−
a vámtarifaszámot (TARIC kódot),
valamint
a
kettős
felhasználású
termékekről szóló, többször módosított
428/2009 számú EK rendelet I., IV.
függelékeiben
felsorolt
áruk
vonatkozásában
az
exportengedély
számát
−
az USA tagállamaiból történő export
esetén az ECCN számot, összhangban az
Amerikai Egyesült Államok hatályos
exporttörvényével
16.3 A megrendelő kérésére a megbízott
köteles a megrendelővel írásban közölni az
árura és annak részeire vonatkozó, összes
további külkereskedelmi adatot, valamint
köteles
haladéktalanul
tájékoztatni
a
megrendelőt a 16.2. pontban megnevezett
adatok bármilyen változásáról.

14. Modellek és szerszámok; titoktartás
14.1 A megrendelő költségére a megbízott által
gyártott modellek és szerszámok a kifizetés
után a megrendelő tulajdonába kerülnek.
Ezeket a megbízott köteles gondosan kezelni, a
megrendelő tulajdonaként megjelölni és –
amennyiben lehetséges – a megbízott más
termékeitől elkülönítve tárolni, valamint a
megbízott költségére biztosítani az olyan
káresemények ellen, mint a tűz, víz, lopás,
elvesztés és egyéb kár. A megrendelő kifejezett
írásos engedélye nélkül tilos az ilyen modellek
és szerszámok alapján gyártott termékek
továbbértékesítése.
14.2 A megrendelő tulajdona marad a
megrendelő olyan dokumentuma, tervrajza,
terve és vázlata, valamint egyéb szakismerete,
amelyet
a
megrendelő
a
megbízott
rendelkezésére bocsát bármilyen formában
(írásban, faxon, e-mailben vagy elektronikus
adattárolón) a megrendelt áruszállítás és/vagy
szolgáltatás teljesítéséhez. Ezek a megrendelő
vállalati titkai és bizalmasan kezelendők. A
megbízott kötelezi magát, hogy gondosan
kezeli ezeket és csak olyan dolgozók számára
bocsátja rendelkezésre, akiknek ezekre a
szerződés teljesítéséhez van szüksége és akik
szintén titoktartásra kötelezettek, valamint hogy
nem bocsátja ezeket harmadik személy
számára rendelkezésre, másolatot csak a
megrendelés teljesítése céljából készít, és
hogy a megrendelőnek visszaküldi valamennyi
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16.4 A megrendelő a fenti adatok közlésének
elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén
további igények támasztásától függetlenül
jogosult visszalépni a szerződéstől.

A Leadec Kft. állandó munkavégzési helyein az
alábbi
megbízók
beléptető
rendszert
működtetnek.
- Audi Hungaria Zrt. (9027 Győr, Audi
Hungária út 1..);
o az adatkezelés célja: a vagyon és a gyár
területén tartózkodó személyek védelme
érdekében a jogsértések megelőzése,
észlelése, az elkövető tettenérése, a
jogsértések bizonyítása, a belépési
jogosultságok
ellenőrzése,
valamint
vészhelyzetek kezelése.
o az adatkezelés jogalapja: az érintett
hozzájárulása.
o a kezelt adatok köre: azonosítószám, név,
arckép,
a
kártya
száma
és
érvényességének ideje, a munkáltató cég
neve,
lakcím,
a
belépőkártya
jogosultságai, a ki- és belépések dátuma,
időpontja.
- Mercedes-Benz
Manufacturing
Hungary Kft. (6000 Kecskemét,
Mercedes út 1.);
o az adatkezelés célja: a vagyon és a gyár
területén tartózkodó személyek védelme
érdekében a jogsértések megelőzése,
észlelése, az elkövető tettenérése, a
jogsértések bizonyítása, a belépési
jogosultságok
ellenőrzése,
valamint
vészhelyzetek kezelése.
o az adatkezelés jogalapja: az érintett
hozzájárulása.
o
a kezelt adatok köre: azonosítószám,
arckép, név, születési idő, cím, telefonszám,
e-mail cím, a munkavállaló céges személyi
azonosító száma és a céges igazolvány
száma, a belépőkártya jogosultságai, a ki- és
belépések dátuma, időpontja.
- LuK Savaria Kft. (9700 Szombathely,
Zanati út 31.);
o
az adatkezelés célja: a vagyon és a
gyár területén tartózkodó személyek védelme
érdekében a jogsértések megelőzése,
észlelése, az elkövető tettenérése, a
jogsértések
bizonyítása,
a
belépési
jogosultságok
ellenőrzése,
valamint
vészhelyzetek kezelése.
o az adatkezelés jogalapja: az érintett
hozzájárulása.
o a kezelt adatok köre: azonosítószám, név,
cím, TAJ szám, adóazonosító jel,
személyazonosító igazolvány száma, a kiés belépések dátuma, időpontja.
- Robert Bosch Energy and Body
Systems Kft. (3526 Miskolc, Robert
Bosch park 3.)

