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A Magyarországi Magna Társaságok Általános Adásvételi Feltételei 
 
 
1. Általános Feltételek / Hatály 
 
1.1. A BESZÁLLÍTÓ és a Magyarországi Magna társaságok ("MAGNA") jogviszonyában az 

alábbi általános adásvételi feltételek ("Adásvételi Feltételek"), valamint, amennyiben 
ilyenben megállapodtak, a BESZÁLLÍTÓ és a MAGNA közötti további kiegészítő 
feltételek az irányadóak.  

 
1.2. Az Adásvételi Feltételek kizárólagosan alkalmazandóak, a BESZÁLLÍTÓ azokkal 

ellentétes vagy eltérő feltételei csak abban az esetben alkalmazandóak, amennyiben az 
ilyen feltételt MAGNA írásban elfogadta. Az Adásvételi Feltételek akkor is 
alkalmazandóak, ha MAGNA a BESZÁLLÍTÓ ellentétes vagy eltérő feltételeinek 
ismeretében, a BESZÁLLÍTÓ szállításait elfogadja és megfizeti.  

 
1.3. Az Adásvételi Feltételek MAGNA minden jövőbeli megrendelésére alkalmazandóak, 

abban az esetben is, ha MAGNA nem hivatkozik azokra minden megrendelésben. Ezen 
Adásvételi Feltételek mindaddig fennállnak, ameddig MAGNA új Adásvételi Feltételeket 
nem határoz meg. A BESZÁLLÍTÓ ezennel elfogadja MAGNA időről-időre kiadott új 
Szerződési Feltételeit. MAGNA ezennel vállalja, hogy értesíti a BESZÁLLÍTÓT az új 
Adásvételi Feltételek kiadásáról. 

 
1.4. Az Adásvételi Feltételek azok ismételt megjelölése nélkül is alkalmazandóak más 

Németországi Magna társaságok által a BESZÁLLÍTÓNAK adott megrendelések 
esetében. 

 
2. A Szerződés Megkötése (Megrendelések és Elfogadás), Változtatások és Módosítások 
 
2.1. MAGNA és a BESZÁLLÍTÓ közötti szállítási szerződéseket (megrendelések és azok 

elfogadása), rendelések leadását és más ügyleteket, valamint minden változtatást és 
módosítást írásban kell megtenni. Megrendeléseket és rendelések leadását 
elektronikus adattovábbítás útján is meg lehet tenni. 

 
2.2. A szerződés megkötését megelőzően, a szerződés megkötésekor vagy azt követően 

létrejött nem írásbeli (szóbeli) megállapodások, különösen az Adásvételi Feltételek 
későbbi módosításai vagy változtatásai (ideértve ezen írásbeliségre vonatkozó 
rendelkezést), valamint valamennyi kiegészítő és járulékos megállapodás MAGNA 
írásbeli megerősítéséhez kötött.  

 
2.3. A BESZÁLLÍTÓ becsült árai kötelező erejűek. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában, 

MAGNA nem köteles ezen árak költségeit megtéríteni.  
 
2.4. Ha a BESZÁLLÍTÓ kézhezvételtől számított tizennégy napon belül nem fogadja el 

MAGNA megrendelését, úgy MAGNA jogosult a megrendelés visszavonására. 
 
2.5. A BESZÁLLÍTÓ által ésszerűen elfogadható mértékig, MAGNA kérheti a BESZÁLLÍTÓ 

által előállítandó termék tervezési és előállítási folyamatának megváltoztatását. Ezen 
változtatások hatásait, különösen az árak csökkenése vagy emelkedése, valamint a 
szállítási határnapok tekintetében, megfelelő és mindkét fél számár elfogadható módon 
kell kezelni. A BESZÁLLÍTÓ minden változtatása MAGNA előzetes írásbeli 
hozzájárulásához kötött.  

 
3. Termékár és Fizetési Feltételek 
 
3.1. Amennyiben a termékár MAGNA megrendelésében nincsen meghatározva, úgy a 

BESZÁLLÍTÓ köteles a megrendelés MAGNÁHOZ visszajuttatott másolatán a 
termékárat megjelölni. Érvényes szerződés akkor lép hatályba, amikor MAGNA írásban 
elfogadta ezt a termékárat. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában, minden kiegészítő 
díjat (vám, csomagolás, szállítás, biztosítás) a BESZÁLLÍTÓ ajánlatában külön kell 
megjeleníteni és azokat a BESZÁLLÍTÓ viseli (az alkalmazandó ÁFA kivételével). A 
termékár bármilyen növelése, ideértve a kiegészítő költségek emelkedését, MAGNA 
előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött.  

 
3.2. Eltérő megállapodás hiányában, a szállításért legkésőbb 30 napon belül kell fizetést 

teljesíteni. A fizetési határidő a megfelelő számla MAGNA általi kézhezvételétől 
kezdődik, de semmilyen esetben sem azelőtt, hogy MAGNA megkapná a vonatkozó 
számla szerinti teljes szállítmányt.  

 
3.3. MAGNA jogosult az alkalmazandó jog szerinti beszámításra és visszatartási jog 

gyakorlására.  
 
4. Szállítási Határnapok, Kárveszély Átszállása, Szállítás 
 
4.1. A megrendelésekben vagy a rendelések leadásában meghatározott szállítási 

határnapok és feltételek kötelező erejűek. 
 
4.2. A szállítási feltételekre vonatkozó eltérő írásbeli megállapodás hiányában, MAGNÁHOZ 

való szállítás az Incoterms 2010 DDP feltételeinek megfelelően történik vagy MAGNA 
által meghatározott helyre. DDP feltételek szerinti szállítás esetén, vagy ha MAGNA 
vállalja a szállítás költségeit, úgy MAGNA jogosult a szállítási feltételek DDP feltételekről 
Incoterms 2010 FCA feltételekre történő módosításához. Ha MAGNA az FCA 
feltételekre váltott, úgy a szállítás költségei levonásra kerülnek az árból. Ha MAGNA 
viseli a szállítás költségeit, BESZÁLLÍTÓ köteles a legalkalmasabb, legelőnyösebb és 
rendszerint használatos szállítási és csomagolási módszert alkalmazni, kivéve, ha 
MAGNA megjelöli az általa kívánt szállítási módot és csomagolást.  

 
4.3. DDP feltételek alkalmazása esetén, szállítási határnapra határidőben történő 

szállításnak kell tekinteni azon napot, amikor a termék és a szállítási dokumentumok 
MAGNÁHOZ vagy a meghatározott célpontra megérkeztek. Ezen rendelkezés FCA 
feltételek alkalmazása esetére is vonatkozik, azonban ebben az esetben a 
BESZÁLLÍTÓ a szokásos hajózási és szállítási időtartam figyelembevételével köteles 
az árukat szállítani. 

 
4.4. Keretrendelés esetén MAGNA köteles az egyes rendeléseket leadni és azok 

mennyiségét, valamint a részletszállítások határnapját meghatározni. MAGNA részéről 
a BESZÁLLÍTÓNAK a szállítások becsült nagyságára vonatkozó bármely értesítése 
nem köti MAGNÁT a vonatkozó szállítás elfogadására. Keretrendelések elektronikus 
adattovábbítás útján is kiadhatóak a járműiparban alkalmazott szabványoknak 
megfelelően. 

