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A Microsoft Vételi Megrendeléseire vonatkozó feltételek és kikötések (a továbbiakban „PO”) 

1. Elfogadás és hatály. A jelen PO a Vételi Megrendelést kibocsátó Microsoft jogi személy (a továbbiakban „Microsoft”) 

és a benne meghatározott szállító (a továbbiakban „Szállító”) között jött létre, és a következőkre vonatkozik: 

a. Áruk: szoftver és materiális áruk vásárlása 

b. Szolgáltatások: szolgáltatások vásárlása/megrendelése 

c. Szállítandók: a Microsoft számára a Szállító (vagy a Szállító Alvállalkozója) által az Áruk vagy a 

Szolgáltatások nyújtásának részeként kifejlesztett minden szellemi tulajdon (a továbbiakban „IP”) vagy 

egyéb termék a Microsoftnak nyújtott „bérmunkának” minősül az alkalmazandó szerzői jogi törvényekben 

meghatározott értelemben. 

A jelen PO akkor lép hatályba, amikor a Szállító megkezdi a teljesítést, vagy amikor alább aláírja a jelen 

dokumentumot, amelyik a korábbi időpont. Az alábbi 2. szakaszban foglaltaktól eltekintve a jelen PO Szállító általi 

elfogadása kifejezetten ezekre a feltételekre és kikötésekre korlátozódik, ellenajánlat nélkül. 

2. Kapcsolat más szerződésekkel. A jelen PO feltételei és kikötései a Microsoft és a Szállító között létrejött teljes és 

mindkét félre kötelező érvényű megállapodást testesítik meg, a következők kivételével: 

a. Ha a jelen PO hatálybalépésének napján olyan, mindkét fél által aláírt szerződés, például Szállítói 

Szolgáltatási Keretszerződés van hatályban, amely a jelen PO-val megrendelt Árukra és/vagy 

Szolgáltatásokra alkalmazandó, és/vagy amely a feleknek a jelen PO által szabályozott kapcsolatára 

alkalmazandó, akkor az ilyen szerződés rendelkezései a jelen PO részének tekintendők. A jelen PO és az 

ilyen szerződés közötti ellentmondás esetén az adott szerződés feltételei az irányadók. A jelen PO 

vonatkozásában a Microsoft által a Szolgáltatásokba (például egy szoftverbe mint szolgáltatásba vagy 

platformba) történő bejelentkezés vagy azok elérése érdekében elfogadott online feltételek vagy szerződések 

nem tekintendők „mindkét fél által aláírt”-nak, és semmilyen módon nem helyettesítik, nem egészítik ki és 

nem módosítják a jelen PO feltételeit.  

b. A felek megállapodnak abban, hogy ha a jelen PO-ra több, hasonló vagy ellentmondó feltételeket tartalmazó 

szerződés is vonatkozik, akkor a Microsoft számára legelőnyösebb feltételek alkalmazandók, kivéve, ha 

ennek eredménye észszerűtlen, eltúlzott vagy a jogszabályok által tiltott.  

c. A jelen 2. szakaszban fentebb körülírtaktól eltekintve, továbbá a 8. szakaszban ismertetett módosításokat és 

a 12. szakaszban megfogalmazott Felmondási feltételeket kivéve a jelen PO rendelkezéseit nem váltják fel 

további vagy eltérő feltételek (például online feltételek vagy szerződések), kivéve, ha erre vonatkozóan 

mindkét fél aláír egy írásos dokumentumot.  

3. Csomagolás, szállítás, valamint Áruk és Szállítandók visszavétele. Kivéve azt az esetet, ha a jelen PO kifejezetten 

eltérően rendelkezik:  

a. Csomagolás. 

(1) tömegen alapuló ár esetén csak a nettó tömeg veendő fegyelembe;  

(2) a Szállító nem számít fel a Microsoftnak csomagolási és a szállítást megelőzően felmerülő 

költséget, például dobozolás, ládába rakás, kezelési kár, fuvarozási és tárolási költséget.  

b. Szállítás. 

(1) a Szállító minden konténeren feltünteti a szükséges kezelési információt és szállítási adatokat, a 

PO(-k) azonosítószámát, a szállítás dátumát és a feladó és a címzett nevét;  

(2) minden szállítmány melléklete a tételes számla és a csomag tartalmának tételes jegyzéke, továbbá 

minden olyan dokumentum, amely a belföldi és a nemzetközi fuvarozáshoz szükséges, az Áruk vagy 

Szállítandók azonosító iratai vagy hatósági bizonyítványai; 

(3) a Microsoft csak a kapott mennyiséget fizeti ki, de legfeljebb a megrendelt mennyiséget;  

(4) a megrendelt mennyiségen felüli mennyiséget a Microsoft vagy annak megbízottja a Szállító 

kockázatára és költségére észszerű ideig tárolja, várva a Szállító szállítási utasításait; és 

(5) a Microsoftra nem terhelhető sem szállítási, sem kiszállítási költség; 

(6) Ellenkező megállapodás hiányában az Áruk és Szállítandók kiszállítására a PO dátumát követő 10. 

napon kerül sor: 

i. FOB a Microsoft kijelölt terjesztési helyére, ha az Áruk és Szállítandók ugyanabba a 

joghatósági körzetbe tartoznak, mint a Microsoft kijelölt terjesztési helye; vagy 
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ii. DDP (Incoterms 2010) a Microsoft kijelölt terjesztési helyére, ha az Áruk és Szállítandók a 

Microsoft kijelölt terjesztési helyére országhatár(ok)on át jutnak el; és  

(7) minden olyan részleges vagy teljes körű veszteségért, kárért vagy sérülését, amely az Árukban vagy 

Szolgáltatásokban azelőtt következik be, hogy azokat a Microsoft a kijelölt terjesztési helyen 

véglegesen átvette volna, a Szállító visel minden kockázatot. A Microsoft felelős minden olyan 

veszteségért, amelyet az átvétel előtt alkalmazottai súlyos gondatlansággal okoznak.  

c. Visszavétel. A megrendelt mennyiségen felüli mennyiség, illetve a visszautasított tételek visszaszállításának 

költségét a Szállító viseli. 

