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1. PREAMBULUM 

 

1.1. A Bellis Egészségtár Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szállító) 

gyógyszerek és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek, étrend 

kiegészítők, kozmetikumok, valamint minden egyéb a társaság profiljába tartozó 

termékek forgalmazásával és nagykereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. A 

Szállító gyógyszer nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezik, melynek száma OGYI: 

2891/45/07, legutolsó határozat száma: OGYI/1467-2/2016. 

 

1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Szállító a 

vevőivel (a továbbiakban: Megrendelő) megkötendő szerződéseket egységesítse és 

létrehozásukat egyszerűsítse ÁSZF alkalmazásával. A Szállító ÁSZF-étől eltérő általános 

szerződési feltételek alkalmazásának a lehetőségét a Felek kizárják. 

 

1.3. Az ÁSZF – figyelemmel arra, hogy a Szállító az ÁSZF megismerését a Megrendelő 

részére már a Szállítási Jogviszony létesítését megelőzően lehetővé tette – a Szállítási 

Jogviszony részévé válik, az itt megfogalmazott rendelkezések a Felekre nézve 

szerződéses jogokat keletkeztetnek, illetve kötelezettségeket rónak. 

 

1.4. Amennyiben az egyedi szerződés és az ÁSZF bármely rendelkezése között olyan 

ellentmondás állna elő, melyet a hatályos jogszabályok értelmezési elvei szerint 

feloldani nem lehet, azaz a szállítási szerződés, bármely vonatkozó megállapodás 

vagy kondíciós lista és az ÁSZF tartalma eltér egymástól, úgy az előbbi válik a 

jogviszony részévé. 

 

1.5. A Szállító a hatályos Ptk. rendelkezései szerint az ÁSZF szokásostól eltérő kikötéseire oly 

módon hívja fel a Megrendelő figyelmét, hogy azokat az ÁSZF szövegében kurzív 

szedéssel jelzi. A Szállítási Jogviszony létesítésével és a Szállítási szerződés aláírásával 

Megrendelő igazolja, hogy a Szállító kifejezetten felhívta a figyelmét arra, hogy jelen 

ÁSZF egyes rendelkezései a Szállítási Szerződésre vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésektől lényegesen vagy a Felek között korábban alkalmazott 

rendelkezésektől eltérnek. A Szállítási szerződés aláírásával Megrendelő kijelenti, hogy 

a Szállító figyelemfelhívását tudomásul vette, megértette és a Szállítási szerződést 

annak ismeretében köti meg. 

 

1.6. A Megrendelő a Szállítóval történő üzleti kapcsolat felvételével, szállítási szerződés 

aláírásával, illetve a megrendeléseinek a leadásával a jelen ÁSZF-ben foglaltakat a 

Szállítási Jogviszony vonatkozásában a Megrendelőre nézve kötelezően 

alkalmazandónak kifejezetten elfogadja. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi 

valamennyi a Szállítási Jogviszonnyal kapcsolatos szerződésnek, kondíciós listának, 

megrendelésének, megrendelés visszaigazolásnak és egyéb jognyilatkozatnak. Jelen 

ÁSZF feltételeitől eltérő megrendelői általános szerződési vagy egyéb feltételek csak a 

Szállító kifejezett, írásos beleegyező nyilatkozatával érvényesek és csak Szállító 

kifejezett, írásbeli nyilatkozata alapján válhatnak a felek között létrejött szerződés 

részévé. 

 

 

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

 

A jelen ÁSZF értelmezése során az alábbi fogalmak az alább meghatározott 

jelentéssel bírnak: 

„Állatgyógyászati Készítmény” vagy „Állatgyógyászati Készítmények”: 

állatgyógyászati készítmény (gyógyszer) bármely anyag vagy anyagok keveréke, 

amelyet állatok betegségeinek kezelésére vagy megelőzésére készítenek, továbbá 

bármely anyag vagy anyagok keveréke, amely farmakológiai, immunológiai vagy 



4. oldal, összesen: 23 

 4 

metabolikus hatások kiváltása révén az állatok valamely élettani funkciójának 

helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve orvosi diagnózis felállítása érdekében 

alkalmazható. 