 
4.5. Ha a BESZÁLLÍTÓ a megrendeltnél több vagy kevesebb árut szállít, és/vagy előzetes 

szállítás esetén MAGNA jogosult a szállítás BESZÁLLÍTÓ költségén történő 
visszautasítására vagy a számla megfelelő módosítására. 
 

4.6. A BESZÁLLÍTÓ köteles azonnal értesíteni MAGNÁT a szállítás meghatározott vagy 
rögzített határnapjának, és/vagy más teljesítési kötelezettségek minden előre látható 
késedelmével kapcsolatban. Ezzel egy időben, a BESZÁLLÍTÓ köteles MAGNÁT 
tájékoztatni a késedelem okairól és annak tartamáról. A késedelmesen leszállított áru 
elfogadása nem minősül MAGNA késedelmes szállítással kapcsolatos jogáról való 
lemondásnak. MAGNA ezennel fenntartja a késedelmes szállításból származó vagy 
azzal kapcsolatos minden jogát. 

 

5. Késedelmes Szállítás 
 

A BESZÁLLÍTÓ késedelmes szállítására az alkalmazandó jog rendelkezései 
irányadóak. 

 
6. Vis Maior 
 

Természeti katasztrófák, zavargások, kormányzati vagy közigazgatási cselekmények 
vagy más előre nem látható, elkerülhetetlen események esetén ezen események 
idejére és azok terjedelmében MAGNA mentesül kötelezettségei alól. 

 
7. Értesítés Hibákról 
 

MAGNA köteles értesíteni a BESZÁLLÍTÓT a szállított termékek hibájáról a hiba rendes 
üzletmenet során való észlelésétől számított 5 (öt) napon belül. Azonban abban az 
esetben, ha MAGNA és a BESZÁLLÍTÓ JIT ("éppen-időben") szállítási feltételekben 
vagy JIS ("sorozatos szállítás") szállítási feltételekben állapodtak meg, MAGNA 
leszállított termékek vizsgálatára és a BESZÁLLÍTÓ hibákról történő értetésére 
vonatkozó kötelezettsége a szállított termékek szállítólevélen szereplő mennyiségi 
adatok tekintetében történő vizsgálatára és a leszállított áruk feldolgozása során 
lefolytatott vizuális vizsgálat során észlelhető károkra korlátozódik. 
 
Fizetés nem minősül MAGNA részéről való elfogadásnak a hibás termékek esetén. 

 
8. Szavatosság 
 
8.1. Hacsak az Adásvételi Feltételek másként nem rendelkeznek, szerződésszegés esetén 

alkalmazandó jog az irányadó, ideértve a hibákat és a nem teljesítést (és ideértve a 
termékek nem megfelelő jogcímét). A termékek megállapodott leírásától való eltérés a 
BESZÁLLÍTÓ kötelezettségei súlyos megsértésének minősül, hacsak ezen eltérések 
azonnal maguktól megoldódnak vagy ha MAGNA észrevehető erőfeszítés nélkül 
orvosolni tudja. 

 
MAGNA jogosult megválasztani a hiba kijavításának formáját. A BESZÁLLÍTÓ jogosult 
a választott kijavítási forma visszautasítására, ha bebizonyítja, hogy MAGNA által 
választott kiegészítő teljesítési forma indokolatlan terhet jelent számára. Abban az 
esetben, ha a BESZÁLLÍTÓ MAGNA kérését követően nem azonnal kezdi meg hiba 
kijavítását, sürgős körülmények esetén MAGNA jogosult a kijavítást önmaga elvégezni 
vagy harmadik személyt alkalmazni, különösen jelentősebb károk vagy fenyegető 
veszély esetén. Továbbá a BESZÁLLÍTÓ köteles a hibákból fakadó vagy azokkal 
kapcsolatosan felmerülő kiegészítő költségek viselésére, különösen a szállítás, 
összeszerelés, szétszerelés, adminisztrációs költségek és árukezelési költségek 
(MAGNA szintjén, OEM és/vagy OEM viszonteladója szintjén) és minden más, a hiba 
kijavításával kapcsolatos költséget. Emellett, a BESZÁLLÍTÓ köteles viselni MAGNA 
"Hibajavítási Programban", úgy mint a "Konténeres Szállítási Szint" és az "Executive 
Champion Program" vagy a fogyasztók, különösen a járműgyártók más hasonló 
programjaiban való részvételének költségeit. A hibás termékekből fakadó vagy azokkal 
összefüggő kötelező vagy más szerződéses feltételek változatlanul alkalmazandóak. 

 
8.2. Kifejezett eltérő írásbeli megállapodás hiányában, a szavatosságvállalás időszaka 36 

(harminchat) hónap. A szavatossági időszak a termék átadásakor - a BESZÁLLÍTÓ 
termékének (vég)felhasználónál történő beépítésekor - kezdődik, és legkésőbb MAGNA 
vagy MAGNA által meghatározott harmadik személy részére történő kiszállítást követő 
42 (negyvenkettő) hónap elteltével végződik. Abban az esetben, ha a terméket formális 
átadás útján kell átadni, akkor a szavatossági időszak a termék MAGNA által történő 
átvételével kezdődik. Ha a vizsgálat BESZÁLLÍTÓ érdekkörén ívül eső okból késik, a 
szavatossági időszak legkésőbb 12 (tizenkettő) hónappal azután kezdődik, hogy a 
BESZÁLLÍTÓ a formális átadásra átadta a terméket.  

 
8.3. Azon termékek esetében, amelyek a hibás termékek vizsgálata során vagy a kijavítási 

munkák során nem működtek, a szavatossági időszak ezen kieső idővel 
meghosszabbodik.  

 
8.4. Termékek kicserélése esetén vagy ha a megjavított termék ugyanazon hibában 

szenved vagy a hiba a kijavításból származik, a vonatkozó szavatossági időszak 
újrakezdődik. 

 
8.5. Gyártási alapanyagok szavatossági időszaka a jármű első regisztrációjával kezdődik, 

de MAGNÁHOZ történő szállítást követő legkésőbb 42 (negyvenkettő) hónappal 
megszűnik. 

 
8.6. Szerződésszegéshez vagy más kötelezettségek megszegéséhez kapcsolódó 

követelések változatlanok maradnak. 
 
9. Termékfelelősség / Kártérítés / Biztosítás 
 
9.1. A BESZÁLLÍTÓ által szállított termék hibája miatt MAGNÁVAL szemben érvényesített 

termékfelelősségi igény esetén a BESZÁLLÍTÓ köteles MAGNÁT mentesíteni és 
kártalanítani harmadik személyek által érvényesített igényekkel szemben. Fokozott 
felelősség esetén ezen rendelkezés kizárólag a BESZÁLLÍTÓ felróható magatartásakor 
alkalmazandó. 

 
9.2. Továbbá, a 9.1 szakasz alapján, a BESZÁLLÍTÓ köteles megtéríteni MAGNA számára 

a jogi szolgáltatásokkal és visszahívással kapcsolatos minden költséget és kiadást. 
MAGNA köteles értesíteni a BESZÁLLÍTÓT - praktikusan megvalósítható és ésszerűen 
elvárható keretek között - a visszahívás mértékéről és lehetővé tenni, hogy a 
BESZÁLLÍTÓ véleményezze a kérdést. A BESZÁLLÍTÓ köteles fenntartani a 
bizonyítható visszahívást és megfelelő összegű személyi sérülésre / vagyoni kárra 
vonatkozó felelősségbiztosítást. 

