ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I.
Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Feltételek) egyrészről a MPT Security Zrt
(továbbiakban: MPT Security Zrt.), másrészről az ellenérdekű fél (továbbiakban: Szállító) között
létrejövő valamennyi olyan szerződésre irányadóak, amelyek alapján a Szállító valamely dolog
végleges átadására, illetve valamely tevékenység kifejtésére, tevékenységtől való tartózkodásra vagy
más magatartás kifejtésére, a MPT Security Zrt. pedig az ellenérték megfizetésére köteles. Ilyenek
különösen az adásvételi és szállítási, valamint a megbízási és vállalkozási típusú szerződések.

2.

Jelen Feltételek akkor válnak a szerződés részévé, ha a Szállító a jelen Feltételek tartalmát
megismerte, és azokat kifejezett nyilatkozattal vagy ráutaló magatartással elfogadta. Ha a szerződés
valamely kérdésben eltér jelen Feltételektől, úgy az adott kérdésre a szerződésben foglaltak az
irányadók.

3.

A MPT Security Zrt. a Szállító által esetlegesen alkalmazott általános szerződési feltételek
érvényesülését kizárja, így ezek a feltételek akkor sem képezik a Felek konkrét megállapodásának
részét, ha jelen Feltételekkel nem állnak kifejezett ellentétben.

4.

A Felek közötti tartós jogviszony esetén a MPT Security Zrt. vállalja, hogy írásban értesíti a Szállítót
a jelen Feltételekben bekövetkezett minden olyan változásról, amely valamely korábban a Felek
között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a
Szállító a figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.
II.
A szerződés létrejötte

5.

A MPT Security Zrt. részéről a szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül, ha a MPT
Security Zrt. a Szállítónál e célra rendszeresített megrendelést vagy szerződés-tervezetet, illetve a
saját szerződés-tervezetét cégszerű aláírásával ellátva a Szállítónak megküldi. A MPT Security Zrt.
ajánlattevőként nyolc napos ajánlati kötöttséget vállal.

6.

A szerződés akkor jön létre, ha a Szállító a MPT Security Zrt. által megküldött megrendelést, illetve
szerződést változatlan tartalommal, jelen Feltételeket is elfogadva cégszerűen aláírja és annak
legalább egy eredeti példányát a MPT Security Zrt. részére visszaküldi.

7.

Ha a Szállító a MPT Security Zrt. által megküldött megrendelésen, vagy szerződésen bármely
módosítást eszközöl, úgy a szerződés nem jön létre, hanem az a Szállító által tett új ajánlatnak
minősül.

8.

A szerződés létrejöttéhez a Feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek minősített
kérdésekben való megállapodása szükséges. Nem kell a Feleknek megállapodniuk olyan
kérdésekben, amelyeket jelen Feltételek, illetve jogszabály rendeznek. A lényegesnek minősített
kérdésben való megállapodás akkor feltétele a szerződés létrejöttének, ha a szerződő fél
egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy az adott kérdésben való megállapodás hiányában a
szerződést nem kívánja megkötni.

9.

A szerződés mindkét Fél által történő cégszerű aláírásával, vagy a szerződésben meghatározott
időpontban lép hatályba.

III.
A Szállító teljesítése
A szerződésszerű teljesítés

10.

Szállító köteles a szerződést tartalmának megfelelően, a megállapított mennyiségben és minőségben,
a megszabott helyen és időben, az elvárható szakértelemmel és gondossággal teljesíteni.

11.

A szerződés teljesítésének helye a MPT Security Zrt. székhelye, illetve a MPT Security Zrt. által
megjelölt más rendeltetési hely. A szerződést a megállapított időpontban vagy határidőn belül
köteles teljesíteni.
Késedelmes teljesítés

12.

Ha a Szállító tudomására jut vagy bármely okból feltételezi, hogy a szerződést nem képes a
megállapított időpontban vagy határidőn belül teljesíteni, köteles a várható késedelemről és annak
okairól a MPT Security Zrt.-ot írásban haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás nem mentesíti a
Szállítót a késedelméhez fűződő jogkövetkezmények alól.

13.

Késedelmes szállítói teljesítés esetén a MPT Security Zrt. választása szerint jogosult a teljesítésre
póthatáridőt megállapítani, vagy a szerződéstől elállni, vagy a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, és a szerződést harmadik féllel teljesíttetni. Késedelmes teljesítés esetén a MPT Security
Zrt. A Szállító köteles megtéríteni a MPT Security Zrt.nak a késedelemből eredő, pénztartozás
esetén a késedelmi kamatot meghaladó kárát, kivéve, ha a késedelmét kimenti.
Hibás teljesítés

14.