„Elszámolási Periódus”: a Szállítási Szerződésben meghatározott azon periódus, mely 

leteltét követően a Felek elszámolnak egymással a Szállítási Szerződésben 

meghatározott Kedvezményekkel. Az Elszámolási Periódus határozza meg a 

Kedvezményekkel történő elszámolás gyakoriságát.  

 „Emelt Szintű Kedvezményhez Szükséges Forgalmi Limit”: a Szállítási Szerződésben 

meghatározott és a Szállító által havonta közzétett listaáron számított, a Megrendelő 

és a Szállító közötti, jelen ÁSZF és a Szállítási Szerződés rendelkezései szerint számított 

nettó forgalom, mely elérése esetén a Szállító a Szállítási Szerződésben meghatározott, 

emelt szintű kedvezményeket biztosítja a Megrendelő részére.  

„Fitotéka Termék” vagy „Fitotéka Termékek”: a Gyógyszereken és 

Gyógyszeranyagokon kívül valamennyi Termék, amennyiben azt a Szállító nem sorolta 

vagy sorolja a jelen ÁSZF-ben definiált és nagy kezdőbetűvel meghatározott más 

fogalom hatálya alá, azzal, hogy a Kedvezmények számítása során a Felek ettől 

eltérő írásbeli megállapodásának vagy Szállító ettől eltérő rendelkezésének 

hiányában az Állatgyógyászati Készítmények is Fitotéka Termékeknek minősülnek. 

„Gyógyszer” vagy „Gyógyszerek”: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és 

egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. 

törvény rendelkezései szerint gyógyszernek vagy homeopátiás gyógyszernek minősülő 

készítmények. 

„Gyógyszeranyag” vagy „Gyógyszeranyagok”: az emberi felhasználásra kerülő 

gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28) ESzCsM rendelet 3.§ (2) 

bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az OGYÉI által 

közleménnyel közzétett, a magisztrális gyógyszerek készítéséhez felhasználható 

gyógyszeranyagok. 

 

„Kedvezmény” vagy „Kedvezmények”: a Szállítási Szerződésben meghatározott 

kedvezmények, melyek biztosításának a feltételei a jelen ÁSZF-ben és a Szállítási 

Szerződésben kerültek meghatározásra. 

 

„Kiszállítási Nap” vagy Kiszállítási Napok”: a Szállító által kijelölt azon napok, mely 

napokon a Szállító a Termékek magyarországi szállítási címre történő kiszállítását 

vállalja. 

 

„Minimum Kiszállítási Érték”: a Szállító mindenkori nagykereskedelmi árjegyzéke 

alapján számítva, legalább összesen nettó 70.000,- Ft, azaz legalább összesen nettó 

Hetvenezer forint értéket elérő visszaigazolt vagy a Szállító árukészlete alapján a 

Szállító által teljesíthető megrendelés(ek).  

 

„Nagykereskedelmi Áron Számított Havi Nettó Forgalmi Kötelezettségvállalás”: a 

Szállítási Szerződésben meghatározott és a Szállító által havonta közzétett listaáron 

számított, a Megrendelő és a Szállító közötti, jelen ÁSZF és a Szállítási Szerződés 

rendelkezései szerint számított nettó forgalom, mely elérése esetén a Szállító a Szállítási 

Szerződésben meghatározott, nem emelt szintű kedvezményeket biztosítja a 

Megrendelő részére. 

 

„Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 

 „Szállítási Jogviszony”: a Megrendelő által leadott megrendelés alapján a 

Megrendelő és a Szállító között létrejövő szállítási jogviszony [Fajta és mennyiség szerint 
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meghatározott dolog határidős adásvétele], melyben a Szállító kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Felek által meghatározott Termékeket meghatározott időpontban vagy 

időszakban a Megrendelőnek átadja és a megrendelt Termék tulajdonjogát a teljes 

vételár megfizetése esetén a Megrendelőre átruházza. 