 
10. Munkavégzés 
 

A BESZÁLLÍTÓ által a vonatkozó szerződés szerinti kötelezettségek elvégzésére 
megbízott/alkalmazott személyek és harmadik személyek, akik MAGNA telephelyein 
vagy MAGNA által meghatározott harmadik személy telephelyein fizikailag jelen vannak, 
kötelesek MAGNA vagy MAGNA által megjelölt harmadik személyek munkavégzésre 
vonatkozó szabályzatainak betartására. 

 
11. Tulajdonjog-fenntartás és MAGNA- alapanyagok 
 
11.1. MAGNA elfogadja a "korlátozott" tulajdonjog-fenntartást, amennyiben azt a 

BESZÁLLÍTÓ kéri. Azonban MAGNA jogosult a termékek rendes üzletmenet körében 
történő értékesítésére "kiterjesztett" tulajdonjog-fenntartás vagy a tulajdonjog-fenntartás 
más formájának elfogadása nélkül. A BESZÁLLÍTÓ elfogadja, hogy a termékek MAGNA 
általi feldolgozása vagy értékesítése esetén tulajdonjog-fenntartása megszűnik. 

 
11.2. A BESZÁLLÍTÓ köteles azonnal köteles értesíteni MAGNÁT harmadik személyek 

termékekkel kapcsolatos esetlegesen fennálló bármely jogáról. Ezen rendelkezés 
alkalmazandó a termékekre vonatkozó követelések BESZÁLLÍTÓ részéről harmadik 
személyekre történő átruházására. is. 

 
11.3. MAGNA tulajdonában marad a BESZÁLLÍTÓNAK átadott valamennyi anyag, alkotórész, 

konténer, és/vagy szokásos csomagolás. Ezen elemek kizárólag a megállapodásnak 
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megfelelő használati feltételek szerint használhatóak. Ezen elemek 
feldolgozása/szerelése MAGNA nevében történhet. MAGNA alapanyagaiból és 
alkotórészeiből létrehozott termékek tekintetében közös tulajdon jön létre. A közös 
tulajdon tulajdoni hányadának aránya annak a MAGNA elemnek ilyen termékben 
képviselt értékétől függ. MAGNA által rendelkezésre bocsátott elemeket a BESZÁLLÍTÓ 
köteles megfelelő állapotban tartani. 

 
12. Átruházás, Beszámítás, Visszatartás 
 
12.1. A BESZÁLLÍTÓ nem jogosult a szerződésből származó jogainak (ideértve a követelései) 

teljes vagy részleges átruházására harmadik személyek javára vagy harmadik 
személyek számára biztosítani a követelések behajtását MAGNA előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül. Amennyiben a BESZÁLLÍTÓ MAGNA hozzájárulása nélkül 
ruházza át MAGNÁVAL szemben fennálló követeléseit, MAGNA még mindig jogosult a 
vonatkozó összegek BESZÁLLÍTÓ részére történő megfizetésére.  

 
12.2. A BESZÁLLÍTÓ kizárólag nem vitatott és jogilag kikényszeríthető jogok esetében 

jogosult beszámítással és visszatartással élni. Továbbá a visszatartáshoz való jogának 
ugyanazon szerződéses jogviszonyból kell származnia. 

 
13. Eszközök és Csomagolás 
 
13.1. MAGNA által a BESZÁLLÍTÓNAK biztosított eszközök MAGNA, MAGNA által 

meghatározott harmadik személy tulajdonában maradnak. Amennyiben az eszközöket 
a BESZÁLLÍTÓ vagy a BESZÁLLÍTÓ által megbízott harmadik személy állította elő, 
MAGNA jogosult az eszközök kialkudott árának 80%-án megvásárolni azokat. Minden 
egyéb esetben MAGNA az eszközök tulajdonostársává válik a meghatározott ár és az 
addigi kifizetések tekintetében. Amennyiben az eszközök a BESZÁLLÍTÓ telephelyén 
maradnak és az eszközök birtokának átadása még nem történt meg, az eszközök 
birtokának MAGNÁRA történő átruházását az eszközöket őrző BESZÁLLÍTÓ rendezi. 
Amennyiben a birtokátruházás már megtörtént, a BESZÁLLÍTÓ köteles az eszközök 
vagyonkezelőként történő őrzésére. Az eszközöket kizárólag MAGNA által megrendelt 
és részére szállított termékek előállítására lehet használni. A BESZÁLLÍTÓ köteles 
olyan módon megjelölni az eszközöket, hogy MAGNA vagy MAGNA által meghatározott 
harmadik személyek tulajdonjoga megfelelően érzékelhető legyen rajtuk. 

 
13.2. A BESZÁLLÍTÓ saját költségén köteles vagyoni kár ellen biztosítani a MAGNA vagy 

harmadik személyek tulajdonában álló eszközöket azok eredeti értékének összegében. 
A BESZÁLLÍTÓ ezennel átruházza ezen biztosításokból származó valamennyi 
követelését MAGNÁRA. MAGNA ezennel elfogadja az átruházást.  

 
13.3. A BESZÁLLÍTÓ saját költségén, megfelelő időben köteles valamennyi szükségszerű és 

megkövetelt karbantartást és vizsgálatot elvégezni az eszközökkel kapcsolatosan, 
valamint valamennyi javítást, ideértve a csere alkotórészek beszerzését. Az eszközök 
BESZÁLLÍTÓ telephelyén történő elvesztésének kockázata a BESZÁLLÍTÓT terheli. A 
BESZÁLLÍTÓ köteles azonnal értesíteni MAGNÁT az eszközökkel kapcsolatban 
felmerült problémáról. 

 
A szállítás felfüggesztése vagy annak más hibája, a BESZÁLLÍTÓ vagyonával 
kapcsolatos fizetésképtelenségi eljárás, a BESZÁLLÍTÓ csődeljárása, vagy a szállítási 
szerződés MAGNA általi felmondása esetén, MAGNA jogosult visszakövetelni az 
eszközöket (a megjelölt harmadik személyek tulajdonában állóakat is) azok fennmaradó 
árának kifizetése után, amennyiben volt ilyen. A BESZÁLLÍTÓ nem jogosult sem 
visszatartási jog, sem egyéb jogosultság alapján az eszközök megtartására. 
 
Amennyiben a BESZÁLLÍTÓ harmadik személyt bízott meg az eszközök elkészítésével 
vagy az eszközök harmadik személyek telephelyén maradnak a termék vagy annak 
alkotórésze elkészítéséhez, a BESZÁLLÍTÓ köteles szerződést kötni ezen harmadik 
személlyel, amelyben biztosítják MAGNA számára az eszközökkel kapcsolatban a 13. 
szakaszban foglalt jogokat, amennyiben az eszközök teljes vételára megfizetésre került. 
A BESZÁLLÍTÓ olyan mértékben jogosult az eszközökkel kapcsolatos harmadik 
személyekkel szemben fennálló követelései, valamint MAGNA eszközeivel kapcsolatos 
követelés átruházására, amilyen mértékben MAGNA kifizetéseket teljesített ezen 
eszközökkel kapcsolatban a BESZÁLLÍTÓ vagy harmadik személy számára. 