A Szállító szavatol azért, hogy a szállított dolog, illetve teljesített szolgáltatás a teljesítés
időpontjában megfelel valamennyi hatályos jogszabályi előírásnak, és a szerződésben meghatározott
minőségi és mennyiségi követelményeknek, továbbá mentes harmadik személyek bárminemű
jogától vagy igényétől és nem sérti harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, amely
a MPT Security Zrt.-ot a dolog vagy szolgáltatás korlátozás nélküli felhasználásában akadályozná
vagy korlátozná. Nem teljesít hibásan a Szállító, ha a MPT Security Zrt. a hibát a szerződéskötés
időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

15. Amennyiben a szállított dolog, illetve a nyújtott szolgáltatás egy része vagy összessége nem felel meg
jelen Feltételeknek, illetve a szerződésben foglalt követelményeknek, úgy a MPT Security Zrt.
választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a Szállítónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban
képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a MPT Security
Zrt.nak okozott érdeksérelmet; vagy
b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szállító költségére maga kijavíthatja
vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szállító a kijavítást vagy a kicserélést
nem vállalta, e kötelezettségének a 16. pont szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a
MPT Security Zrt.nak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
16.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a MPT Security Zrt. által elvárható
rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a MPT Security Zrt. érdekeit kímélve kell
elvégezni.
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Ha a Szállító a fentiek teljesítését megfelelő határidőn belül nem vállalja, továbbá ha a személy- és
vagyonvédelem úgy kívánja, a MPT Security Zrt. jogosult a Szállító előzetes értesítése nélkül a
kijavítást vagy cserét, illetve az újbóli szolgáltatást harmadik személlyel elvégeztetni, és az ezzel
kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a Szállítóra hárítani.
17.

A MPT Security Zrt. a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott
költséget köteles a Szállítónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szállító adott okot, vagy az
áttérés egyébként indokolt volt.
A teljesítésben részt vevő szállítói személyek
(alkalmazott, alvállalkozó és teljesítési segédek)

18..

Szállító a szerződés teljesítése során kizárólag olyan alkalmazottat vehet igénybe:
a)

akit a jogszabályi előírások szerint nyilvántartásba vett és társadalombiztosítási szervhez
bejelentett,

b)

aki rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakképzettséggel és szakmai
alkalmassággal,

c)

az egyéb jogszabályi követelményeknek mindenben megfelel,

d)

a szerződés teljesítése során elvárható magatartást tanúsít,

e)

a MPT Security Zrt. által jóváhagyott titoktartási nyilatkozatot aláírta.

19.

Szállító köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai a jogszabályokban előírt, valamint a MPT
Security Zrt. által megállapított munkavédelmi, tűzvédelmi, rendészeti, biztonsági, egészségügyi,
környezetvédelmi és egyéb előírásokat megismerjék és betartsák. A MPT Security Zrt. minden, a
MPT Security Zrt. által megállapított szabályt előzetesen a Szállító rendelkezésére bocsát.

20.

Ha a szerződés teljesítéséhez a Szállító alkalmazottainak a MPT Security Zrt. helyiségeiben történő
tevékenységére van szükség, a Szállító köteles értesíteni a MPT Security Zrt. felelős tisztségviselőjét,
mielőtt az alkalmazott elkezdi a tevékenységét. Szállító köteles a MPT Security Zrt. felelős
tisztségviselőjét haladéktalanul értesíteni az alkalmazott személyi körülményeiben bekövetkezett
bármely olyan változásról, amely kihathat az alkalmazottnak a MPT Security Zrt. területén végzett
tevékenységére.

21.

Szállító köteles alkalmazottait megfelelő személyazonossági okmánnyal ellátni, amely tanúsítja, hogy
az alkalmazott a Szállító nevében tevékenykedik.

22.

A MPT Security Zrt. a tevékenység megkezdése előtt, illetve a tevékenység kifejtése során bármikor
jogosult – a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartása mellett - megvizsgálni a Szállító
alkalmazottainak adatait és dokumentumait, jogosult továbbá az alkalmazottakat meghallgatni
avégett, hogy eldöntse, alkalmas-e az alkalmazott az elvégzendő tevékenységre.

23.

A Szállító alkalmazottai a MPT Security Zrt. helyiségeiben történő tevékenységük során Szállító
irányítása mellett, a MPT Security Zrt. utasításai szerint kötelesek eljárni.

24.

Ha a MPT Security Zrt. a Szállító valamely alkalmazottjának teljesítményét nem tartja kielégítőnek,
a Szállító köteles az alkalmazottat haladéktalanul más megfelelő alkalmazottal kicserélni. A csere, és
az alkalmazott betanulási időszakának költségei teljes mértékben a Szállítót terhelik. Szállító köteles
a bármely okból kieső alkalmazottja helyett azonnal megfelelően gyakorlott és szakképzett más
alkalmazottról gondoskodni.
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25.