 

„Szállítási Szerződés”: a Ptk. 6:231. § [Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog 

határidős adásvétele] szerinti, a Megrendelő és a Szállító között létrejött szerződés, a 

Szállítási Jogviszonyt szabályozó írásbeli szállítási szerződés, megállapodás, ÁSZF-

melléklet, illetve kondíciós lista közül, amelyik megkötésre kerül, illetve amennyiben 

több is megkötésre kerül abban az esetben együttesen, mely iratok hatályuk alatt 

keret jelleggel, a Felek eltérő megállapodása hiányában, valamennyi megrendelésen 

alapuló Szállítási Jogviszony esetén alkalmazandók.  

 

„Felek”: a Megrendelő és a Szállító együttesen, külön-külön mindegyikük Fél. 

 

„Termék vagy Termékek”: a Szállító által forgalmazott, és a Megrendelő 

megrendelése alapján a Megrendelő részére értékesíteni kívánt termékek. Az egyes 

Termékek megnevezését és típusát a jelen ÁSZF hatálya alatt a Szállítási Jogviszonyt 

létrehozó egyedi megrendelések tartalmazzák. 

 

 

3. AZ ÁSZF HATÁLYA, ELÉRHETŐSÉGE ÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

3.1. Jelen ÁSZF időbeli hatálya annak keltétől egészen az ÁSZF módosításának 

időtartamáig áll fenn, és minden egyes esetben a Megrendelő és a Szállító közötti 

üzleti kapcsolat felvételétől kezdődően az adott Szállítási Jogviszony megszűnéséig 

alkalmazandó a Felek közötti Szállítási Jogviszonyra azzal, hogy jelen ÁSZF a 2016. 

május 17. napjától kezdődően létrejövő szerződéses jogviszonyok vonatkozásában 

alkalmazandó. 

 

3.2. Jelen ÁSZF személyi hatálya ellenkező kikötés hiányában a Szállítóra, valamint a 

Megrendelőre, továbbá a Szállító és a Megrendelő megbízottjára, teljestési segédeire 

és érdekkörében eljáró harmadik személyekre terjed ki, azzal, hogy a Szállító a Szálító 

megbízottjával, teljestési segédeivel és érdekkörében eljáró harmadik személyekkel, 

míg a Megrendelő a Megrendelő megbízottjával, teljestési segédeivel és 

érdekkörében eljáró harmadik személyekkel köteles az ÁSZF tartalmát megismertetni. 

 

3.3. A Szállító az ÁSZF hatályos szövegét a www.bellis.hu/letoltheto-dokumentumok 

weblapján, illetve a Bellis Egészségtár Kft. hivatalos helyiségeiben mindenki számára 

teljes terjedelmében maradéktalanul hozzáférhetővé teszi. 

 

3.4. A Szállító fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF szerinti feltételeket egyoldalúan 

módosítsa vagy visszavonja. A Szállító jogosult az ÁSZF tartalmát egyoldalúan 

módosítani, azzal, hogy az ÁSZF módosításait a módosítás hatályba lépését 15 nappal 

megelőzően köteles a fent hivatkozott weblapon közzétenni. Az ÁSZF módosításáról a 

Szállító a Megrendelőt előzetesen tájékoztatja, azzal, hogy Szállító ezen tájékoztatási 

kötelezettségének a www.bellis.hu/letoltheto-dokumentumok honlapján keresztül 

hirdetményi úton tesz eleget. A Szállító az ÁSZF-et a Megrendelő számára 

visszamenőleges hatállyal hátrányos módon nem jogosult módosítani. 

 

3.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weblapon közzétett módosítás a közzétételt 

követően a Megrendelő vonatkozásában az ÁSZF módosítás hatálybalépésének 

időpontjától a Felek között fennálló Szállítási Jogviszonyra alkalmazandó.  