 
13.4. MAGNA jogosult az eszközök fennmaradó vételárának a BESZÁLLÍTÓ helyett 

közvetlenül harmadik személy részére történő megfizetésére, ameddig a BESZÁLLÍTÓ 
nem teljesített valamennyi fizetési kötelezettségét harmadik személyekkel szemben az 
eszközök tekintetében és a BESZÁLLÍTÓ és MAGNA közötti szerződés megszűnése, 
korlátozott teljesítés, a BESZÁLLÍTÓVAL szembeni fizetésképtelenségi eljárás vagy 
annak megkezdése esetén. Ezen esetekben a BESZÁLLÍTÓ MAGNÁRA ruházza a 
harmadik személyekkel szemben az eszközökkel kapcsolatban (ideértve azok 
tulajdonjogát) fennálló esetleges követeléseit. A BESZÁLLÍTÓ ezennel elfogadja ezen 
átruházást. 

 
13.5. A BESZÁLLÍTÓ nem jogosult MAGNA előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az 

eszközök áthelyezésére.  
 

13.6. A 13.1-13.5 szakaszok a pótalkatrészek esetén is alkalmazandóak a 17. szakasznak 
megfelelően. A 13.3 szakasz MAGNA által fizetett valamennyi csomagolóanyag 
tekintetében is alkalmazandó. 

 
14. Harmadik Személyek Szellemi Tulajdonjoga / Háttér és Hozzáférési Jogok, Know-How 
 
14.1. A BESZÁLLÍTÓ köteles kártalanítani MAGNÁT harmadik személye termékek 

szállításával vagy a BESZÁLLÍTÓ harmadik személyek szellemi tulajdonjogának 
megsértésére vonatkozó szerződéses kötelezettségeivel kapcsolatosan felmerülő 
követeléseiért és köteles megtéríteni MAGNA ilyen kötelezettségszegésből származó 
valamennyi költségét és kiadását. 

 
14.2. A 14.1 szakasz nem alkalmazandó, amennyiben a BESZÁLLÍTÓ MAGNA által 

rendelkezésre bocsátott tervek, minták vagy hasonló leírások vagy információk alapján 
állította elő a terméket és a BESZÁLLÍTÓ nem tudta vagy nem tudhatta, hogy harmadik 
személyek szellemi tulajdonjogát megsérti.  

 
14.3. A BESZÁLLÍTÓ köteles tájékoztatni MAGNÁT a termékhez kapcsolódó valamennyi, a 

tulajdonában álló vagy engedélyezett, közzétett vagy közzé nem tett szellemi 
tulajdonjog korábbi vagy jelenlegi használatáról.  

 
14.4. A BESZÁLLÍTÓ ezúton átruházza a termékkel kapcsolatos fejlesztő munkája 

eredményének kizárólagos tulajdonjogát MAGNÁRA, ideértve a szellemi 
tulajdonjogokat, amennyiben MAGNA rendelte meg a fejlesztést. Amennyiben MAGNA 
nem fizetet a fejlesztésért, a BESZÁLLÍTÓ ezennel nem kizárólagos, határozatlan időre 
szóló és földrajzilag nem behatárolt, visszavonhatatlan, átruházható és további 
használatba adható használati jogot (licencia) biztosít MAGNA részére, 
költségmentesen, amely magában foglalja az szellemi tulajdonjogok bármilyen módon 
való használatát, többszörözését és módosítását. 

 
14.5. A BESZÁLLÍTÓ ezennel nem kizárólagos, átruházható, további használatba adható, 

határozatlan időre szóló és földrajzilag nem behatárolt és visszavonhatatlan használati 
jogot (licencia) biztosít MAGNA javára, költségmentesen, a BESZÁLLÍTÓ MAGNÁVAL 
kötött szerződését megelőzően fennálló know-how-ja és/vagy szellem tulajdonjoga 

tekintetében a fejlesztések eredményének MAGNA általi, 14.4 szakaszban foglaltak 
szerinti használata érdekében.  

 
14.6. Kizárólag MAGNA végezheti a MAGNA és a BESZÁLLÍTÓ együttműködése alapján 

létrejövő szellemi tulajdonjogok fejlesztésével kapcsolatos regisztrációt és azok 
érvényesítését (MAGNA egyoldalú döntésétől függően). A BESZÁLLÍTÓ 
munkavállalóinak a szerződéses jogviszony ideje alatt a szerződés alapján végzett 
tevékenységük révén létrejött találmányait a BESZÁLLÍTÓ jogosult követelni. Abban az 
esetben, ha MAGNA nem fizette meg a fejlesztéseket, a BESZÁLLÍTÓ jogosult a 
regisztrációra, azonban MAGNA jogosult legalább a 14.4 szakaszban foglalt használati 
jogra (első mondat második fele). 

 
A munkavállalóknak a találmányért járó bármely díjazást MAGNA vagy a BESZÁLLÍTÓ 
fizeti attól függően, hogy melyikük alkalmazza ezen munkavállalókat. Más körülmények 
között az alkalmazandó jog lesz az irányadó. 

 
14.7. A fent meghatározott MAGNA részére biztosított jogok alkalmazandóak maradnak még 

a MAGNA és a BESZÁLLÍTÓ között kötött szerződés idő előtti megszűnése esetén is. 
MAGNA részére biztosított jogok minden, a megszűnés idején fennálló fejlesztésre 
vonatkoznak. 

 
15. Veszélyes Áruk és Anyagok / Értesítések 
 
15.1. Az ajánlattal együtt, a BESZÁLLÍTÓ köteles MAGNA részére átadni a "Veszélyes Áruk 

és Anyagok Szabályzata" 5§-nak megfelelő anyagbiztonsági adatlapot és baleseti 
eljárási adatlapot (Szállítás) valamennyi olyan anyagra (hatóanyag, azok tartalma) és 
tárgyra (áruk, alkotórészek, technikai eszközök, tisztítatlan csomagok) vonatkozóan, 
amely veszélyt jelenthet az emberi életre vagy egészségre, a környezetre; vagy a 
természete, jellemzői vagy fizikai állapota alapján valamennyi anyagra, amelyek a 
megfelelő rendelkezések alapján speciális csomagolási, szállítási, tárolási, 
megközelítési és hulladékkezelési elbánást igényelnek. Az anyagok vagy a jogi 
környezet bármely változása esetén a BESZÁLLÍTÓ aktualizált adatlapot bocsát 
MAGNA rendelkezésére. A BESZÁLLÍTÓ évente - és nem csupán felszólítás ellenében-, 
köteles egy "hosszú távú beszállítói nyilatkozatot" MAGNA rendelkezésére bocsátani, 
amely tartalmazza a termék számát és kódszámát (áruk indexe, külső kereskedelmi 
statisztikája). 

 
15.2. Ha a BESZÁLLÍTÓ olyan terméket is változtat, amelyet MAGNA részére szállít, a 

BESZÁLLÍTÓ köteles MAGNÁT értesíteni a változtatásokról más tájékoztatási 
kötelezettségére tekintet nélkül. 