Szállító a szerződés teljesítése érdekében harmadik személyt (alvállalkozót) kizárólag a MPT
Security Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe, amelyet a MPT Security Zrt. nem
tagadhat meg indok nélkül. A MPT Security Zrt. jogosult a hozzájárulás megadását bizonyos
feltételekhez, illetőleg időhatárokhoz kötni. A Szállító alkalmazottaira fentebb meghatározott
szabályok az alvállalkozó alkalmazottaira is irányadóak.

26.

Szállító a szerződés teljesítése során általa igénybevett teljesítési segédek (alkalmazottak,
alvállalkozó) magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Szállító köteles megtéríteni a MPT
Security Zrt. mindazon kárát és költségét, amely a Szállító teljesítési segédeinek tevékenységéből
vagy mulasztásából származnak.

27.

Szállító a szerződés hatálya alatt, illetve annak megszűnésétől számított egy éven belül nem
létesíthet munkaviszonyt, illetve megbízási és vállalkozási és egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszonyt a MPT Security Zrt. azon alkalmazottaival, akik a Szállító és MPT Security Zrt. között
létrejött szerződés megkötésében, vagy teljesítésében közreműködtek.
IV.
Az ellenérték megfizetése
Az ellenérték meghatározása és tartalma

28.

A szerződés szerinti teljesítés esetén a Szállítót a szerződésben rögzített és végleges ellenérték illeti
meg. Az ellenérték a szerződésben magyar forintban, nettó módon kerül meghatározásra, amely
nem tartalmazza az adott termékértékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást terhelő általános forgalmi
adót.

29.

A szerződésben rögzített ellenérték tartalmazza a szerződés teljesítésével felmerülő valamennyi
költséget, így különösen az importvámot, fogyasztási adót, tárolási, csomagolási, szállítmányozási,
fuvarozási, adminisztrációs, minőségtanúsítási, összeköttetési és egyéb költségeket.

30.

Az áruminták, próbaszállítmányok és mintaanyagok továbbá a szerződési ajánlatok elkészítésének
költségeit a Szállító viseli.

31.

A Felek közötti tartós jogviszony esetén az ellenérték évente egyszer a szerződés módosítására
vonatkozó szabályok szerint változtatható meg. A Szállító a szerződéses év lejárta előtt legalább
harminc nappal írásban értesíteni köteles a MPT Security Zrt.-t az ellenérték megváltoztatására
irányuló szándékáról. Ha a Szállító a fenti határidőn belül nem küld írásbeli értesítést, úgy a
következő szerződéses évben is az eredeti ellenérték mellett köteles a szerződést teljesíteni.

32.

A Szállító vállalja, hogy a szerződésben meghatározott ellenérték nem kedvezőtlenebb, mint
amelyet a szerződés aláírásának, illetve hatályba lépésének napján harmadik személyekkel szemben
azonos feltételek mellett alkalmaz.

33.

A szerződés megkötését, illetve hatályba lépését követően, de a dolog átadását, illetve a szolgáltatás
teljesítését megelőzően a Szállítónál esetlegesen érvénybe lépő árcsökkentések a kialkudott
ellenérték helyébe lépnek.

34.

Ha a szerződés fennállása alatt a Szállító a MPT Security Zrt. érdekeltségi körébe tartozó bármely
gazdasági társaság részére a szerződésben kialkudott ellenértéknél alacsonyabb áron teljesít
lényegében azonos feltételek mellett, úgy az adott szerződésre nézve is ezen alacsonyabb ár lesz
irányadó.
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Számlázás és fizetés
A Szállító a számlákat a szerződés teljesítését követően, előírásszerűen kiállítva, két példányban
köteles elküldeni a MPT Security Zrt. által megadott címre.
A Szállító a számláján köteles a MPT Security Zrt. által a Szállító részére, a szerződéskötéskor
megadott, a Megrendelő kötelezettségvállalását beazonosító szerződésszámot feltüntetni.
Amennyiben a Szállító a számláján nem tünteti fel a szerződésszámot, úgy a Megrendelő jogosult a
számlát a Szállító részére teljesítetlenül visszaküldeni.

35.

A MPT Security Zrt. az ellenértéket a teljesítés és a számla elfogadása esetén, a számla kézhezvételét
követő 30 (harminc) napon belül köteles megfizetni. A számla kézhezvételének időpontját illetően,
ellenkező bizonyításig, a MPT Security Zrt. nyilvántartása az irányadó.

36.

A számla kiegyenlítésének módja a Szállító által megadott bankszámlaszámra történő banki átutalás,
illetve a MPT Security Zrt. által megválasztott más fizetési mód.

37.