 

 

 

 

http://www.bellis.hu/letoltheto-dokumentumok
http://www.bellis.hu/dokumentumok/szerzodeseink
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4. A SZÁLLÍTÁSI JOGVISZONY TÁRGYA 

 

4.1. A Szállítási Jogviszony alapján a Szállító a rendelkezésére álló raktári készletből az 

általa forgalmazott termékek közül a Megrendelő és annak bármely munkatársa vagy 

meghatalmzottja által leadott megrendelés alapján a Megrendelő által megjelölt 

árukat későbbi időpontban a mindenkori előírásoknak megfelelően, a megrendelt 

mennyiségben és minőségben a Megrendelőnek határidőben leszállítja a mindenkor 

hatályos eladási árain, amennyiben ezen megrendelt termékek forgalmazására 

jogosító engedéllyel rendelkezik Megrendelő és a megrendelés teljesítésének egyéb, 

kötelezően alkalmazandó jogszabályból vagy a jelen ÁSZF-ből vagy a Szállítási 

Szerződésből eredő akadálya nincs.  

 

4.2. A Felek megállapodnak, hogy ettől eltérő kifejezett írásbeli megállapodásuk 

hiányában sem a jelen ÁSZF, sem pedig a Szállítási Szerződés nem eredményez sem a 

Megrendelő részére megrendelési kötelezettséget, sem pedig a Szállító részére 

szállítási, kiszolgálási kötelezettséget. A Felek megállapodnak, hogy a Szállító bármely 

befogadott és esetlegesen már vissza is igazolt megrendelés teljesítését – általa 

elfogadhatónak megjelölt megfelelő biztosíték hiányában - jogosult megtagadni a 

Ptk-ban meghatározottakon felül akkor is, ha (i) a Megrendelőnek a Szállító felé 

fennálló lejárt és le nem járt tartozása eléri vagy meghaladja a Szállító által belsőleg 

meghatározott, a Megrendelővel szemben alkalmazni kívánt kockázati limitet, vagy 

(ii) a szolgáltatást részletekben vagy folyamatosan kell teljesíteni, és a Megrendelő 

saját szolgáltatásával időközben késedelembe esik, amíg a késedelem tart; vagy (iii) a 

Megrendelő vagyoni viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása 

folytán a viszontszolgáltatás a Szállító álláspontja szerint veszélyeztetve van vagy (iv) a 

Megrendelőnek a Szállító felé lejárt tartozása áll fenn. A Szállító elállhat a Szállítási 

Szerződéstől vagy azt felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha biztosíték 

nyújtására megfelelő határidőt (8 nap) szabott, és az eredménytelenül telt el.  

 

4.3. Gyógyszerek megrendelésére kizárólag gyógyszertár, illetve olyan Megrendelő 

jogosult, aki Gyógyszer forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezik és ezen 

engedély meglétét a Szállító felé legkésőbb a megrendelés leadásával egyidejűleg a 

Szállító számára elfogadható, hitelt érdemlő módon igazolta. Gyógyszertár, 

gyógyszerforgalmazására jogosító engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet 

jogosult olyan termékek megrendelésére is, mely termékek (pl.: dekorkozmetikumok, 

hajfestékek, parfümük) forgalmazására ezen tevékenységére való tekintettel, illetve 

jogszabályban meghatározott  egyéb okból nem jogosult. A Megrendelő tudomásul 

veszi, hogy az így átadott termékek kizárólag saját belső működése biztosítása, 

reprezentációs, marketing vagy egyéb feladatok ellátása céljából használhatóak fel, 

ezen termékek kiskereskedelmi továbbértékesítésére nem jogosult a Megrendelő. A 

jelen pontban foglalt követelményekkel ellentétes megrendelés nem érvényes, annak 

teljesítésére a Szállító nem jogosult és nem is köteles. 

 

4.4. Állatgyógyászati Készítmények megrendelésére kizárólag olyan Megrendelő jogosult, 

aki Állatgyógyászati Készítmények forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezik és 

ezen engedély meglétét a Szállító felé legkésőbb a megrendelés leadásával 

egyidejűleg a Szállító számára elfogadható, hitelt érdemlő módon igazolta.  