 
15.3. A BESZÁLLÍTÓ köteles MAGNÁT ellátni minden, a Fogyasztóvédelmi Törvény és a 

Piacra Kerülő Áruk Ellenőrzéséről szóló törvény szerinti minden szükséges 
információval, és olyan információkkal, amelyek szükségesek a végfogyasztók 
biztonságára és egészségére vonatkozó hatás megállapítása érdekében. Az alábbi 
információkat kell átadni: 

 

 a termék jellemzői, ideértve annak tartalmát, csomagolását, szerelési útmutatóját, 
beszerelésére, fenntartására és használatára vonatkozó információkat. 

 más termékekre gyakorolt hatását, ha a terméket feltehetően más termékkel 
együtt használják. 

 termékleírás, marketing, figyelmeztetések, használati utasítás és újrahasznosítási 
információk, valamint más termékkel kapcsolatos információk. 

 arra vonatkozó információt, hogy fogyasztók egy csoportja a termék használata 
esetén nagyobb kockázatnak van kitéve. 

 
15.4. A BESZÁLLÍTÓ köteles MAGNA számára átadni a regisztrációhoz szükséges 

információkat az 1907/2006/EK Rendeletnek megfelelően a kémiai anyagok 
regisztrációjával, értékelésével, engedélyezésével és korlátozásával kapcsolatban 
("REACH") és, amennyiben már regisztrálták, úgy a regisztráció megerősítését. 

 
A fentiek alkalmazandóak az információk és a regisztráció megerősítésére az anyagok 
és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a veszélyes 
anyagok osztályozására, csomagolására és jelölésére vonatkozó jogszabályok 
szabályozásról és adminisztratív rendelkezések közelítéséről szóló 1272/2008/EK 
Rendelet ("1272/2008/EK Rendelet") tekintetében. A BESZÁLLÍTÓ köteles eleget tenni 
a REACH és/vagy 1272/2008/EK Rendelet szerinti kötelezettségeinek. 
 
A termékek szállítása és/vagy más kötelezettségek teljesítése tekintetében a 
BESZÁLLÍTÓ köteles a legújabb technológiát, biztonsági előírásokat és a járműiparban 
általában használatos rendelkezéseket alkalmazni (pl.: Német Gépjárműipari 
Szövetség szabályai (VDA-szabvány) és a Közösségi Jog szerinti valamennyi előírást 
(pl.: "Használtautó Irányelv", Fogyasztóvédelmi Rendelet, "FCKW-Halogén Rendelet", 
IMDS-biztonsági adatok, stb.) valamint különösen a 2000. szeptember 18. napján kelt, 
a nehézfémek tilalmáról szóló 2000/53/EK (2000/53/EK) és a 2002 június 27. napján 
kelt (2002/525/EK) Irányelvet, a megtárgyalt technikai adatokat és más megtárgyalt 
jellemzőket. Amennyiben a termékek elektronikus alkatrészek, úgy autóiparilag 
igazoltnak kell lenniük az "AEC-Q"-nak megfelelően.  

 
15.5. A BESZÁLLÍTÓ köteles biztosítani, hogy az ő beszállítói és a beszállítói lánc más 

beszállítói, ideértve az eredeti gyártót, a 15.4 szakasz szerint kötve vannak.  
 
16. Minőségirányítás / Pótalkatrészek és Dokumentáció 
 
16.1. A BESZÁLLÍTÓ köteles folyamat-orientált minőségirányítási rendszert kifejleszteni és 

működtetni (minimum standard: az ISO 9001 legújabb verziója azonban az IATF 16949 
minősítést kell teljesíteni az IATF 16949 rendelkezéseinek megfelelően). MAGNA 
fenntartja a jogot, hogy bármikor megvizsgálja a BESZÁLLÍTÓ minőségirányítási 
rendszerének hatékonyságát a BESZÁLLÍTÓ telephelyén. A BESZÁLLÍTÓ vállalja a 
"Minőségvédelem a Járműiparban - Beszállítói Értékelés, Főminta" VDR-leírás, 
valamint a "Szállítások Minőségvédelme / Beszállító Választás / Gyártási Eljárás / 
Termék Forgalomba Hozatal / Sorozatok Minőségi Teljesítése" VDR-leírás legújabb 
változatának való megfelelést. A BESZÁLLÍTÓ kizárólag a főminta MAGNA általi 
elfogadásakor kezdi meg a sorozatgyártást és a szállítást. Ezen elfogadástól 
függetlenül, a BESZÁLLÍTÓ minden esetben köteles maga ellenőrizni a termék 
minőségét és köteles a kimenő termékek vizsgálatára. Abban az esetben, ha a 
járműipari gyártó eltérő vagy kiegészítő sztenderdeket állapít meg, azok alkalmazásáról 
a BESZÁLLÍTÓNAK és MAGNÁNAK kölcsönösen meg kell állapodniuk. 

 
16.2. A BESZÁLLÍTÓ köteles minden erőfeszítést megtenni a 16.1 pontban foglalt 

kötelezettségek beszállítói esetében történő alkalmazására és a beszállítói láncban 
történő elfogadtatására.  

 
16.3. A megrendeléshez csatolt vagy abban hivatkozott rajzok, CAD-adatok, leírások, stb. 

kötelező erejűek a BESZÁLLÍTÓRA nézve. A BESZÁLLÍTÓ köteles azok eltérésének 
vizsgálatára. Abban az esetben, ha a BESZÁLLÍTÓ fennálló vagy esetleges eltérést 
érzékel, a BESZÁLLÍTÓ azonnal köteles MAGNÁT írásban értesíteni. Ha a 
BESZÁLLÍTÓ nem értesíti azonnal MAGNÁT, a BESZÁLLÍTÓ később nem 
érvényesíthet igényt ezen eltérések fennállásával kapcsolatban. A BESZÁLLÍTÓ 
egyedül felelős az általa készített rajzokért, tervekért és számításokért, még ha MAGNA 
jóvá is hagyta őket.  
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16.4. Eszközök és felszerelések MAGNÁNAK történő szállítása esetén, a BESZÁLLÍTÓ 
köteles legkésőbb a szállításkor átadni ezen eszközökre és felszerelésekre vonatkozó 
kezelési, szervízelési, fenntartási és javítási dokumentációt. A BESZÁLLÍTÓ felelős a 
CE-jeölésért. 

 
16.5. A technikai dokumentumokban speciális járműalkatrészként megjelölt alkatrészek vagy 

valamely speciális megállapodás alapján speciálisként megjelölt járműalkatrészek 
tekintetében a BESZÁLLÍTÓ speciális jegyzőkönyv felvételére köteles arról, hogy ezek 
a speciális járműalkatrészek mikor, milyen módon és ki által kerültek megvizsgálásra és 
mik a minőségi vizsgálatok eredményei. A BESZÁLLÍTÓ köteles ezeket a 
jegyzőkönyveket és a dokumentáció eredményeit gondosan megőrizni és fenntartani 15 
(tizenöt) évig és MAGNA kérésére rendelkezésére bocsátani. A BESZÁLLÍTÓ köteles 
megfelelni a "Speciális Járműalkatrészek a Járműgyártóknál és Beszállítóik, Teljesítés 
és Dokumentáció" VDR-leírás legújabb változatának. A BESZÁLLÍTÓ beszállítói 
kötelesek a BESZÁLLÍTÓHOZ hasonló módon eljárni. 

 
16.6. Amennyiben a járművek biztonságáért vagy a kibocsátási határértékekért és az azzal 

kapcsolatos rendelkezésekért, stb. felelős hatóságok meg kívánják vizsgálni MAGNA 
gyártási telephelyeit vagy dokumentumait, a BESZÁLLÍTÓ köteles MAGNA kérésére 
MAGNÁHOZ hasonló jogokat biztosítani a hatóságok számára és köteles minden 
erőfeszítést megtenni a hatóságok segítségére. 