A számla kiegyenlítése a MPT Security Zrt. mindazon jogainak fenntartásával történik, amelyek a
Szállító esetleges hibás teljesítésével vagy egyéb szerződésszegésével kapcsolatosak.

38.

Ha a Szállító nem a szerződés szerint teljesít, a MPT Security Zrt. jogosult a számla kiegyenlítését
részben vagy egészben megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne. Ebben az esetben a
Szállító nem jogosult a szerződés további teljesítését felfüggeszteni vagy megszüntetni.

39.

Ha a MPT Security Zrt. a 38. pontban leírt eset kivételével késedelmesen fizet, a Szállító írásbeli
fizetési felhívás megküldését követően, az ellenérték esedékességének napjától számítva jogosult a
hátralékos összeg után a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot követelni.

40.

Ha a MPT Security Zrt. az ellenértéket vagy annak egy részét a szerződés teljesítése előtt fizeti meg
a Szállítónak, úgy a Szállító a MPT Security Zrt. kérésére köteles előzetesen megfelelő biztosítékot
nyújtani.
Beszámítás

41.

A MPT Security Zrt. jogosult arra, hogy a Szállítóval szemben fennálló egynemű, lejárt és nem
vitatott követelését a Szállítót megillető ellenértékbe a Ptk szabályai szerint beszámítsa.
Adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése

42.

A Szállító felelős a szerződéssel kapcsolatban keletkező adó- és társadalombiztosítási járulék és
egyéb, a Szállítót a hatályos jogszabályok alapján terhelő közteher fizetési kötelezettségeinek
teljesítéséért.
V.
Titoktartás

43.

A Felek közötti kapcsolat lényege, a szerződés teljes tartalma, továbbá a szerződés teljesítésével
kapcsolatban rendelkezésre bocsátott adatok és információk bizalmas jellegűek, és a Felek üzleti
titkát képezik. A titoktartási kötelezettség alól annak kötelezettje kizárólag a másik szerződő Fél
előzetes írásbeli hozzájárulása alapján mentesülhet, amely hozzájárulásban a másik szerződő Fél
pontosan megjelöli a kiszolgáltatható titokkört is. A másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
egyik Fél sem fedheti fel közvetve vagy közvetlenül harmadik személynek a kapcsolat lényegét, a
szerződés tartalmát vagy olyan adatot és információt, amely a tudomására jutott. Ez a kötelezettség
a szerződés ideje alatt, valamint annak megszűnése után is fennáll.
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44.

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése során a MPT Security Zrt.
szervezetéről, eljárási rendjéről, ügyeiről tudomására jutott információkat üzleti (gazdasági)
titokként kezeli. A MPT Security Zrt. által a Szállító részére a szerződésre vonatkozóan, azzal
kapcsolatban átadott minden információ, adat, üzleti és jogi megoldás, szellemi alkotás jogosultja a
MPT Security Zrt. marad, és a Szállító semmilyen módon nem jogosult azokkal rendelkezni a
szerződés keretein kívül. Ha a Szállító a szerződés teljesítése során új elgondolásról, megoldásról,
ismeretről szerez tudomást, ezt a MPT Security Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
felhasználni, nyilvánosságra hozni nem jogosult.

45.

A másik Féltől származó adatok és információk tekintetében a Felek kölcsönösen vállalják, hogy
a)

minden ésszerű lépést megtesznek azok biztonságos őrzése és tárolása érdekében;

b)

nem használják fel azokat más célra, mint amelyre azokat szánták;

c)

csak addig tartják azokat birtokukban, amíg szerződéses kötelezettségeik teljesítéséhez
szükségesek, ezt követően haladéktalanul visszaszolgáltatják a másik Félnek, ideértve minden
általuk készített másolatot, vagy a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával megsemmisítik
azokat;

d)

teljes mértékben együttműködnek egymással bármely ellenőrzés során, amelyet az adatokat
rendelkezésre bocsátó fél végez az adatok biztonságos őrzésére, felhasználására
vonatkozóan.

46.

A Szállító vállalja, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez kizárólag olyan
személyeket vesz igénybe teljesítési segédként, amelyekről ésszerűen úgy gondolja, hogy
megbízhatóak, és amennyiben a MPT Security Zrt. igényli, úgy a tevékenység megkezdése előtt a
teljesítési segéddel a MPT Security Zrt. által jóváhagyott titoktartási nyilatkozatot aláíratja.

47.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az információkra, amelyek
a)

48.

b)

a MPT Security Zrt.-tól függetlenül, harmadik személytől jogszerűen jutottak a Szállító
tudomására titoktartási kötelezettség nélkül;
a MPT Security Zrt. írásbeli engedélye alapján már korábban nyilvánosságra kerültek;

c)

általános gondolatokat, fogalmakat, ismereteket és technikákat tartalmaznak,

d)

hatósági adatszolgáltatási kötelezettség körébe tartoznak.