 

4.5. A Felek megállapodnak, hogy a megrendelései leadásával a Megrendelő szavatolja, 

hogy rendelkezik az általa megrendelt termékek forgalmazásához szükséges hatósági 

engedélyekkel, jogosultságokkal, gyógyászati segédeszköznek minősülő termék 

megrendelése esetén a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, 

kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI.23.) EüM rendelet szerinti 

forgalmazási engedéllyel. A Felek megállapodnak, hogy a jelen pontban foglalt 

szavatosságvállalástól függetlenül a Szállító jogosult a Megrendelőtől a Megrendelő 

által megrendelt vagy megrendelni kívánt bármely termék forgalmazásához általa 

szükségesnek tartott engedélyek másolati példányait bekérni, ezen másolati 
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példányok átadásáig a Megrendelőnek az adott termékkel történő kiszolgálását 

megtagadni. Felek rögzítik, hogy a téves, megtévesztő Megrendelői tájékoztatásból 

eredően felmerülő valamennyi jogkövetkezmény, kár Megrendelőt terheli. Felek 

rögzítik, hogy a Megrendelőt e felelőssége alól nem mentesíti, ha Szállító nem él a 

fentiekben meghatározott ellenőrzési jogosultságával. 

 

4.6. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármelyik termék 

forgalmazása hatósági engedély köteles és ezen forgalmazási engedélye megszűnik, 

vagy a megrendelés teljesítésének egyéb, kötelezően alkalmazandó jogszabályból 

eredő akadálya keletkezik, akkor erről haladéktalanul értesíti a Szállítót. Az értesítési 

kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi kár Megrendelőt terheli. 

 

4.7. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a megrendelése leadásával 

kötelezettséget vállal az általa megrendelt termékek átvételére és a termékek 

vételárának határidőben történő maradéktalan megfizetésére. 

 

 

5. A MEGRENDELÉS MÓDJA 

 

5.1.  A Megrendelő a megrendelését írásban, telefonon, telefaxon vagy a Felek által 

elfogadott egyéb elektronikus adatátviteli módon (például: EDI, FTP, modem) küldi 

meg a Szállító részére, azzal, hogy Gyógyszer és Állatgyógyászati Készítmény 

megrendelése telefonon nem lehetséges. Amennyiben a Megrendelő a 

megrendelést nem a fent hivatkozott módon adja le, de a megrendelést a Szállító 

elfogadja, és a Megrendelő a Terméket átveszi, úgy a Szállító utólag nem hivatkozhat 

a megrendelés érvénytelenségére, és ennek alapján a Megrendelővel szemben 

semmilyen igényt nem érvényesíthet. 

 

5.2. Rendelés fogadásának módja, helye: 

 

(i) Bellis Egészségtár Kft., 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 121. címen; 

(ii) Telefonon:  06-80-203-235; 

(iii) Elektronikus rendelés fogadás az alábbi patikai rendszerekből: 

  Corvax 

  Hc Pointer 

  Lx-Line 

  

  Mikroszervíz 

  Novodata 

  Quadro Byte 
 

5.3. Rendelések fogadásának ideje: 

 

Telefonon:  hétfőtől péntekig:   08:00 – 16:30 óráig 

 

Faxon, modemen: éjjel – nappal 

 

5.4. A megrendelésnél egyértelműen közölni kell: 

 

(i) a Megrendelő nevét és címét; 

(ii) a szállítási címet; 

(iii) a Termék nevét, Gyógyszer esetében hatáserősség és gyógyszerforma 

bontásban; 

(iv) a Termék kiszerelési egységét, 

(v) a megrendelt darabszámot. 
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5.5. Amennyiben a megrendelés adatait a Szállító mindenben visszaigazolja, a 

megrendelés adatai alapján köteles a Szállító a Termékeket a Szállító által 

rendelkezésére biztosított Kiszállítási Napok közül a Megrendelő választása szerinti, de 

leghamarabb a rendelés fogadási időn belül beérkezett rendelés leadását követő 

munkanapon a Megrendelő által meghatározott magyarországi teljesítési helyre 

leszállítani, és a Megrendelő részére átadni. A Felek megállapodnak, hogy a Szállító 

nem köteles a megrendelés adatait visszaigazolni, amennyiben a megrendelést 

részben vagy egészben teljesíteni tudja, akkor a Szállító által történő Termék átadás a 

megrendelés átadott Termékek vonatkozásában történő visszaigazolásának minősül. 