 
16.7. A BESZÁLLÍTÓ köteles megfelelő időben MAGNA számára továbbítani a termékek 

eredetével kapcsolatos, vámvizsgálathoz szükséges valamennyi nyilatkozatot. A 
BESZÁLLÍTÓT terheli a felelősség a "Beszállítói Nyilatkozat" nem megfelelő vagy 
késedelmes rendelkezésre bocsátása miatt MAGNÁVAL szemben felmerülő bármely 
hátrány miatt, kivéve, ha BESZÁLLÍTÓ nem felelős az ilyen késedelemért vagy a 
nyilatkozat nem megfelelő kiállításáért. MAGNA kérése esetén a BESZÁLLÍTÓ köteles 
bizonyítani a termék eredetével kapcsolatos adatokat az illetékes vámhatóság által 
jóváhagyott információs lap alapján.  

 
17. Pótalkatrészek 
 

A BESZÁLLÍTÓ köteles 15 (tizenöt) évig szállítani a terméket MAGNA részére, amely 
időszak a sorozatelemek szállításának befejeztével kezdődik. Amennyiben a terméket 
nem lehet gazdaságilag ésszerű költségen előállítani, a BESZÁLLÍTÓ helyettesítő 
terméket szállíthat. A sorozatszállítás legutolsó érvényes díja és a szokásos 
csomagolás járulékos költségei, amennyiben van ilyen, alkalmazandóak a 
pótalkatrészek esetén a sorozatgyártás befejezésétől számított 3 (három) évig. A 
pótalkatrészek árát a 3 éves időszak után költségelemzés útján kell újonnan 
meghatározni.  

 
18. Átadás és Munkaberendezések 
 

MAGNA utasításai alapján a BESZÁLLÍTÓ által készített szerelvények, minták, 
modellek, rajzok és egyéb dokumentumok ("Munkaberendezések") azok megfizetése 
esetén MAGNA tulajdonába kerülnek. A fizetés hatályával a BESZÁLLÍTÓ bérli ezen 
Munkaberendezéseket MAGNÁTÓL. A Munkaberendezéseket kizárólag a 
BESZÁLLÍTÓ használhatja MAGNA megrendeléseinek előállításai érdekében és nem 
harmadik személyek érdekében. Harmadik személyek ezen dokumentumokhoz, 
berendezésekhez, stb. való hozzáférése tilos MAGNA előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül. A BESZÁLLÍTÓ saját költségén és kockázatára köteles a Munkaberendezéseket 
tehermentesen és jó állapotban tartani. A Felek eltérő megállapodása hiányában 
MAGNA kérésére a BESZÁLLÍTÓ bármikor köteles őket bármilyen beszámítási vagy 
visszatartási jog nélkül visszaadni. 

 
19. A termék megváltoztatása és egyéb változások 
 

A BESZÁLLÍTÓ nem jogosult megváltoztatni a terméket (ideértve annak jellemzőit, 
kivitelezését és/vagy anyagát), az előállítási eljárást és/vagy az előállítás helyét MAGNA 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.  

 
20. Titoktartás, Adatvédelem 
 
20.1. A BESZÁLLÍTÓ köteles a MAGNA vagy MAGNA társasági adó törvény szerinti kapcsolt 

vállalkozásai és/vagy a MAGNA csoport tagja által közölt információt szigorúan 
bizalmasan, üzleti, valamint kereskedelmi titokként kezelni és biztosítani, hogy 
harmadik személyek nem fognak hozzáférni ilyen információhoz. Ezen rendelkezés 
nem alkalmazandó, ha az információ: 
 
(a) nyilvánosan hozzáférhető, vagy 
 
(b) azt harmadik személy bocsátotta a BESZÁLLÍTÓ rendelkezésére, amely harmadik 

személy jogosult volt ilyen információ átadására és amely nem esett titoktartási 
kötelezettség alá, vagy  

 
(c) már annak megismerésekor BESZÁLLÍTÓ számára ismert volt. 

 
20.2. A BESZÁLLÍTÓ köteles azonnal tájékoztatni MAGNÁT, ha tudomására jut, hogy 

harmadik személyek titkos információkhoz jutottak, ilyen titkos információk 
megsemmisültek vagy elvesztek. 

 
20.3. A BESZÁLLÍTÓ beleegyezik, hogy MAGNÁVAL való jogviszonyának keretein kívül nem 

hasznosítja a titkos információkat MAGNA előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.  
 
20.4. Szerződéses jogviszonyukra tekintet nélkül, a titoktartási kötelezettségek BESZÁLLÍTÓ 

által alkalmazott valamennyi személyre alkalmazandóak.  
 

A BESZÁLLÍTÓ köteles tájékoztatni és kötelezni a titoktartási kötelezettségük 
betartására valamennyi személyt, alkalmazottat vagy más harmadik személyt, aki 
hozzáféréssel rendelkezik a bizalmas információkhoz.  

 
20.5. Ezen titoktartási és használati korlátozási kötelezettség az üzleti viszony tartama alatt 

és annak megszűnését követő 10 (tíz) évig alkalmazandó. 
 
20.6. A BESZÁLLÍTÓ - a MAGNÁVAL fennálló üzleti kapcsolata vonatkozásában - köteles az 

alkalmazandó, adatvédelemre vonatkozó kötelező jogszabályokat (mint például az 
Általános Adatvédelmi Rendeletet (GDPR-t) és az alkalmazandó nemzeti jogszabályt) 
betartani. 

 
21. Megfelelőség 
 
21.1. A BESZÁLLÍTÓ köteles megfelelni MAGNÁVAL való üzleti kapcsolatában 

alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek. Ide tartoznak az alábbi területeken 
fennálló jogszabályi rendelkezések: a BESZÁLLÍTÓ székhelye, valamint a 
BESZÁLLÍTÓ gyártási telephelye. BESZÁLLÍTÓ köteles megfelelni MAGNA Beszállítói 
Magatartási és Etikai Kódexében szereplő valamennyi elvnek és szabálynak 
(https://www.magna.com/company/suppliers/magna-supplier-code-of-conduct-and-
ethics).  

 
21.2. A BESZÁLLÍTÓ vállalja, hogy (i) nem ajánl fel, ígér vagy biztosít semmilyen előnyt 

hivatalos személynek vagy harmadik személynek kötelezettség nem teljesítéséért; (ii) 
nem ajánl fel, ígér vagy biztosít előnyt versenytárs munkavállalójának vagy ügynökének 

vagy kereskedelmi ügyletben szereplő harmadik személynek áruk vagy kereskedelmi 
szolgáltatások adásvétele esetén való tisztességtelen jelenlétének ellenértékeként; (iii) 
nem kér, ígértet meg vagy fogad el saját maga vagy egy kereskedelmi ügyletben 
harmadik személy számára előnyt áruk vagy kereskedelmi szolgáltatások adásvételével 
kapcsolatos versenyszerű tisztességtelen jelenlét ellenértékeként; (iv) nem sért meg 
semmilyen alkalmazandó korrupcióellenes jogszabályt és, amennyiben alkalmazandó, 
nem sérti meg az US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) és a UK Bribery Act 
rendelkezéseit. 