4. Számlák. 

a. Amennyiben rendelkezésre áll elektronikus számlázási lehetőség, a Szállító köteles azt alkalmazni. Az MS 

Számla (https://einvoice.microsoft.com) egy olyan, a Microsoft által a kedvezményezettek rendelkezésére 

bocsátott webalkalmazás, amely révén a kedvezményezettek elektronikus számlákat nyújthatnak be 

közvetlenül a Microsoftnak. Az MS Számla eszköz az elektronikus számlák beküldését illetően egyenkénti, 

több számla esetén pedig tömeges feltöltési lehetőséget is kínál. Abban az esetben, ha a számlákat nem 

tudják benyújtani ezzel a módszerrel, a kedvezményezettnek fel kell vennie a kapcsolatot a Microsoft 

számlakifizetésekért felelős ügyfélszolgálatával (https://www.microsoft.com/en-

us/procurement/contracting-apsupport.aspx), megalapozott indoklással, a Microsoft pedig kivételes 

esetekben a rendelkezésükre bocsát egy alternatív számlabeküldési eljárást. A számlának tartalmaznia kell 

az alábbi információkat: a PO számát, a tételek számát, az egyes tételek leírását, mennyiségét, egységárát, 

a számla végösszegét, a csomagjegyzék számát, a szállítás módját, a szállítási címet (város, állam), az 

adókat, valamint minden egyéb, a Microsoft által észszerű keretek között igényelt adatot. A Szállító nem 

számítja fel a Microsoftnak a számláihoz kapcsolódó keresési, nyilvántartási, hibajavítási tevékenységek 

költségét. A Microsoft külső számlázási szolgáltatót is igénybe vehet ahhoz, hogy elektronikus számlázási 

lehetőséget bocsásson a Szállító rendelkezésére. A Szállító hozzájárul ahhoz, hogy ilyen esetben az 

elektronikus számlázási szolgáltató megkapja a Szállító – még nem eredetinek minősülő – számlájának 

adatait, utólag pedig elektronikus aláírással lássa el a számlaadatokat, azért, hogy elektronikus számlákat 

bocsásson ki a Szállító „nevében és helyett”.  

b. A Microsoft szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatban vagy részleges kifizetés formájában megkifogásolhatja 

bármelyik számlát. A Microsoft kereskedelmileg észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a 

vonatkozó számla kézhezvételét követő 30 napon belül a Szállítót írásban értesítse bármelyik kifogásolt 

összegről. Sem a kifogásoló nyilatkozat elmaradása, sem a számla kiegyenlítése nem jelent lemondást 

semmiféle igényről vagy jogról.  

5. Fizetési feltételek/Készpénzfizetési engedmények/Kiegyenlítés/Költségek.  

a. Miután a Microsoft átveszi az Árukat vagy Szolgáltatásokat, és kézhez kap egy hibátlan és meg nem 

kifogásolt számlát (ez a nap a „Létrehozás Napja”), a Microsoft a Létrehozás Napját követő 30 napon belül 

kiegyenlíti a számlát. 

b. A Microsoft nem kötelezhető arra, hogy a Szállítótól az Áruk és Szolgáltatások átvételét követő százhúsz 

(120) napon túl kézhez kapott bármilyen számláját kiegyenlítse.  

c. Egy számla kiegyenlítése nem jelenti a jelen PO szerinti átvételt, és a fizetés korrigálható az észlelt 

tévedések, hiányosságok, hibák, illetve egyéb olyan dolgok miatt, amelyek vonatkozásában a Szállító nem 

teljesíti a jelen PO-ban számára előírtakat.  

d. A Microsoft csökkentheti azt az összeget, amellyel a Szállítónak vagy a Szállító valamely társvállalatának 

tartozik, azzal az összeggel, amellyel e vállalatok bármelyike a Microsoftnak tartozik. A Microsoft az ilyen 

beszámítást követően észszerű időn belül értesítést küld a Szállítónak. 

e. Ellenkező értelmű megállapodás hiányában a jelen PO-ból adódó kötelezettségei teljesítése, valamint az 

Áruk vagy Szolgáltatások nyújtása során felmerülő összes költséget a Szállító viseli. 

6. Adók.  

a. Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a Microsoft által a Szállító számára fizetendő összegek nem 

tartalmaznak adókat. A Microsoft nem felelős azokért az adókért, amelyeket a jogszabályok szerint a 

Szállítónak kell megfizetnie, ideértve a nettó vagy a bruttó árbevételre vonatkozó adókat, a névhasználati 

engedély (franchise) díját, továbbá a vagyonadót is. A Microsoft megfizet a Szállítónak minden olyan 

értékesítési, használati és forgalmi adót, amelyet a jelen PO megfizetni rendel, és amelyet az alkalmazandó 

jogszabályok szerint a Szállítónak kell beszednie a Microsofttól.  

b. Ha a Microsoft érvényes mentességi igazolást nyújt be a Szállítónak, a Szállító eltekint az igazolásban foglalt 

adók beszedésétől.  

https://einvoice.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/procurement/contracting-apsupport.aspx
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c. A Szállító vállalja, hogy a Microsoftot kártalanítja és mentesíti a Szállítót terhelő minden olyan igény, költség 

(ideértve az észszerű ügyvédi munkadíjakat is) és kötelezettség alól, amely a Szállítót terhelő adókkal 

kapcsolatos.  

d. Ha a törvény szerint a Microsoftnak vissza kell tartania adót a Szállítónak történő kifizetés terhére, akkor a 

Microsoft visszatarthatja ezt az adót, és az illetékes adóhatóságnak fizetheti meg. Az ilyen adókról a 

Microsoft a Szállítónak hivatalos nyugtát ad. A Microsoft észszerű intézkedéseket tesz annak érdekében, 

hogy az adóvisszatartások mértéke az alkalmazandó jog által megengedett legkisebb mértékű legyen. 