 

5.6. A Felek megállapodnak, hogy a Szállító a megrendelt Termékektől eltérő Termékekkel 

nem jogosult a megrendelést teljesíteni, azonban az eltérő Termékekkel történő, 

felkínált teljesítést a Megrendelő jogosult elfogadni. 

 
5.7. A Szállító a mindenkori nagykereskedelmi árjegyzéke alapján, az aktuális 

leltárkészletek figyelembevételével, az általa visszaigazolt mennyiségben teljesíti a 

megrendeléseket. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a folyamatos áruellátást a 

Szállító nem garantálja, a megrendeléseket a mindenkori készletei erejéig tudja 

kiszolgálni. Amennyiben nincs raktáron az adott Termék és erre tekintettel a Szállító 

nem tudja a Megrendelőt kiszolgálni, az nem jelenti a Szállító szerződésszegését, így 

emiatt Megrendelő sem kártérítési/kártalanítási, sem egyéb igényt nem érvényesíthet. 

 

5.8. A Felek megállapodnak, hogy a több telephellyel rendelkező Megrendelő köteles 

írásban megjelölni azokat a kereskedelmi egységeit, melyek önállóan jogosultak 

megrendelést leadni Szállító részére, mely hiányában a Szállító jogosult a Megrendelő 

valamennyi kereskedelmi egységéből (székhely, telephely és fióktelep címéről) érkező 

megrendelést mint a Megrendelőtől származó befogadni. 

 

5.9. A Felek megállapodnak abban, hogy a Minimum Kiszállítási Érték alatti megrendelést 

Szállító – Megrendelő kérésére – postai úton teljesíti, melynek díja Megrendelőt terheli, 

azzal, hogy Gyógyszerre és Állatgyógyászati Készítményre vonatkozó megrendelést a 

Szállító postai úton nem teljesít. Amennyiben a Megrendelő a saját költségén történő 

postai kiszállítást nem kéri, azonban a rendelése eléri a minimum nettó 5.000,- Ft, azaz 

minimum nettó Ötezer forint összeget, akkor kérheti, hogy a Szállító kiszállításonként 

nettó 2.500,- Ft + Áfa, azaz kiszállításonként nettó Kettőezer-ötszáz forint és általános 

forgalmi adó összegű kiszállítási díj felszámítása mellett a megrendelt Termékek 

kiszállítását, azzal, hogy amennyiben ezt nem kéri, akkor a megrendelését Minimum 

Kiszállítási Érték alatti függőben lévő megrendelésként kezeli a Szállító és mindaddig 

amíg azt vissza nem vonja a Megrendelő, de legfeljebb tizennégy (14) naptári napig, 

csak abban az esetben teljesíti a Szállító, amikor a Minimum Kiszállítási Értéket eléri a 

Megrendelő által leadott megrendelések értéke. 

 

5.10. A Szállító az alábbi termékek esetén a Száll ító által közreadott kiszerelési egységek 

figyelembevételével teljesíti Megrendelő megrendelését: 

 

(i) felszámítható - árunak nem minősülő - csomagolóanyagok, 

(ii) betétdíjas üvegek. 

 

5.11. A Felek közösen megállapodhatnak a megrendelések és a szállítások időbeli 

ütemezésében, a szállítandó áruk fajtánkénti megbontásban rögzített 

mennyiségében. 
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6. A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE 

 

6.1. A Felek közösen egyeztetik a szállítás tényleges napját, a szállítandó Termékek fajtáját, 

mennyiségét, a szállítási időpontot, a szállítási helyet (helyeket). Amennyiben a Felek 

másként nem állapodtak meg, vagy a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, akkor a 

Szállító a megrendelést a teljesítéskor hatályos, eladási árain köteles teljesíteni. 

