Magyarország joga szerint érvényesen megalapított és a cégjegyzékbe a Győri Törvényszék Cégbíróságán Cg. 08-10-001840 szám
alatt bejegyzett AUDI HUNGARIA Zrt. Általános IT Előírásai - 2017.01.01. napjától hatályos változat
1. Alkalmazási terület

vagy más hasonló programot.
2.7. A
Szerződésben
foglalt
eltérő 3.3. Erre vonatkozó igényünk esetén
2.4. Ha a Szerződés tárgya valamely
rendelkezés
hiányában
Partner
Megbízottnak be kell nyújtania egy
1.1. Jelen Előírások alapvetően az AUDI
eredmény
létrehozása,
Partner
valamennyi
szükséges
ajánlatot a szoftver forráskódjának
HUNGARIA Zrt., mint megrendelő (a
vállalja, hogy a teljesítést megfelelő
infrastrukturális szolgáltatást további
nem kizárólagos és/vagy kizárólagos,
továbbiakban „Megrendelő”) által
módon dokumentálja, és igény esetén
költségigény
nélkül
teljesít
a Konszernvállalatokra átruházható,
igénybe vett információtechnológiai
a szolgáltatás állásáról elvárásainak
Megrendelő részére. Infrastrukturális
al-licencbe adható, időben, térben és
(„IT”) szolgáltatásokra irányadóak.
megfelelően
tájékoztatja
a
szolgáltatásnak minősül valamennyi
tartalmilag korlátlan használati jogára
Egyéb szolgáltatások és szerződések
Megrendelőt.
előkészítő szolgáltatás, mely szoftvernézve.
tekintetében
is
megfelelően 2.5. Partner távadatátvitel útján csak a
és/vagy hardverszolgáltatás és/vagy
alkalmazandóak a jelen Előírásokban
Megrendelő
kifejezett,
írásos
alkalmazás előkészítéséhez szükséges 4. Harmadik személy jogai
foglaltak, amennyiben Partner a
(digitális)
beleegyezésével
férhet
(például
rendszerek
tervezése,
teljesítés során hozzáférést kap a
hozzá a Megrendelő rendszereihez.
kialakítása, felépítése vagy telepítése, 4.1. Amennyiben a Szerződés teljesítése
Megrendelő IT rendszereihez, vagy
Partner ezzel kapcsolatban köteles
IT munkahely).
harmadik személy jogát sérti (ideértve
bármilyen egyéb módon Megrendelő
informálódni a vonatkozó biztonsági 2.8. Megrendelő erre vonatkozó igénye
az iparjogvédelmi és szerzői jogokat
IT rendszereivel dolgozik.
irányelvekről és koncepciókról, melyek
esetén
Partner
támogató
is), úgy Partner köteles a szükséges
a
www.audi.hu/hu/beszallitok
szolgáltatásokra (support) is ad
jog(ok)
megszerzésével
a
2. A szerződés teljesítése
internetes oldalról lehívhatóak, és
ajánlatot
a
szokásos
piaci
Szerződésnek megfelelő állapotot
melyeket
kérésre
a
Partner
feltételeknek megfelelően. Támogató
létrehozni. Amennyiben a jog(ok)
2.1. A
„Szerződés”
fogalmának
rendelkezésére bocsát a Megrendelő.
szolgáltatásnak minősül valamennyi
megszerzése nem lehetséges, úgy
meghatározása
a
Megrendelő
Partner köteles ezeket betartani,
szoftverés/vagy
hardver
Partner köteles a Szerződés tárgyával
Általános
Beszerzési
Feltételei
illetve köteles munkatársait, valamint
szolgáltatást és/vagy alkalmazást
egyenértékű teljesítést (szolgáltatást,
(továbbiakban: „ÁBF”) I.7. pontjában
a teljesítésbe bevont harmadik
és/vagy infrastrukturális szolgáltatást
árut, dokumentációt stb.) Megrendelő
található.
személyeket,
alvállalkozókat
a
kísérő szolgáltatás (például oktatás,
rendelkezésére
bocsátani,
mely
2.2. Partner a Szerződés teljesítése során a
Megrendelő
rendszereihez
való
tanácsadás,
optimalizálás,
harmadik személy jogát nem sérti
legfrissebb ISO 9001 szabványnak és
hozzáférést megelőzően tartalmukról
karbantartás/megóvás).