Szállító a MPT Security Zrt.-kal való üzleti kapcsolatát, illetve a MPT Security Zrt. cégnevét
reklámokban, közleményekben, termékbemutató prospektusaiban, referenciaanyagaiban nem
használhatja fel, kivéve, ha ahhoz a MPT Security Zrt. előzetesen írásbeli hozzájárulását adja.
VI.
A szerződés megszüntetése

49.

Bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal elállási jogát gyakorolni,
illetve a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felmondani, ha:
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a)
b)
c)
d)

50.

a másik Fél bármely okból felhívás ellenére nem teljesíti a szerződésben vállalt
kötelezettségeit (ideértve a vis maior esetét is);
a másik Fél ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, felszámolási-, végelszámolási
eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált;
a másik Fél elveszti a rendelkezési jogot eszközeinek egy része vagy egésze fölött végrehajtás,
lefoglalás, zár alá vétel, vagy bármely egyéb ok folytán, és nem szerzi vissza a rendelkezési
jogot négy héten belül;
jogszabály egyébként megengedi.

A MPT Security Zrt. jogosult továbbá elállási jogát gyakorolni, illetve a szerződést azonnali hatállyal
rendkívüli felmondással felmondani, ha
a)

Szállító megkísérli vagy megkísérelte befolyásolni bármely a Felek között megkötött, vagy
tervezett szerződés megkötését azáltal, hogy személyi hasznot ajánlott fel vagy nyújtott a
MPT Security Zrt. bármely alkalmazottjának, vagy bármely olyan személynek, aki bármilyen
módon kapcsolódik a MPT Security Zrt.-hoz, és aki részt vesz a szerződés megkötésében,
vagy a Szállító a fent említett módon viselkedik a MPT Security Zrt.-kal kötött bármely
szerződés teljesítése során,

b)

Szállító szerződés szerinti tevékenysége során, neki felróható okból a MPT Security Zrt.
üzleti érdekei igazoltan sérülnek, illetve őt kár éri.

51.

A határozatlan idejű szerződést bármelyik Fél a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal
felmondhatja. Ebben az esetben a felmondási idő - a Felek eltérő megállapodása hiányában – 30
(harminc) naptári nap.

52.

A határozott idejű szerződés, a szerződés lejártával szűnik meg. A szerződés, a lejártát követően a
módosításra vonatkozó szabályok szerint meghosszabbítható. Ha a szerződés kifejezett
meghosszabbítására nem kerül sor, azonban a Szállító a MPT Security Zrt. előzetes írásbeli
hozzájárulásával folytatja a szállítást, illetve a szolgáltatások nyújtását, úgy a szerződést ráutaló
magatartással határozatlan idejűvé módosítottnak kell tekinteni.
VII.
Kártérítési felelősség

54.
55.

57.

A Felek a szerződésszegéssel okozott károkért vagy szerződésen kívül okozott károkért való
felelősség megállapítására a Ptk. szabályait rendelik alkalmazni.
Ha a szerződés teljesítése során a Szállító harmadik személy valamely szellemi alkotáshoz fűződő
jogát megsérti, és a sérelmet szenvedő harmadik személy a MPT Security Zrt.-kal szemben lép fel
igényével, úgy a Szállító köteles saját költségén a MPT Security Zrt. választása szerint:
a)

az adott jogot a MPT Security Zrt. részére megszerezni olyan mértékben, hogy a MPT
Security Zrt. a dolgot, illetve szolgáltatást a szerződésben foglaltak szerint továbbra is
felhasználhassa;

b)

a dolgot kicserélni vagy a szolgáltatást újból teljesíteni akként, hogy az a MPT Security Zrt.nak megfeleljen, és a továbbiakban ne legyen jogsértő vagy felhasználásában korlátozott;

c)

a dolgot visszavenni, illetve a szolgáltatást megszüntetni, és a MPT Security Zrt. teljes kárát
és költségét megtéríteni.

Ha a MPT Security Zrt. igényli, a Szállító köteles megfelelő értékhatár mellett szakmai felelősség
biztosítást, üzleti felelősség biztosítást, továbbá termékfelelősségi biztosítást kötni, amelyeknek a
szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartania.
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58.

A Szállító köteles haladéktalanul és teljes mértékben megtéríteni minden kárt, amelyet a
tevékenysége folytán bekövetkezett környezetszennyezés okozott. Amennyiben a Szállító harmadik
félnek okozott ilyen jellegű kárt, úgy azokkal szemben közvetlenül és korlátlanul felel.

59.