7. Ellenőrzés és átvétel. 

a. Az Áruknak és Szolgáltatásoknak meg kell felelniük a jelen PO-ban megfogalmazott elvárásoknak és 

előírásoknak. Ha a Szállító nem tartja be a jelen PO-ban megfogalmazott elvárásokat és specifikációkat, 

akkor a Microsoftnak jogában áll felmondani a jelen PO-t.  

b. A Microsoft minden Árut és Szolgáltatást bármikor és bárhol megvizsgálhat és letesztelhet, még gyártás 

közben, illetve a végső átvétel előtt is. Ha a vizsgálatot vagy tesztelést a Microsoft a Szállító telephelyén 

hajtja végre, akkor a Szállító további díj felszámítása nélkül köteles minden észszerű felszerelést, valamint 

segítséget a Microsoft ellenőreinek biztonsága és kényelme érdekében megadni. A végső ellenőrzést és 

átvételt megelőző semmilyen ellenőrzés és tesztelés végrehajtása vagy elmulasztása nem mentesíti a 

Szállítót az alól, hogy ő a felelős a hibákért és a jelen PO-ban foglaltak nem teljesítéséért. 

c. Ha a jelen PO keretében biztosított bármely tétel anyaghibás vagy gyártási hibás vagy más módon nem felel 

meg az elvárásoknak, akkor a Microsoftnak jogában áll azt javítás nélkül visszautasítani, megkövetelni adott 

időn belüli kijavítását, csökkentett áron átvenni, illetve visszaküldeni a Szállítónak, és visszakövetelni az érte 

kifizetett teljes összeget. A Microsoft által megküldött értesítés esetén a Szállító minden visszautasított, 

illetve javítandó tételt köteles azonnal, saját költségére kicserélni, illetve kijavítani. Ha a Szállító a Microsoft 

kérése után azonnal, a szállítási ütemtervnek megfelelően nem cseréli ki, illetve nem javítja ki a hibás tételt, 

akkor a Microsoftnak saját belátása szerint jogában áll (i) kicserélni, illetve kijavítani az adott tételt, és ennek 

költségét a Szállítóra terhelni, (ii) további értesítés nélkül hibás teljesítés okán felmondani a jelen PO-t, a 

Szállító költségére visszaküldeni a Szállítónak a visszautasított tételt, a Szállító pedig köteles azonnal 

visszafizetni a Microsoftnak a Microsoft által a visszaküldött tételért kifizetett bármilyen összeget, vagy 

(iii) megfelelő árcsökkentést kérni. 

d. Minden korábbi vizsgálat és fizetés ellenére a Microsoftnak jogában áll, hogy egy Microsoft által kijelölt 

helyen és a kiszállítást, illetve a teljesítést követő észszerű időn belül az összes Árut és Szolgáltatást végső 

vizsgálatnak és átvételnek vesse alá. Az ellenőrzések során keletkezett minden dokumentumot teljes 

egészében a Microsoft rendelkezésére kell bocsátani a jelen PO végrehajtása alatt és a Microsoft által e célra 

meghatározott későbbi időszakban is. 

8. Módosítások. A Microsoftnak jogában áll felfüggesztetni a Szállító teljesítését, növelni vagy csökkenteni a megrendelt 

mennyiséget, vagy a Microsoft üzleti szükségletei érdekében észszerű módosításokat végrehajtani (a továbbiakban 

ezek mindegyike egy „Megrendelésmódosítás”), a Szállító írásos (akár e-mail útján is) értesítése útján. Az ilyen 

módosításokról a Microsoft nem köteles értesíteni a Szállító garanciavállalóit, alvállalkozóit, illetve engedményeseit. 

Hacsak a felek másképpen meg nem állapodnak, a Megrendelésmódosítás nem vonatkozik a 

Megrendelésmódosítás napja előtt időben és teljes mértékben leszállított Áruk és Szolgáltatások módosítására. Ha 

egy módosítás a Szállító részéről a teljesítési költségeknek, illetve időráfordításnak a növekedését vagy csökkenését 

okozza, akkor az ár, a szállítási ütemterv, illetve mindkettő megfelelően megváltoztatható, amennyiben a Microsoft 

írásban beleegyezik az ilyen változtatásba. 

9. Eszközök és berendezések. A Szállító által az Áruk és Szolgáltatások biztosításához beszerzett összes olyan eszköz, 

berendezés és anyag, amelyet a Microsoft biztosított, fizetett ki, vagy amelynek költségeit a Microsoftra terhelték – 

ideértve a specifikációkat, rajzokat, szerszámokat, préseket, öntőformákat, szerelvényeket, mintákat, marókat, 

elektródákat, lyukasztókat, művészi alkotásokat, monitorokat, szalagokat, sablonokat, speciális teszteszközöket, 

mérőműszereket, tartalmakat, adatokat és szoftvereket is –, a jövőben is a Microsoft tulajdonát képezi vagy azzá 

válik, és bizalmas információként kezelendő. Továbbá a Szállító köteles ezeket a Microsoft kérésére haladéktalanul, 

a Microsoftra hárított költségek nélkül jó állapotban, a rendeltetésszerű használatból adódó szokásos kopást és 

elhasználódást megengedve, leszállítani a Microsoftnak a Microsoft 3. szakasz alapján kijelölt terjesztési helyre. A 

Szállító szavatolja, hogy az említett tétel(eke)t és információ(ka)t a Microsoft előzetes írásos engedélye nélkül 

kizárólag a Microsoft számára végzett munka, vagy anyagok vagy azok részeinek gyártási folyamata során használja.  