(workaround). A workaround csak
a tudomány és a technika jelen
kioktatni.
akkor számít egyenértékűnek, ha a
állásának
megfelelő
adatés 2.6. Amennyiben
Partner
munkatársa 3. Az eredmények feletti jogosultság
Szerződés tárgyának szerződésszerű
rendszervédelmi
követelményeket
Megrendelő
IT
rendszereihez
használatát
nem
vagy
csak
biztosít, így különösen biztosítja
hozzáférést
kap,
a
munkatárs 3.1. Amennyiben
Megbízott
standard
jelentéktelen mértékben korlátozza.
Megrendelő rendszereit a technika
azonosító adatainak kezelésére és
szoftvert ad át (ideértve a letöltés
Partner viseli a workaround költségeit,
jelen állásának megfelelően harmadik
felhasználására az AUDI AG vagy a
útján történő átadást is), ezen a
valamint
szükséges
esetben
a
személy illetéktelen hozzáférése (pl.:
VOLKSWAGEN AG egy kapcsolt
Konszernvállalatokra átruházható, alszerződéses
szolgáltatáshoz
hacker támadások), valamint nem
vállalkozásánál
(továbbiakban:
licencbe adható, időben, térben és
kapcsolódó környezet átalakításának
kívánatos adatátvitel (pl.: spam) ellen.
Konszernvállalat(ok))
kerül
sor.
tartalmilag korlátlan használati jogot
költségeit.
2.3. Partner
a
Megrendelő
részére
Partner
köteles
az
érintett
szerez a Megbízó.
4.2. Amennyiben a Szerződés tárgya a
átadandó
szoftvereket
és
munkatársaitól a fentiek szerinti 3.2. Minden más eredményen, melyek a
Partner
tulajdonát
képező
adathordozókat
az
átadást
adatkezeléshez
történő
előzetes
szerződés tárgyát képezik (egyedi
tartalom/információ átadása vagy
megelőzően
egy
naprakész
írásbeli hozzájárulást beszerezni, és
szoftverek, ügyfél számára személyre
tárolása (content providing), úgy
víruskereső programmal megvizsgálja
Megrendelő erre vonatkozó igénye
szabott szoftverek, dokumentációk,
Partner saját költségére valamennyi, a
és megbizonyosodik arról, hogy a
esetén ezen dokumentumokat részére
koncepciók
stb.)
a
Megbízó
Szerződés teljesítéséhez szükséges
szoftverek és adathordozók nem
bemutatni; ezen kötelezettségeinek
kizárólagos, átruházható, al-licencbe
használati- és a teljesítést védő jogot
tartalmaznak kártékony programokat,
megszegéséért kizárólagosan Partner
adható, időben, térben és tartalmilag
megszerzi a szerzőktől/jogosultaktól
számítógépes vírusokat, féreg-, trójai,
felel.
korlátlan használati jogot szerez.
vagy a jogokat kezelő értékesítési
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társaságtól. Partner mentesíti a 5. Open Source szoftverek
8. Revíziós klauzula
Megrendelőt
harmadik
személy
valamennyi követelése alól, melyek 5.1. A Szerződés teljesítése során nyílt 8.1. Partner
Megrendelőnek
és/vagy AUDI HUNGARIA Zrt.
azon alapulnak, hogy Partner ezen
forráskódú szoftver alkalmazása csak
külső
partnereinek
és/vagy
a Székhely: 9027 Gyõr, Audi Hungária út 1.
pontba foglalt kötelezettségeinek
a Megrendelő előzetes, írásbeli
VOLKSWAGEN
AG Gyõri Törvényszék Cégbírósága
nem vagy nem elegendő mértékben
hozzájárulásával lehetséges.
konszernrevíziójának
bármikor Cg. 08-10-001840
tett eleget.