Minden esetben, amikor a MPT Security Zrt. a szerződés teljesítése érdekében valamely
berendezést, felszerelést, anyagot, árut, dokumentumot, adatot ad a Szállító használatába, az átadott
dolgok a MPT Security Zrt. tulajdonában maradnak, és a Szállító köteles azok megőrzéséről
gondoskodni, és felelős a dolgokban bekövetkezett minden kárért, ideértve az elemi, és a
bűncselekménnyel okozott károkat is. A Szállító számára átadott dolgok tekintetében a kockázat
abban a pillanatban száll át a Szállítóra, amikor azokat a MPT Security Zrt.-tól átveszi. Szállító az
átadott dolgokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használhatja, és a szerződés
megszűnését követően haladéktalanul köteles visszaszolgáltatni olyan állapotban, ahogy azt
eredetileg átvette, ide nem értve a dolog rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenését. A MPT
Security Zrt. jogosult a tulajdonát képező dolgot bármikor újra birtokba venni.
VIII.
Egyéb feltételek
Engedményezés és tartozásátvállalás

60.

Szállító nem jogosult a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettség átvállalására
vonatkozóan harmadik személlyel szerződést kötni, vagy ilyen tartalmú jognyilatkozatot tenni,
kivéve ha ahhoz a MPT Security Zrt. előzetesen írásban hozzájárulását adta.

61.

Szállító nem jogosult a MPT Security Zrt.-kal szemben őt megillető bármely jogot vagy követelést
harmadik személy részére engedményezni, illetve átruházni, kivéve, ha ahhoz a MPT Security Zrt.
előzetesen írásban hozzájárult. A MPT Security Zrt. fenntartja azon jogát, hogy a Szállítóval
szemben őt megillető jogokat, illetve őt terhelő kötelezettségeket a Szállítónak küldött írásbeli
értesítést követően bárkire átruházza, illetve átadja.
Elévülés

62.

A szerződésből származó követelések az arra okot adó körülménytől számított két éven belül
évülnek el.
A szerződés módosítása

63.

A szerződés kizárólag írásba foglalt, mindkét fél által aláírt megállapodással módosítható, kivéve,
azon eseteket, amelyeknél a Felek kifejezetten előzetesesen írásban elfogadták, hogy az adott
szerződés ráutaló magatartással is módosulhat..
Értesítések

64.

Minden, szerződésben előírt értesítést, kérést, igényt írásban kell megtenni és az alábbiak
szerint kell közöltnek tekintetni:
a. kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában;
b. ajánlott, tértivevényes, küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a
kézbesítés időpontjában;
c. telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus
levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery
report
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A Felek kötelesek a másik fél részére bejelenteni, képviselőjük személyében, képviseleti jogában
történő bármilyen változást. Az értesítés elmaradásából eredő károkért a Felek teljes, feltétlen
felelősséggel tartoznak. A Felek megállapodnak, hogy a jelen pontban leírt bejelentési határidő
minden olyan változás esetén, ahol a változás jog keletkeztető hatálya egy harmadik személy
jóváhagyásától függ, ezen harmadik személy jóváhagyó határozatának a változásban érintett fél
általi kézhezvételének a napjától számítódik.
A postai küldeményeket a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot
nem vette át, illetve az átvételt megtagadta.
Részleges érvénytelenség
65.

Ha jelen Feltételek, vagy a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, vagy bírói úton nem
érvényesíthető, úgy az a többi rendelkezés érvényességét, illetőleg érvényesíthetőségét nem érinti.
Ebben az esetben az aggályos rendelkezés olyan érvényes és kikényszeríthető rendelkezéssel
helyettesítődik, amely az eredeti rendelkezéssel a leginkább összhangban áll.
Alkalmazandó jog és eljáró bíróság

66.

Jelen Feltételekben és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári
Törvénykönyvének rendelkezései és a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

67.

A Felek arra törekednek, hogy tárgyalás útján rendezzenek minden vitát, amely a Szerződésből
vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik. Amennyiben a tárgyalások megkezdésétől számított 30,
azaz harminc napon belül a Felek nem jutnak írásban megállapodásra, úgy a vitás ügyben, az ügyre
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

68.

A jelen szerződés rendelkezései vagy feltételei bármely Fél általi bármikori vagy bármely
időtartamban való nem gyakorlása nem tekinthető az adott rendelkezés vagy feltétel
alkalmazásáról történt lemondásnak.
A szerződés nyelve

69.

A szerződés nyelve a magyar nyelv. A szerződés esetleges más nyelvű változata csupán
tájékoztatásul szolgál, azonban esetleges szövegbeli, vagy értelmezésbeli eltérések esetén a
szerződés magyar nyelvű változata az irányadó.
IX.
Egyes szerződéstípusokra vonatkozó speciális rendelkezések
Adásvételi és szállítási típusú szerződések

70.