10. A felek vonatkozó IP-jének tulajdonjoga és használata. 

a. Mindkét félnek továbbra is tulajdonában marad a már korábban meglévő IP-jéhez fűződő minden jog és 

azokat megtartja, továbbá a jelen PO hatálya alá tartozó Árukon és Szolgáltatásokon kívül kifejlesztett 

bármely IP-jéhez fűződő minden jog.  
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b. Kizárólag a Szállítandók tekintetében: A Microsoftot illeti minden Szállítandó tulajdonjoga, ideértve az összes 

IP-jogot is, továbbá az összes adathordozó, legyen az bármilyen formátumú, minden hardver és a 

Szolgáltatások nyújtása során a Szállító által létrehozott minden egyéb materiális anyag tulajdonjoga is. IP-

nek tekintendő a Szállító által elvégzett minden olyan munka, amely a Szállítandóban felhasználandó vagy 

ahhoz kapcsolódó valamilyen írásos vagy testreszabott termék vagy nyilvántartás. 

c. Ha a Szállítandók nem minősülnek bérmunkának, a Szállító átruház a Microsoftra a Szállítandókban lévő, 

illetve azokhoz kapcsolódó minden jogot, jogcímet és érdekeltséget, beleértve az összes IP-jogot is. A Szállító 

lemond a Szállítandókban megtestesülő összes személyhez fűződő jogáról.  

d. Ha a Szállító bármely Áruban vagy Szolgáltatásban a Szállítónak vagy harmadik félnek az IP-jét használja fel, 

akkor a Szállító IP-je továbbra is a Szállító tulajdonában marad. A Szállító a Microsoftnak minden jelenlegi és 

jövőbeli IP-je alapján az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, örökös, visszavonhatatlan, szerzőijogdíj-

mentes, teljes mértékben kifizetett jogot és licencet ad arra, hogy a Microsoft a Szállító és a harmadik fél IP-

jét a Microsoft tulajdonosi érdekeinek és a jelen 10. szakasznak megfelelően felhasználja. 

e. A Microsoft IP-je.  

(1) A Szállító „Microsoft-anyagok”-ra is szert tehet. Ezek körébe tartozik a Szolgáltatás nyújtása 

érdekében a Microsoft vagy a Microsoftnak a Szállító által kért bármely társvállalata által vagy 

nevében a Szállítónak biztosított mindenféle materiális és immateriális anyag (többek között 

hardver, szoftver, forráskód, dokumentáció, módszer, know-how, folyamat, technika, ötlet, 

elképzelés, technológia és adat). Microsoft-anyagnak számít az előbb felsorolt anyagok minden 

módosítása és a belőlük származó munka, minden védjegy, valamint a Szolgáltatás részeként a 

Szállító adatbázisába bekerült minden adat. Nem tartoznak a Microsoft-anyagok közé a Szállító által 

a jelen PO keretein kívül és a jelen PO-hoz nem kapcsolódóan beszerzett Microsoft-termékek.  

(2) A Microsoft nem kizárólagos, allicencbe nem adható (kivéve a jóváhagyott alvállalkozóknak történő 

allicencbe adást) és visszavonható licencet ad a Szállítónak bármilyen Microsoft-anyag másolására, 

használatára és terjesztésére.  

(3) A Microsoft fenntart minden egyéb, a Microsoft-anyagokra és a kapcsolódó IP-re vonatkozó 

érdekeltséget. A Szállítónak nincs joga a Microsoft-anyagokat allicencbe adni, kivéve, ha az 

allicencbe adás jóváhagyott alvállalkozóknak történik azért, mert erre az Áruk és Szolgáltatások 

nyújtásához szükség van. Ha a Microsoft-anyagokhoz külön licenc tartozik, annak rendelkezései is 

alkalmazandók.  

(4) A Szállító észszerű óvintézkedéseket tesz a Microsoft-anyagok védelmére és annak biztosítására, 

nehogy azok elvesszenek, megsérüljenek, eltűnjenek, vagy ellopják őket.  

(5) A PO lejártakor vagy megszűntetésekor a Szállító köteles minden Microsoft-anyagot haladéktalanul 

visszaszolgáltatni.  

(6) A Microsoft-anyagok Szállító általi használatát illetően: 

i. a Szállítónak tilos a Microsoft-anyagokat módosítani, visszafordítani, visszafejteni, vagy azok 

forráskódját visszanyerni, kivéve, ahogy erre a Microsoft engedélyt ad; 

ii. a Szállító köteles a Microsoft-anyagokban található védett jogokra és licencjogra vonatkozó 

értesítést változatlan formában és tartalommal, jól láthatóan a helyén hagyni; 

iii. a Microsoft nem köteles a Microsoft-anyagokhoz karbantartást, frissítést vagy technikai 

támogatást nyújtani; 

iv. a Microsoft-anyagok „adott állapotban” állnak rendelkezésre, szavatosság nem vonatkozik 

rájuk; és 

v. a Szállító (vagy alvállalkozója) gondozásában, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló 

Microsoft-anyagok elveszéséért, sérüléséért, ellopásáért, eltűnéséért, illetéktelen 

használatáért, illetve az azokhoz való illetéktelen hozzáférésért a Szállító viseli a 

felelősséget. 

f. IP-jogok átengedése. 