 
21.3. A BESZÁLLÍTÓ vállalja, hogy (i) nem támogat vagy nem engedélyez olyan 

munkakörülményeket, amelyek nem felelnek meg az alkalmazandó jogszabályoknak és 
az iparági sztenderdeknek, és megfelel a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
egyezményeinek (ILO-egyezmények), valamint (ii) megfelel az alkalmazandó 
környezetvédelmi szabályoknak.  

 
21.4. MAGNA kérésére a BESZÁLLÍTÓ írásban megerősíti, hogy ragaszkodik a jelen 21. 

szakaszban meghatározott kötelezettségekhez és a BESZÁLLÍTÓNAK nincsen 
tudomása a jelen 21. szakasz megsértéséről. A jelen 21. szakasz be nem tartásának 
alapos gyanúja esetén, a BESZÁLLÍTÓ alapos gyanúról való értesítését követően, 
MAGNA jogosult követelni BESZÁLLÍTÓTÓL, hogy saját költségén engedélyezze és 
vegyen részt az alkalmazandó jogszabályok szerinti vizsgálaton, ellenőrzésen, 
engedélyezésen vagy szűrésen a jelen 21. szakaszban foglalt kötelezettségeknek való 
megfelelés igazolása érdekében. A hivatkozott eljárást MAGNA saját maga vagy 
titoktartási kötelezettség alatt álló harmadik személy is lefolytathatja és az eljárásokat 
az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni.  

 
21.5. Abban az esetben, ha a BESZÁLLÍTÓ kormánytisztviselővel lép kapcsolatba, értekezik 

vagy tárgyal MAGNA érdekében vagy harmadik személyt bíz meg ezzel, a 
BESZÁLLÍTÓ köteles (i) előzetesen írásban értesíteni MAGNÁT, az interakció pontos 
tárgyak megjelölésével, (ii) kérésre a kormánytisztviselővel folytatott minden egyes 
társalgásról vagy tárgyalásról írásbeli jegyzőkönyvet MAGNA rendelkezésére bocsátani 
és (iii) havi részletességű költségelszámolást és annak valamennyi eredeti alátámasztó 
dokumentumát MAGNA rendelkezésére bocsátani. "Kormánytisztvislő" minden személy, 
aki hatóságok, kormányzati szervek és minisztériumok, állami vállalatok vagy 
nemzetközi szervezetek részére végez feladatokat, valamint a Büntető Törvénykönyv 
által hivatalos személyként vagy külföldi hivatalos személyként megjelölt személyek.  

 
21.6. Abban az esetben, ha a vonatkozó értesítés ellenére a BESZÁLLÍTÓ jelen 21. 

szakaszban foglalt kötelezettségét megszegi és nem tudja bizonyítani, hogy a szakasz 
megsértése hibáján kívül történt vagy megtette a szükséges lépéseket annak 
megakadályozása érdekében, MAGNA jogosult elállni vagy felmondani egyes vagy 
valamennyi szállítási szerződést. Ezen szerződésmegszüntetési jogok súlyos egyszeri 
jogsértés esetén is alkalmazandóak, kivéve ha az a BESZÁLLÍTÓNAK nem felróható. 

 
21.7. A BESZÁLLÍTÓ köteles MAGNÁT és MAGNA munkavállalóit kártalanítani minden 

felelősséggel kapcsolatos követelésért, igényért, kárért, veszteségért, költségért és 
kiadásért, amely jelen 21. szakasz BESZÁLLÍTÓ általi felróható megszegéséből ered.  

 
21.8. A BESZÁLLÍTÓ köteles minden megtenni, hogy a jelen megfelelőségre vonatkozó 21. 

szakaszt megismertesse a beszállítóival és ennek megfelelően kötelezővé tegye 
számukra, valamint rendszeresen ellenőrizze a beszállítói láncon belüli megfelelést.  

 
22. Információs- és Informatikai Védelem 

 
22.1. A BESZÁLLÍTÓ kifejezetten szavatolja, hogy kifejleszti és fenntartja a megfelelő 

technikai és szervezeti feltételeket és más védelmi mechanizmusokat MAGNA 
információinak és adatainak védelme érdekében (ideértve, de nem kizárólag azt az 
esetkört, hogy nem tölt fel MAGNA részéről a BESZÁLLÍTÓNAK biztosított bizalmas 
információkat (a) semmilyen laptopra vagy (b) hordozható tárolóeszközre, amely a 
BESZÁLLÍTÓ telephelyéről elmozdítható, kivéve, ha az adatok minden esetben 
titkosítottak és ezen adatok kizárólag külső tárolási helyre történő áthelyezés céljából 
kerültek feltöltésre ezen hordozható tárolóeszközre).  

 
22.2. A BESZÁLLÍTÓ minden gazdaságilag ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, 

hogy megakadályozza a jelszavak ellopását vagy elvesztését vagy MAGNA bármely 
adatához vagy információjához való engedély nélküli hozzáférést, valamint a 
BESZÁLLÍTÓ köteles értesíteni MAGNÁT bármilyen jelszó-lopás vagy jelszó elvesztése, 
vagy MAGNA adataihoz vagy információihoz való engedély nélküli hozzáférés esetén. 
A BESZÁLLÍTÓ MAGNA bizalmas adataihoz és információihoz való hozzáféréssel és 
kezelésével kapcsolatos biztonsági és fizikai védelmi eljárásokat juttat érvényre, 
amelyek (i) legalább az iparági hasonló helyeken alkalmazott szabályoknak megfelelnek 
és (ii) amelyek ésszerűen alkalmas technikai és szervezeti védelmet nyújtanak MAGNA 
bizalmas információinak vagy adatainak véletlen vagy jogellenes veszteség, módosítás 
vagy engedély nélküli feltárás vagy hozzáférés esetére. A BESZÁLLÍTÓ szavatolja, 
hogy rendelkezik olyan módszerekkel és védelmi eljárásokkal, amelyek biztosítják, hogy 
az informatikai rendszere mentes vírusoktól és hasonló hibáktól. A BESZÁLLÍTÓ 
rendszere nem tartalmazhat semmilyen vírust, trójai programot, férget, időzített bombát 
vagy más számítástechnikai programozási gyakorlatot, eszközt vagy kódot, amelytől 
ésszerűen elvárható, hogy károsodást okoz, hátrányosan befolyásolja, észrevétlenül 
megzavarja vagy kisajátítja MAGNA bármely rendszerét, adatait vagy információját. 

 
22.3. A BESZÁLLÍTÓ informatikai rendszere nem tartalmazhat semmilyen kártevő softwert, 

backdoort vagy más technológiai gyakorlatot, eszközt vagy kódot, amely hátrányosan 
befolyásolhatná MAGNA rendszerének, információinak vagy adatainak védelmét vagy 
titkosságát. A BESZÁLLÍTÓ minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, 
hogy biztosítsa és megvédje a helységeit és berendezéseit a "hackerek" ellen és más 
olyan személyek ellen, akik engedély nélkül kívánják módosítani vagy hozzáférni a 
BESZÁLLÍTÓ vagy MAGNA rendszeréhez vagy az ott található információkhoz. A 
BESZÁLLÍTÓ rendszeresen vizsgálja a rendszerét olyan potenciális területek 
felfedezése érdekében, ahol a védelmi rendszert megsérthetik.  