5.2. Amennyiben Partner a Megrendelő
gyakorolható jogot biztosít, amely
4.3. Partner korlátlanul mentesíti a
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
alapján
előzetes
bejelentést Adószámok:
Megrendelőt
harmadik
személy
alkalmaz nyílt forráskódú szoftvert,
követően:
magyar adószám: 23391475-2-08
jogának
megsértéséből
eredő
úgy Megrendelő igénye esetén köteles
- a Partner és Megrendelő között magyar közösségi adószám: HU23391475
követelések,
valamint
az
ezzel
a nyílt forráskódú szoftvert egy
történt
üzleti
eseményekre
kapcsolatos költségek alól, kivéve, ha
egyenértékű
zárt
forráskódú
vonatkozó valamennyi adatot;
Bankszámlaszámok:
a
harmadik
személy
jogának
szoftverrel helyettesíteni.
- Partner és/vagy alvállalkozói IT- Commerzbank Budapest
megsértése
kizárólag
a 5.3. Partner teljes körűen mentesíti a
biztonsági
dokumentumait HUF : 14220108-42431006-00000000
Megrendelőnek
felróható;
így
Megrendelőt harmadik személy azon
(szabályzatok, munkautasítások IBAN: HU47 14220108 42431006
különösen, ha a jogsértés kizárólag
követelései és az azokhoz kapcsolódó
stb.) és folyamatait a Megrendelő 00000000
arra vezethető vissza, hogy a
költségek
alól,
melyek
nyílt
mindenkor hatályos IT Biztonsági (SWIFT: COBAHUHXXXX )
Megrendelő a Szerződés tárgyát
forráskódú szoftverek a Megrendelő
Előírásaiban
Partner használati feltételei alapján
előzetes,
írásbeli
hozzájárulása
(www.audi.hu/hu/beszallitok)
Commerzbank Ingolstadt
nem megengedett módon használta
nélküli, Partner általi alkalmazásából
foglaltakra tekintettel
EUR : 72140052-192247500
(pl.: a szoftver nem megengedett
erednek.
Partnernél,
ill.
alvállalkozóinál IBAN : DE31 7214 0052 0192 2475 00
összekapcsolása más szoftverrel).
megtekinthetik és megvizsgálhatják. (SWIFT: COBADEFF721)
4.4. Amennyiben a Szerződés teljesítése 6. Click Wrap-/ Shrink Wrap-licenc
harmadik személy jogát sérti, Partner
9. Egyéb
köteles saját költségén, önállóan jogi 6.1. Click
Wrap-/
Shrink
Wrap
védelmet
biztosítani
Megrendelő
licencfeltételek
alkalmazását 9.1. Amennyiben jelen Előírások valamely
részére a harmadik személy igényeivel
Megrendelő kizárja.
rendelkezése ellentétes az ÁBF-el, a
szemben. E jogi védelem során,
jelen
Előírásokban
foglaltak
amennyiben szükséges, Megrendelő 7. Licenc-auditok
elsőbbséget élveznek.
megfelelő
mértékben
támogatja
Partnert az ő költségén. Megrendelő 7.1. Amennyiben
Partner
írásban,
jogosult jogainak védelmét Partnerrel
megfelelő indokolással közli
a
egyeztetve maga ellátni; Partner
Megrendelővel,
hogy
álláspontja
ebben az esetben is köteles a
szerint Megrendelő megsérti valamely
felmerülő költségeket viselni.
általa, határozott időre átadott
4.5. Partner mentesíti a Megrendelőt
szoftver
felhasználási
jogának
valamennyi követelés alól, melyet az
szabályait, úgy az érintett szoftverrel
eredmény előállításában résztvevő
kapcsolatban
Megrendelő
licencszerző
érvényesít
Megrendelővel
auditot folytat le (a felhasználási
szemben.
jogra
vonatkozó
szabályok
betartásának
megvizsgálása),
és
írásban tájékoztatja Megrendelő a
Partnert a licenc-audit eredményéről.
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