(1) Licenc, hozzáférés és használat. A Szállító a Microsoftnak és a Microsoft társvállalatainak (ideértve 

azok alkalmazottait, vállalkozóit, tanácsadóit, külső munkatársait és a Microsoft vagy annak 

bármely társvállalata által a szolgáltatások nyújtása érdekében foglalkoztatott gyakornokokat is) 

(i) az egész világra kiterjedő, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, végleges, teljes mértékben 

kifizetett és szerzőijogdíj-mentes licencet ad minden olyan Árura vonatkozóan, amely külön licenccel 

nem rendelkező szoftvert vagy egyéb IP-t (ideértve a telepített alkalmazásokat is) tartalmaz; továbbá 
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(ii) az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, nem korlátozott, teljes mértékben kifizetett és 

szerzőijogdíj-mentes jogot ad a Szolgáltatásoknak (ahol ezek biztosítottak) a tartam során történő 

elérésére és használatára, mindegyik esetben a Microsoft üzleti céljainak érdekében. A licenc 

megengedi, hogy a Microsoft az ilyen szoftvereket, IP-t és Szolgáltatásokat az Árukhoz kapcsolódóan 

használja. A Microsoft átruházhatja ezt a licencet, ha az Árukat átruházza valamely társvállalatára, a 

Microsoft egy külső szolgáltatójára vagy egy (eladás vagy bérlés révén azzá vált) jogutód 

tulajdonosra.  

(2) Szavatosság és helytállási kötelezettségek átadása. A Szállító átruházza és átadja a Microsoftnak a 

külső gyártóknak és licencbeadóknak az Árukért fennálló minden szavatosságát és helytállási 

kötelezettségét. 

g. Végső átvételkor az Árukhoz (a szoftver kivételével) tartozó minden jogcím átszáll a Szállítóról a Microsoftra. 

11. Kijelentések és szavatosságok. A Szállító kijelenti és szavatolja a következőket: 

a. Minden joggal és felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy aláírja a jelen PO-t, és annak megfelelően 

teljesítsen, és teljesítése nem sérti a közte és bármely harmadik fél között létrejött bármely szerződés vagy 

kötelezettségvállalás feltételeit;  

b. A szolgáltatásokat szakszerűen, magas fokon, hozzáértéssel és kiváló minőségben nyújtja;  

c. A Microsoftnak minden Árut és Szolgáltatást (i) tervezési, gyártási és anyaghiba, (ii) jogdíjfizetési 

kötelezettség és (iii) minden javítói zálogjog, vagy minden egyéb törvény adta zálogjog, biztosíték és teher 

nélkül ad át;  

d. Az Áruk, a Szolgáltatások, a Szállítandók, továbbá a jelen PO alapján a Microsoftnak átadott bármely Szállítói 

IP és harmadik félhez fűződő IP: 

(1) sem részben, sem egészben nem tartoznak Kizárt licenc hatálya alá. „Kizárt Licenc” minden olyan 

szoftverlicenc, amely a használat, a módosítás és/vagy a terjesztés feltételeként ahhoz szükséges, 

hogy a szoftver vagy az azzal együtt használt és/vagy terjesztett egyéb szoftver (a) forráskód 

formájában nyilvánosságra hozható vagy terjeszthető; (b) származékos munkák elkészítéséhez 

licencbe vehető; vagy (c) díjmentesen továbbterjeszthető legyen; és  

(2) nem állnak olyan licencszerződés hatálya alatt, amely megköveteli, hogy bármely Microsoft-IP-

t, -terméket, -szolgáltatást vagy bármely Szállítói IP-t vagy a Microsoftnak licencbe adott bármely 

harmadik félhez fűződő IP-t, illetve a Szállítandókat magukban foglaló vagy azokból származtatott 

dokumentumokat licencbe adjanak vagy megosszanak bármilyen harmadik féllel; 

e. Az Áruk, a Szolgáltatások, a Szállítandók, valamint a jelen PO alapján a Microsoftnak átadott a bármely 

Szállítói IP vagy harmadik félhez fűződő IP:  

(1) a Szállító legjobb tudomása szerint nem sérti semmiféle harmadik fél szabadalmát, szerzői jogát, 

védjegyét, kereskedelmi titkát vagy egyéb védett jogát; 

(2) nem tartalmaz sem vírust, sem egyéb olyan kártékony kódot, amely károsíthatja vagy megfertőzheti 

az Árukat, a terméket, a szolgáltatást vagy bármely más szoftvert, illetve a Microsoft hálózatát vagy 

rendszereit; 

f. A Szállító betartja az összes alkalmazandó helyi, állami, szövetségi vagy külföldi törvényt, szabályt és előírást; 

g. A Szállítónak meg kell felelnie a jelen PO-ban foglalt Árukra, Szolgáltatásokra és kapcsolódó technológiákra 

vonatkozó amerikai exportszabályozásnak (U.S. Export Administration Regulations), a Nemzetközi 

Hadianyag-kereskedelmi Szabályzatnak (International Traffic in Arms Regulations), az USA 

Pénzügyminisztériuma Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (US Department of Treasury’s Office of Foreign 

Assets Control) szankcióprogramjainak, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormányának és más 

kormányoknak a végfelhasználókra, a végfelhasználásra és a rendeltetési helyre vonatkozó korlátozásainak, 

beleértve az ilyen, az Amerikai Egyesült Államok és más országok exportszabályainak hatálya alá tartozó 

Árukhoz és Szolgáltatásokhoz való hozzáférést is. További információ a következő webhelyen található: 

http://www.microsoft.com/exporting; és  

h. A Szállító betartja a megvesztegetés, a korrupció, a könyvelés és a nyilvántartások pontatlan vezetése, az 

elégtelen belső szabályozás és a pénzmosás tilalmára vonatkozó összes alkalmazandó jogszabályt, beleértve 

az Egyesült Államok Külföldi Megvesztegetésekkel Foglalkozó Törvényét (Foreign Corrupt Practices Act) is, és 

az alkalmazottai számára képzést biztosít ezeket illetően. A Szállító nem ajánl fel és nem ad a Microsoft 

egyetlen alkalmazottjának, megbízottjának vagy képviselőjének sem semminemű pénzjutalmat annak 

érdekében, hogy valamilyen megbízást kapjon a Microsofttól, vagy hogy az illető személyt a Microsofttal 

kötött szerződés, illetve a Microsofttól származó megrendelés (ideértve többek között a jelen PO-t is) 

feltételeinek, kikötéseinek vagy teljesítésének módosítása érdekében befolyásolja.  

http://www.microsoft.com/exporting
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12. Felmondás. A Microsoftnak jogában áll rendkívüli vagy rendes felmondással felmondani a jelen PO-t. A felmondás az 

írásos értesítés megküldésével lép hatályba. Ha a Microsoft rendes felmondással mondja fel a PO-t, akkor 

kizárólagos kötelezettsége a következők megfizetése: 

a. a felmondás hatálybalépésének napja előtt átvett Szállítandók és Áruk; vagy  

b. végrehajtott Szolgáltatások, ahol is a Microsoft fenntartja annak jogát, hogy belőlük a felmondás 

hatálybalépése napját követően is hasznot húzzon. 