 
22.4. A BESZÁLLÍTÓ telefonon keresztül, ésszerűen időn belül, amilyen hamar csak 

lehetséges, de minden esetben az informatikai-védelmi esemény BESZÁLLÍTÓ általi 
észlelésétől számított huszonnégy (24) órán belül köteles értesíteni MAGNÁT bármely 
informatikai-védelmi esemény esetén, amely befolyásolja MAGNA adataihoz vagy 
információihoz való hozzáférést. 

 
22.5. A BESZÁLLÍTÓ köteles (i) az informatikai-védelmi eseményről való összefoglalót 

MAGNA rendelkezésére bocsátani, (ii) gazdaságilag ésszerű módon minden 
erőfeszítést megtenni az ilyen informatikai-védelmi esemény hatásainak orvoslására, 
(iii) MAGNA kérésére ésszerű információkat és válaszokat kell rendelkezésre bocsátani 
az informatikai-védelmi eseménnyel kapcsolatban, (iv) az informatikai-védelmi esemény 
kivizsgálásától számított kettő (2) héten belül egy riportot MAGNA rendelkezésére 
bocsátani, amelyben az alábbiakat foglalja össze: az esemény leírását, ezen 
események elfordulását és azt, hogy a BESZÁLLÍTÓ mit tesz a hasonló jövőbeli 
események csökkentése érdekében, az esemény időbeli leírását, a feltételezett 
elkövetőket, MAGNA mely információi vagy adatai lehetnek érintettek, vagy MAGNÁRA 
nézve milyen pénzügyi következményei lehetnek. Bármely, az informatikai-védelemi 
eseményre vonatkozó korrekciós intézkedést az ezen esemény vizsgálatának 
befejezésétől számított kettő (2) hónapon belül foganatosítani kell.  

 
22.6. A BESZÁLLÍTÓ köteles kártalanítani és mentesíteni MAGNÁT minden, különösen a 

veszteségekre és károkra vonatkozó felelősség alól, a BESZÁLLÍTÓ informatikai 
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rendszerben megvalósuló informatikai vagy informatikai-védelmi esemény esetén. 
Abban az esetben, ha MAGNÁNAK a BESZÁLLÍTÓ rendszerében megvalósuló 
bármilyen informatikai-védelmi eseményből kára származik, a BESZÁLLÍTÓ kizárólag 
a MAGNA által lefolytatott vonatkozó vizsgálatot követően, annak arányában és 
mértékében jogosult fizetésre a szállításáért, amely BESZÁLLÍTÓ kártalanítási 
kötelezettségétől, valamint MAGNA ilyen informatikai-védelmi eseményekhez 
kapcsolódó beszámítási kötelezettségétől függ. 

 
22.7. A BESZÁLLÍTÓ rendszerének informatikai-védelmi eseménye miatt a BESZÁLLÍTÓ 

szállításainak késedelmes fizetése nem minősül fizetési késedelemnek.  
 
22.8. MAGNA egy évben egyszer jogosult közvetlenül vagy megbízható, MAGNA által saját 

költségén megbízott harmadik személyen keresztül felkeresni a BESZÁLLÍTÓ 
telephelyeit, annak érdekében, hogy áttekintse és megvizsgálja BESZÁLLÍTÓ 
üzletvitelét a BESZÁLLÍTÓ áruihoz vagy szolgáltatásaihoz kapcsolódóan, a technikai 
infrastruktúra, információk és adatrendszerek közötti kölcsönhatás, szervezet, minőség, 
minőség-ellenőrzés és az árukat és szolgáltatásokat nyújtó személyek tekintetében. 

 
22.9. A MAGNA – a termékek gyártásával és szállításával kapcsolatos adatok védelmének 

szükségességétől és jellegétől függően – jogosult az OEM által megkövetelt 
információbiztonságnak a BESZÁLLÍTÓ vállalatán belüli megfelelő szintjéről szóló 
megfelelő biztosítékot és bizonyítékot kérni, különösen megfelelő tanúsítvány 
szolgáltatása útján (pl. ISO/IEC 27001 „Információs technológia – Biztonsági 
módszerek – Információbiztonsági irányítási rendszerek – Követelmények”) vagy a VDA 
TISAX (Megbízható Információbiztonsági Értékelések Csererendszere) modell-
szabványa szerinti igazolás nyújtása útján. A MAGNA és a BESZÁLLÍTÓ 
megállapodhatnak megfelelő időkeretről egy weboldal első TISAX szerinti tanúsítása 
érdekében 

 
23. Reklámozás 
 
23.1. Szigorúan tilos idézeteket, megrendeléseket, MAGNA megrendeléseit és a vonatkozó 

levelezéseket, valamint az üzleti kapcsolatot promóciós célra használni. 
 
23.2. Kizárólag MAGNA előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult a BESZÁLLÍTÓ a 

MAGNÁVAL fennálló üzleti kapcsolatát érintő promóciós tevékenységet végezni. 
 
24. Általános Rendelkezések 
 
24.1. Abban az esetben, ha a BESZÁLLÍTÓ abbahagyja a fizetések teljesítését, vagy 

fizetésképtelenségi eljárást kezdeményez, peren kívüli egyezséget vagy más bírósági 
eljárást, MAGNA jogosult elállni a vonatkozó szerződéstől annak nem teljesített része 
tekintetében. MAGNA jogosult beszámítással élni (i) a BESZÁLLÍTÓ (társasági adó 
törvényben meghatározottak szerinti) kapcsolt vállalkozásával szemben MAGNÁNAK 
fennálló esetleges követelésével szemben, vagy (ii) MAGNA (társasági adó törvényben 
meghatározottak szerinti) kapcsolt vállalkozásának BESZÁLLÍTÓVAL szembeni vagy a 
BESZÁLLÍTÓ (társasági adó törvényben meghatározottak szerinti) kapcsolt 
vállalkozásával szembeni követelésével szemben, vagy a BESZÁLLÍTÓ MAGNÁVAL 
szembeni követelésével szemben.  

 
24.2. Bármely rendelkezés érvénytelensége nem érinti más rendelkezések érvényességét és 

kikényszeríthetőségét. A Felek megállapodnak, hogy ezen érvénytelen rendelkezéseket 
azok gazdasági és jogi céljaihoz hasonló, érvényes rendelkezésekkel helyettesítik. 

 
24.3. A teljesítés helye az a hely, ahova a BESZÁLLÍTÓ a termékeket leszállítja. 
 
24.4. MAGNA tekintetében illetékes bíróság kizárólagos joghatósággal rendelkezik az üzleti 

jogviszonyból származó vagy azzal kapcsolatos valamennyi jogvita tekintetében. 
MAGNA jogosult, de nem köteles az alkalmazandó jog szerinti egyébként illetékes 
bíróságok joghatósága tekintetében választani. 

 
24.5. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a kollíziós szabályok kivételével kizárólagosan 

a magyar jog az irányadó. Áruk nemzetközi adásvételéről szóló jogszabályok 
alkalmazása, különös tekintettel az Egyesült Nemzetek 1980. április 11. napján kelt, az 
Áruk Nemzetközi Adásvételéről szóló Egyezménye (CISG), ezennel kifejezetten 
kizárásra kerül. 

 
24.6. Az Adásvételi Feltételek magyar és angol nyelven készültek. A két változat közötti 

eltérés esetén a magyar változat az irányadó. Az angol változat kizárólag a fordítást 
könnyíti. A jelen Adásvételi Feltételeket aláíró felek ezennel kijelentik, hogy ismerik és 
értik az angol nyelvet. 

 
       
Változat: 2019/01 