17. Megbízott fizetésképtelensége
Ha a megbízott fizetésképtelenné válik, vagy a
megbízott
vagy
valamelyik
hitelezője
csődeljárást indít a vagyona felett vagy hasonló
eljárást kérelmez az adósság rendezése
érdekében, akkor a megrendelő egyéb törvényi
és szerződéses jogaitól függetlenül választása
szerint azonnali hatállyal felmondhatja a
szerződést, elállhat a szerződéstől és/vagy
beléphet a megbízott alvállalkozókkal kötött
szerződéseibe.
18. Vállalati felelősség; viselkedési kódex
A megbízott vállalati felelőssége keretében
kötelezi magát, hogy az árui előállítása és
értékesítése során vagy azzal összefüggésben,
ill. szolgáltatási teljesítése során betartja a
törvényi
előírásokat,
ideértve
a
környezetvédelmi törvényeket, a munkajogi
rendelkezéseket és törvényeket a dolgozók
egészségének biztosítása érdekében, valamint
nem tűri a gyermek- és kényszermunkát. A
megbízott emellett igazolja a megrendelés
elfogadásával, hogy semmilyen formában sem
hajlandó megvesztegetésre és korrupcióra, és
nem is tolerálja ezeket.
19. Általános rendelkezések
19.1 A követeléseknek a megrendelő kifejezett
írásos jóváhagyása nélküli átruházását a felek
kizárják.
19.2 Minden megrendelés esetén a magyar jog
vonatkozik a szerződésre, a mindenkor
hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény
és
a
vonatkozó
egyéb
jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
19.3 Attól a helytől függetlenül, ahonnan a
megbízott indítja az áruszállítást, a bírói
illetékesség helye mindkét fél számára a
megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság.
A megrendelő a megbízott székhelyén is
benyújthatja keresetét.
19.4 Amennyiben a jelen Általános beszerzési
feltételek egyes rendelkezései részben vagy
egészen érvénytelenek vagy azzá válnak,
akkor ez nem érinti a többi rendelkezés
hatályát.
Melléklet
1. sz. Melléklet: Beléptető rendszer a
megbízók telephelyein
2. sz.
Melléklet:
megfigyelőrendszer
telephelyein

a

Elektronikus
megbízók
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az adatkezelés célja: a vagyon és a gyár
területén tartózkodó személyek védelme
érdekében a jogsértések megelőzése,
észlelése, az elkövető tettenérése, a
jogsértések bizonyítása, a belépési
jogosultságok
ellenőrzése,
valamint
vészhelyzetek kezelése.
o az adatkezelés jogalapja: az érintett
hozzájárulása.
o a kezelt adatok köre: azonosítószám, név,
anyja neve, belépési ideje, jogosultság,
arckép, a belépőkártya jogosultságai, a kiés belépések dátuma, időpontja.
A
beléptető
rendszerrel
megvalósított
adatkezelésről részletes tájékoztatást a fenti
üzemeltetők és adatkezelők nyújtanak.
- Opel Szentgotthárd
Kft. (9970
Szentgotthárd, Füzesi út. 15.)
o az adatkezelés célja: a vagyon és a gyár
területén tartózkodó személyek védelme
érdekében a jogsértések megelőzése,
észlelése, az elkövető tettenérése, a
jogsértések bizonyítása, a belépési
jogosultságok
ellenőrzése,
valamint
vészhelyzetek kezelése.
o az adatkezelés jogalapja: az érintett
hozzájárulása.
o a kezelt adatok köre: azonosítószám, név,
születési hely, születési idő, anyja neve,
lakcím, belépési ideje, jogosultság,
arckép, a belépőkártya jogosultságai, a kiés belépések dátuma, időpontja.
A
beléptető
rendszerrel
megvalósított
adatkezelésről részletes tájékoztatást a fenti
üzemeltetők és adatkezelők nyújtanak.

o

o

2. sz.
Melléklet
:
megfigyelőrendszer
telephelyein

o

o

o

o

o
o
o

-

Mercedes-Benz
Manufacturing
Hungary Kft. (6000 Kecskemét,
Mercedes út 1.);
- LuK Savaria Kft. (9700 Szombathely,
Zanati út 31.);
- Robert Bosch Energy and Body
Systems Kft. (3526 Miskolc, Robert
Bosch park 3.);
- Allison Transmission Hungary Kft
(9970 Szentgotthárd, Felső liget utca
6.)
Az elektronikus megfigyelő- és rögzítő
rendszerrel
megvalósított
adatkezelésről
részletes tájékoztatást a fenti üzemeltetők és
adatkezelők nyújtanak.

Elektronikus
a megbízók

A Leadec Kft. alábbi állandó munkavégzési
helyein elektronikus megfigyelő- és rögzítő
rendszer működik:
- Opel Szentgotthárd
Kft. (9970
Szentgotthárd, Füzesi út. 15.);
o az
adatkezelés
célja:
térfigyelő
kamerarendszer alkalmazása, a gyár
területén lévő nagy értékű gyártósorok
megfigyelése vagyonvédelmi célból, illetve
objektumvédelmi funkció,
o az adatkezelés jogalapja: az érintett
hozzájárulása az Opel Szentgotthárd Kft.
területére való belépéssel, továbbá az
SzVMt. 30. §-a.
o a kezelt adatok köre: az Opel
Szentgotthárd Kft. területére belépő
személyeknek a képfelvételeken látszódó
arcképmása és egyéb személyes adatai.
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az adatkezelés időtartama: törvényben
meghatározott idő:
az adatkezelés nyilvántartási száma:
01852-0001.
- Audi Hungaria Zrt. (9027 Győr, Audi
Hungária út 1..);
az
adatkezelés
célja:
térfigyelő
kamerarendszer alkalmazása, a gyár
területén lévő nagy értékű gyártósorok
megfigyelése vagyonvédelmi célból, illetve
objektumvédelmi funkció,
az adatkezelés jogalapja: az érintett
hozzájárulása az Audi Hungaria Zrt.
területére való belépéssel, továbbá az
SzVMt. 30. §-a.
a kezelt adatok köre: az Audi Hungaria Zrt.
területére
belépő
személyeknek
a
képfelvételeken látszódó arcképmása és
egyéb személyes adatai.
az adatkezelés időtartama: törvényben
meghatározott idő:
az adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-65874/2013.
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