13. Személyes adatok védelme és adatvédelem. Ha a Szolgáltatás teljesítésének vagy az Áruk biztosításának részeként a 

Szállító bármilyen Személyes Adatot vagy Bizalmas Információt Kezel, akkor a Szállító vállalja, hogy: (a) betartja a 

Szállítói Adatvédelmi Követelmények (a továbbiakban „DPR”) 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx webhelyen 

elérhető legfrissebb változatában foglaltakat, és (b) a Személyes Adatok Kezelésének vonatkozásában aláírja a 

Microsoftnak a jelen PO-t kiegészítő külön, az adatvédelmi törvények, többek között az Általános adatvédelmi 

rendelet rendelkezéseinek betartására vonatkozó kiegészítését is. A „Kezelés” a Személyes Adatokon automatizált 

módon vagy másként végrehajtott bármilyen műveletet vagy művelethalmazt jelent, például gyűjtést, rögzítést, 

rendszerezést, strukturálást, tárolást, adaptálást vagy módosítást, lekérést, konzultációt, használatot, továbbítással 

történő nyilvánosságra hozatalt, terjesztést vagy más módon történő rendelkezésre bocsátást, elrendezést vagy 

kombinálást, korlátozást, törlést és megsemmisítést. A „Kezel” és ragozott alakjai egyező jelentéssel bírnak. A 

„Személyes Adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „Érintett”) vonatkozó 

bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 

valamely azonosító, például név, azonosítószám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy 

testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több 

tényező alapján azonosítható. 

14. Szállítói Irányelvek és a Magatartási Kódex. A Szállító köteles betartani a Szállítói Irányelvek és a Szállítói Magatartási 

Kódex http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx 

webhelyen elérhető legfrissebb változatának előírásait.  

15. Akadálymentes elérhetőség. A Microsoft számára kifejlesztett vagy biztosított eszközöknek, termékeknek, 

webhelyeknek, webalkalmazásoknak és online tartalmaknak meg kell felelniük a törvény által előírt és a Microsoft 

által meghatározott összes akadálymentesítési követelménynek. A Szállító által fejlesztett, biztosított vagy 

fenntartott, a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó webhelyeknek, webalkalmazásoknak és online tartalmaknak 

teljesíteniük kell a Webtartalom-akadálymentesítési Útmutató 2.0 A és AA szintű teljesítési feltételeit (a 

továbbiakban „WCAG 2.0 AA”). A WCAG 2.0, amelyet ISO/IEC 40500:2012 szabványként is kodifikáltak, a 

http://www.w3.org/TR/WCAG20/ webhelyen érhető el. A WCAG-ról a http://www.w3.org/WAI/intro/wcag webhely 

ad áttekintést. 

16. Jogról való lemondás kizárása. A Microsoft részéről bármely jog vagy jogorvoslat gyakorlásának késedelme vagy 

elmulasztása nem jelenti az adott vagy bármely egyéb jogról vagy jogorvoslatról való lemondást. 

17. Fizetésképtelenség, elmaradt haszon, kár.  

a. Ha bármelyik fél fizetésképtelenné válik, csődeljárást indítanak ellene, csődvédelmet kér, vagy hitelezői 

javára engedményezéssel él, az a jelen PO súlyos megszegésének minősül. Jelen PO-ban a 

„fizetésképtelenség” vagy azt jelenti, hogy (a) a fél megfelelően megállapított kötelezettségei meghaladják 

megfelelően megállapított eszközeit, vagy azt, hogy (b) a fél a normális üzletvitel során nem teljesíti időben 

fizetési kötelezettségeit. 

b. A felelősség korlátozása. A 19. SZAKASZBAN FOGLALT HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK KIVÉTELÉVEL EGYIK 

FÉL SEM FELELŐS A MÁSIK FELÉ SEMMILYEN OLYAN KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYI, RENDKÍVÜLI, 

ELRETTENTŐ VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT (IDEÉRTVE AZ ADATVESZTÉSBŐL, AZ ELMARADT BEVÉTELBŐL 

ÉS/VAGY HASZONBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT IS), AKÁR ELŐRE LÁTHATÓAK VOLTAK AZOK, AKÁR NEM, 

AMELYEK A JELEN PO-HOZ KAPCSOLÓDÓAN MERÜLNEK FEL, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÖTELEZETTSÉG 

ALAPJA SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG, A SZAVATOSSÁGI 

KÖTELEZETTSÉGEK MEGSZEGÉSE VAGY MÁS, MÉG AKKOR SEM, HA A FÉL TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ ILYEN 

KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. 

18. Alvállalkozásba adás. A Microsoft előzetes írásos hozzájárulása nélkül a Szállító nem jogosult semmilyen Áru és 

Szolgáltatás elkészítéséhez, nyújtásához alvállalkozót igénybe venni. 