Ha a szerződés valamely dolog (berendezés, felszerelés, áru, anyag) végleges átadására irányul a
Szállító felel azért, hogy a dolog:
a)

megfelel a szerződésben meghatározott technikai specifikációnak;

b)

első osztályú anyagok felhasználásával készült;

c)

első osztályú minőségű;

d)

konstrukciós, anyag-, gyártási- és tervezési hibától mentes;

e)

előírásszerű használata semmilyen veszélyt nem jelent az emberi egészségre és
vagyonbiztonságra;
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f)

az importálásához és szállításához szükséges engedélyek beszerzésre kerülnek;

g)

kapcsolódó leírásai és a dokumentációk megfelelnek a kereskedelmi szokványoknak;

h)

harmadik személyek bármilyen természetű igényétől vagy jogától mentes;

i)

a MPT Security Zrt. által a szerződésben kikötött célra felhasználható.

71.

A szerződésben megállapított mennyiségen túli többlet szállítására a Szállító nem jogosult, és ezért
az ellenértéken felüli további díjazásra nem tarthat igényt.

72.

A dolgot szállítása során úgy kell csomagolni, hogy az szállításra alkalmas és védett állapotban
legyen, és megfeleljen a csomagolásra vonatkozó egyéb előírásoknak. A csomaghoz olyan
kísérőjegyzéket kell mellékelni, amelyből a csomag tartalma könnyen megállapítható. A
csomagolással járó költségek a Szállítót terhelik. A csomagolásra vonatkozó előírások
megszegéséből eredő kárért a Szállító felelős.

73.

A MPT Security Zrt. fenntartja annak jogát, hogy meghatározza a dolog szállításának útvonalát, a
szállítóeszközt és a szállítás módját. Ennek hiányában a Szállító a dolgot saját költségén, a
legrövidebb úton köteles a teljesítés helyére eljuttatni.
A Szállító a szállítást megelőző munkanapon írásban közli a MPT Security Zrt.-kal a szállítást
végző jármű rendszámát, a szállítók nevét, személyi azonosító adatait. Csak az előre bejelentett és
a MPT Security Zrt. által írásban engedélyezett szállítmány kerülhet a MPT Security Zrt. által
meghatározott teljesítési helyre.
A Szállító hozzájárul, hogy a MPT Security Zrt. biztonsági szempontból szúrópróbaszerűen, vagy
szisztematikusan átvizsgálja a szállítmányt annak átvétele előtt. A Szállító az ellenőrzést segíti.
A Szállító a szerződés tárgyát átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a
Felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés
szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. Nem tagadható meg az átvétel a szerződés
tárgyának olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a
rendeltetésszerű használatot. Ha a MPT Security Zrt. az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a
teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be. Ha a szerződés teljesítéséhez a
Szállító a szerződés tárgya tulajdonjogának átruházására köteles, a dolog a szerződés tárgyának
átadásával és az ellenérték megfizetésével kerül a MPT Security Zrt. tulajdonába.
Ha a MPT Security Zrt. már a dolog átvétele előtt kifizette az ellenértéket, úgy a dolog
tulajdonjoga az ellenérték megfizetésével egyidejűleg száll át a MPT Security Zrt.-ra, azonban a
dolog őrzéséről és biztosításáról a kárveszély átszállásának időpontjáig a Szállító köteles
gondoskodni, és ő köteles viselni a dologban bekövetkezett károkat.

74.

A próbaszállítások és mintaanyagok a MPT Security Zrt. tulajdonát képezik attól kezdve, hogy
azokat átvette.

75.

A kárveszély és a költségek akkor szállnak át a MPT Security Zrt.-ra, amikor a dolog kézbesítése a
teljesítési helyen megtörtént, és azt a MPT Security Zrt. tételes jegyzék szerint átvette. A
kárveszély és költségviselés átszállásának időpontjáig a dolog elveszéséből vagy sérüléséből eredő
kárt a Szállító köteles viselni, és a MPT Security Zrt. kérésére köteles az elveszett vagy megsérült
dolgot azonos minőségű dologra kicserélni.

76.

A Szállító a dologgal együtt köteles a MPT Security Zrt. rendelkezésére bocsátani minden, a dolog
használatához szükséges engedélyt, tanúsítványt, kezelési útmutatót, egyéb dokumentációt.
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77.

A Szállító vállalja, hogy a dolognak a természetesen elhasználódás folytán kicserélendő alkatrészeit
piaci áron biztosítja a MPT Security Zrt. részére legalább a dolog szállítását követő tíz éven
keresztül.
Szoftverszállítás

78.

Ha a szerződés alapján a Szállító valamely szoftver szállítására és telepítésére köteles, a Szállító
felel azért, hogy az általa szállított szoftver:
a)

műszaki és funkcionális paraméterei megfelelnek a szerződésben rögzített technikai
specifikációnak;

b)

nem tartalmaz vírusokat;

c)

a szállítást megelőzően a rendelkezésre álló legmodernebb eszközök segítségével alaposan
átvizsgálásra került;

d)

jogosulttól származó felhasználási engedélye biztosított;

e)

a szoftver teljes, valamennyi, a működtetéséhez szükséges eszköz rendelkezésre áll;

f)

a MPT Security Zrt. által a szerződésben kikötött célra felhasználható;

79.

A Szállító a MPT Security Zrt. számítógépein tárolt adatok sértetlenségéért teljeskörű kártérítési
felelősséggel tartozik, így köteles megtéríteni mindazon károkat, amelyek a szoftverek installálása
és konfigurálása során, illetve azzal összefüggésben bármely operációs rendszerben tárolt adatok,
szoftverek sérüléséből, törléséből vagy megváltozásából eredően a MPT Security Zrt.-nál, vagy
harmadik személynél felmerülnek. A szoftverek installálása és konfigurálása során esetlegesen
törlendő programokról, és azoknak a tárolt adatokra gyakorolt esetleges hatásáról a Szállító
köteles a MPT Security Zrt.-ot előzetesen tájékoztatni, és írásbeli hozzájárulását beszerezni.

80.

Szállító vállalja, hogy a szoftver megfelelő használata végett a MPT Security Zrt. által kijelölt
rendszeradminisztrátorok részére a szükséges mértékben oktatást nyújt, továbbá a bevezetett
szoftver támogatása keretében telefonos szaktanácsadást, és helyszíni konzultációs lehetőséget
biztosít.

81.

A Szállító köteles elkészíteni, és a szoftverrel együtt a MPT Security Zrt. rendelkezésére bocsátani
a szoftver leírását (ideértve a verziószámok és a verziódátumok megjelölését), valamint a
felhasználói kézikönyvet és egyéb szoftver-dokumentációt.

82.

A Szállító köteles közreműködni a szoftverre vonatkozó felhasználási engedélynek a MPT
Security Zrt. részére történő megszerzésében.

83.

A Szállító köteles a MPT Security Zrt.-ot haladéktalanul írásban értesíteni, ha valamely vírust vagy
hibát fedez fel, és minden tőle telhetőt köteles megtenni a problémák megoldása, illetve
megelőzése érdekében.

84.

A Szállítót a szoftver vonatkozásában legalább tizenkét hónapon keresztül jótállási kötelezettség
terheli, amelynek alapján köteles kijavítani minden felfedezett hibát vagy hiányosságot, amely ezen
időszak során felmerültek. Amennyiben a Szállító bizonyítja, hogy a hiba vagy hiányosság a MPT
Security Zrt.-nak tulajdonítható, az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket jogosult a MPT
Security Zrt.-ra hárítani.
Megbízási és vállalkozási típusú szerződések

85.

Ha a szerződés alapján a Szállító (értsd: megbízott vagy Szállító) valamely tevékenység kifejtésére
köteles, a Szállító felel azért, hogy a szolgáltatás

11

a)
b)
c)

fokozott gondossággal és szakértelemmel, hozzáértő módon kerül teljesítésre;
alkalmas arra, hogy azt rendeltetésének, illetőleg a szerződésben a MPT Security Zrt. által
kikötött vagy egyébként a szerződéskötéskor a Szállító által ismert célnak megfelelően
lehessen felhasználni;
harmadik személyek bármilyen természetű igényétől vagy jogától mentes.

86.

Szállító köteles minden, a szerződésben esetlegesen fel nem sorolt tevékenységek elvégzésére is,
amelyek a megbízás tárgyát tevő szolgáltatások szakszerű és teljeskörű ellátásához a jogszabályok
és a szakmai szokások szerint hozzátartoznak, illetve amelyek a MPT Security Zrt. érdekeinek
megóvása érdekében szükségesek.

86.

A tevékenység végzésének feltételeit a Szállító úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a
tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. A Szállító a
MPT Security Zrt. utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a MPT Security Zrt. célszerűtlen vagy
szakszerűtlen utasítást ad, a Szállító köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a MPT Security Zrt. a
figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Szállító a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a
MPT Security Zrt. utasításai szerint, a MPT Security Zrt. kockázatára elláthatja. A Szállító köteles
megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

87.

Szállító a tevékenység kifejtése során úgy köteles eljárni, hogy a MPT Security Zrt., mint
nemzetközileg elismert cég jó hírneve ne sérüljön, és alkalmazott módszerei mindenben
megfeleljenek a MPT Security Zrt.-tól elvárható magas színvonalú szakértelemnek és
megjelenésnek.
MPT Security Zrt.

12