19. Kártalanítás. A Szállító megvédi, kártalanítja és mentesíti a Microsoftot és a Microsoft társvállalatait minden igénytől, 

követeléstől, veszteségtől, költségtől, kártól és keresettől, amely (a) valamely harmadik fél IP-jének vagy egyéb 

védett jogának vélt vagy valós megsértéséhez kapcsolódóan a jelen PO alapján biztosított Áruk és Szolgáltatások 

révén merül fel, (b) bármely olyan igénytől, amely ha igaznak bizonyulna, a jelen PO-ban a Szállító által vállalt 

szavatosságnak vagy a 13. szakasz rendelkezéseinek a megsértését jelentené, (c) a Szállító, a Szállító megbízottjai, 

http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.microsoft.com/about/companyinformation/procurement/process/en/us/contracting.aspx
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag
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alkalmazottai vagy alvállalkozói által elkövetett minden olyan tettől vagy mulasztástól, amely az alkalmazandó 

jogszabályok, szabályok és előírások be nem tartását vagy elkerülését jelenti, (d) a titoktartási kötelezettség 

bárminemű megszegésétől, (e) a Szállítónak vagy a Szállító bármely alvállalkozójának olyan gondatlan vagy 

szándékos cselekedetétől vagy mulasztásától, amelynek eredménye személyi sérülés, halál vagy veszteség, 

materiális és immateriális javak eltűnése vagy károsodása, valamint (f) alkalmazottaitól, társvállalataitól vagy 

alvállalkozóitól származó mindenféle igénytől, függetlenül azok alapjától, ideértve többek között az egyezségek, a 

perköltség és az észszerű ügyvédi költség megfizetését is. 

20. Biztosítás.  

a. A Szállító megköti az alábbi biztosításokat a megadott minimális értékhatárokkal (vagy azokkal egyenértékű 

összeghatárokkal helyi pénznemben): (i) általános üzleti felelősségbiztosítás 500 000 USD értékben 

biztosítási eseményenként személyi sérülés és/vagy anyagi kár esetén (ideértve a Gépjármű-

felelősségbiztosítást is), (ii) Munkaadói Felelősségbiztosítás 100 000 USD minimális összeghatárral 

biztosítási eseményenként, valamint (iii) a jogszabályban előírt összeghatárokkal minden, a Worker’s 

Compensation and Occupational Disease Acts vagy más, a Szállító és/vagy annak megbízottjai, 

alkalmazottai vagy alvállalkozói jelen PO alapján végzett tevékenységére alkalmazandó hasonló 

jogszabályok és előírások hatálya alá tartozó igény esetén. 

b. Ha a jelen PO-ban szereplő Áruk vagy Szolgáltatások nyújtása szakmai felelősségből illetve műhibából vagy a 

mulasztásból származó igényhez vezethet, akkor a Szállító biztosítást köt és biztosítási fedezetet tart fenn az 

ebből származó igényekre olyan biztosítási értékhatárokkal, amelyek igényenként legalább 2 000 000 USD 

értékűek, illetve ezzel egyenértékűek helyi pénznemben kifejezve. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania a 

harmadik fél védett jogainak (például a védjegyéhez fűződő és a szerzői jogának) megsértésére, amennyiben 

ilyen fedezetet nyújtó biztosítás észszerűen, a kereskedelemben szokásos módon megköthető. A Szállító 

köteles fenntartani olyan élő biztosítást vagy olyan kiterjesztett igénybejelentési időszakra vonatkozó 

biztosítást, amely fedezetet nyújt az olyan igényekre is, amelyeket első alkalommal a jelen PO 

megszűntetését vagy lejártát követő 12 hónapon belül jelentenek be a biztosítónak. 

c. A Microsoft kérésre a Szállító köteles az előírt biztosítási fedezet fennállását igazolni. Ha a Microsoft 

észszerűen azt állapítja meg, hogy a Szállító fedezete nem megfelelő, akkor a Szállító azonnal további 

fedezetet nyújtó biztosítást köt, és erről a Microsoftot írásban értesíti.  

21. Bizalmas információk titokban tartása. Ha a felek standard Microsoft Titoktartási Szerződést kötöttek, annak 

feltételei is alkalmazandók és a jelen PO részét képezik, és a jelen PO összes feltétele és kikötése, valamint a 

Microsoft-anyagok a Titoktartási Szerződésben meghatározott Bizalmas Információnak minősülnek. Ha a felek között 

nem jött létre standard Microsoft Titoktartási Szerződés, akkor a Szállító vállalja, hogy a jelen PO tartama alatt 

mindenkor és azt követően 5 évig a Microsoft Bizalmas Információit a lehető legszigorúbb titoktartással kezeli, nem 

használja fel és nem adja ki harmadik félnek. A „Microsoft Bizalmas Információja” minden olyan nem nyilvános 

információ, amelyet a Microsoft vagy annak egy társvállalata szóban vagy írásban bizalmasnak minősít, illetve 

amelyet felfedése esetén bizalmasan kellene kezelni. A Microsoft Bizalmas Információjának minősülnek: 

a. a jelen PO feltételei és kikötései;  

b. a Microsoft kibocsátott vagy ki nem bocsátott szoftver- és hardvertermékeire vonatkozó információk;  

c. bármely Microsoft-termék marketingje és hirdetése; 

d. a Microsoft üzletpolitikája és üzleti gyakorlata; 

e. a Microsoft ügyfelei és szállítói; 

f. a Microsoft-anyagok és a Microsoft által a jelen PO alapján átadott, illetve a Szállító által az Áruk vagy 

Szolgáltatások nyújtása során megszerzett vagy létrehozott minden információ; továbbá 

g. a nem a Microsofttól származó minden olyan információ, amelyet bizalmasan kell kezelni. 

Ha a Szállítóban kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy adott információ a Microsoft Bizalmas információjának 

számít-e, erről ki kell kérnie a Microsoft véleményét. A Microsoft Bizalmas Információi közé nem tartoznak olyan 

adatok, amelyek már a Microsoft általi közlésük előtt is ismertek voltak a Szállító számára, illetve olyan információk, 

amelyek a Szállító hibáján kívül nyilvánosan elérhetővé válnak. 

22. Ellenőrzés, audit. A Szállító vállalja, hogy a jelen PO tartama alatt és az azt követő 4 év során megőriz minden olyan 

szokásos és megfelelő könyvelési nyilvántartást és könyvet, továbbá minden olyan szokásos és megfelelő költség- és 

kiadási tételt, amely a jelen PO-val összefüggésben keletkezett. A fentebb említett időszak során a Microsoftnak 

jogában áll a vonatkozó nyilvántartások és létesítmények auditálását és/vagy ellenőrzését kezdeményezni annak 

érdekében, hogy meggyőződjön a Szállító által kibocsátott bizonylatok és számlák helytállóságáról, továbbá arról, 

hogy a Szállító valóban betartja a jelen PO rendelkezéseit. Minden ilyen ellenőrzést a Microsoft vállalati belső ellenőre 

vagy egy, a Microsoft által kiválasztott ilyen jellegű ellenőrzések végzésére tanúsítvánnyal rendelkező nyilvános 
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könyvvizsgáló cég hajt végre. A Szállító vállalja, hogy a Microsoft kijelölt auditáló vagy ellenőrző csoportjának 

megfelelő betekintést enged a Szállító nyilvántartásaiba és létesítményeibe. Ha az auditorok azt állapítják meg, hogy 

a Microsoft túlfizette a Szállítót, akkor a Szállító köteles visszafizetni a Microsoftnak a túlfizetés összegét. Az 

auditorok vagy az ellenőrző csapat költségeit a Microsoft viseli. Ha azonban az auditálás során az derül ki, hogy a 

Szállító az ilyen auditálási időszakban legalább 5%-kal túlszámlázta a Microsoftot, akkor a Szállító köteles 

megtéríteni a Microsoftnak az ilyen kiadásokat. 

23. Átruházás. A Microsoft előzetes írásos hozzájárulása nélkül a jelen PO-ból eredő egyetlen jog vagy kötelezettség 

(ideértve a kifizetett összegek átvételének jogát is) sem ruházható át. Ilyen hozzájárulás nélkül minden átruházás 

semmis. A Microsoft átruházhatja a jelen PO által biztosított jogait. 

24. Értesítés munkaügyi vitáról. Ha tényleges vagy potenciális munkaügyi vita késlelteti a jelen PO időre történő 

teljesítését, vagy fennáll a késleltetés veszélye, akkor a Szállító köteles erről a vitáról, annak minden részletére 

kiterjedően, azonnal írásban értesíteni a Microsoftot. A Szállító köteles az előzővel azonos értelmű feltételt 

belefoglalni minden alvállalkozói szerződésébe, és minden ilyen értesítés kézhezvételekor azonnal köteles a 

Microsoftot írásban értesíteni. 

25. Szabadalmi licenc. Tekintet nélkül minden benne szereplő egyéb feltételre, ha a Szállító nem teljesít a jelen PO 

feltételeinek megfelelően, akkor a Szállító a jelen PO teljesítésének részeként és a Microsoftot minden további 

költségtől mentesítve automatikusan visszavonhatatlan, nem kizárólagos és szerzőijogdíj-mentes jogot és licencet ad 

a Microsoftnak bármely és az összes olyan termék használatára, értékesítésére, gyártására és gyártatására, 

amelyben a jelen PO szerinti valamely Szállítandóval kapcsolatban a Szállító által vagy annak nevében tett, 

vélelmezett vagy ténylegesen a gyakorlatba átültetett bármely vagy összes találmány és felfedezés ölt testet. 

26. Alkalmazandó jog. Az Áruk és Szolgáltatások Microsoft számára történő, Amerikai Egyesült Államokon belüli 

rendelkezésére bocsátására nézve Washington állam törvényei tekintendők irányadónak, és a jelen PO e törvények 

szerint értelmezendő. A felek elfogadják Washington állam bíróságának kizárólagos illetékességét. Minden egyéb, a 

Microsoftnak biztosított Árut és Szolgáltatást illetően a jelen PO-ra nézve a Microsoft fizikai helyszíne szerinti jog, 

joghatóság és illetékesség az irányadó. 

27. Nyilvánosság, védjegyek használata. A Szállító a Microsoft előzetes írásos jóváhagyása nélkül nem ad ki olyan 

sajtóközleményeket vagy más olyan közleményeket, amelyek a Szállító és a Microsoft kapcsolatára vagy a jelen PO-

ra vonatkoznak. A Szállító a Szolgáltatásokhoz és Szállítandókhoz kapcsolódóan akkor is csak a 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/Trademarks/Usage/default.aspx webhelyen található 

útmutatóban foglaltaknak megfelelően használhatja a Védjegyeket, ha ehhez kap írásos jóváhagyást.  

28. Részleges érvénytelenség, URL-címek. Ha a jelen PO bármely rendelkezését egy illetékes bíróság jogellenesnek, 

érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, a többi rendelkezése teljes mértékben érvényben és hatályban 

marad. Az URL-címekre való hivatkozás magában foglalja a helyükbe lépő URL-címekre, a honosított URL-címekre, 

valamint az adott URL-címeken található webhelyekről hivatkozás útján elérhető információkra vagy forrásokra való 

hivatkozást is.  

29. Hatályban maradó rendelkezések. A jelen PO azon rendelkezései, amelyeket tartalmunknál fogva a jelen PO 

megszűnése vagy lejárta után kell végrehajtani, vagy amelyek a jelen PO megszűnése vagy lejárta után esetleg 

bekövetkező eseményekre alkalmazandók, a jelen PO megszűnése, illetve lejárta után is hatályban maradnak. A 

kártalanításra vonatkozó minden kötelezettségvállalás a jelen PO megszűnését, illetőleg lejártát követően is 

hatályban marad. 
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