 

6.2. A Szállító a megrendeléseket heti kiszállítási ritmusban teljesíti. 

 

6.3. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő köteles a Termékek átvételéről 

gondoskodni a Szállító által megjelölésre kerülő szállítási időintervallumban, ennek 

hiányában a Megrendelő teljes nyitvatartási ideje alatt. 

 

6.4. A Felek ettől eltérő írásbeli megállapodásának hiányában a szállítás teljesítésének 

helye a Megrendelő által megjelölt magyarországi telephelye. A küldeményt a Szállító 

nem rakja ki, a fuvarozó a kirakást a Megrendelő költségére végezheti el. 

 

6.5. A Felek az áruátvétel megelőzően esetileg úgy is megállapodhatnak, hogy a 

Megrendelő a Termékeket személyesen veszi át a Szállító központi raktárában, de 

fuvarköltségre nem tarthat igényt. Ebben az esetben a Termékek mennyiségi és 

minőségi átvételének helye a Szállító központi raktára. 

 

6.6. A Felek ettől eltérő írásbeli megállapodásának hiányában postán történő szállítás 

esetén a postaköltség minden esetben a Megrendelőt terheli. 

 

6.7. A Felek rögzítik, hogy postai úton nem szállíthatók az alábbi Termékek: 

(i) hideg és hűvös helyen tartandó készítmények; 

(ii) tűz- és robbanásveszélyes anyagok, 

(iii) Gyógyszerek; 

(iv) Állatgyógyászati Készítmények; 

(v) egyéb Termékek, melyek postai úton történő szállítását jogszabály nem teszi 

lehetővé; 

(vi) egyéb Termékek, melyek postai úton történő továbbítását Szállító nem 

vállalja. 

 
6.8. A Szállító a Termékeket a Megrendelő érdekkörében eljáró személynek jogosult és 

köteles átadni. Annak megállapítása körében, hogy az eljáró személy a Megrendelő 

érdekkörében valóban jogosult-e eljárni a Szállító minden esetben csak azt köteles 

ellenőrizni, hogy az eljáró személy képviseleti jogosultságát bármilyen irattal vagy 

pecséttel, bélyegzővel igazolni tudja-e. A Felek megállapodnak abban, hogy az ilyen 

módon képviseleti jogosultságát igazoló személyt a Szállító a Megrendelő 

érdekkörében és képviseletében eljáró személynek tekintheti, és neki a teljesítést 

felajánlhatja, illetve megvalósíthatja. Az ilyen módon megvalósult teljesítést követően 

a Megrendelő az érdekkörében eljárt személy képviseleti jogának hiányára nem 

hivatkozhat és az álképviselet vagy a megbízás nélküli ügyvitel következményeit a 

Szállítóra semmilyen módon és körülmények között nem háríthatja át, azt köteles teljes 

körben Megrendelő viselni. 

 

6.9. A Termékek átadására a Szállító megbízása és felhatalmazása alapján a fuvarozó 

jogosult, mint a Szállító megbízott képviselője. A Termékek átvételére a Megrendelő 

képviselője, ennek hiányában a kereskedelmi egységekben az áruátvevő kötelezett. 

 

6.10. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a megalapozott 

minőségi kifogás esetét kivéve nem veszi át az általa megrendelt Terméket, mulasztási 

kötbérfizetési kötelezettség mértéke az át nem vett Termékek bruttó értékének 10 %-a, 

de legalább 5.000 Ft. 



10. oldal, összesen: 23 

 10 

6.11.  A Termékek átadása- átvétele az árukísérő okmányokkal Gyógyszer esetében a 

vonatkozó gyógyszer nagykereskedelmi szabályoknak, Állatgyógyászati Készítmények 

esetében a vonatkozó előírásoknak megfelelő tartalommal rendelkező számlával, a 

teljesítés helyén történik azok aláírásával. A Szállító megbízottja a számlát 2 

példányban adja át a Megrendelőnek, melyből a Megrendelő által lebélyegezve és 

aláírva 1 db példányt juttat vissza Szállító részére. Amennyiben Megrendelő a 

szállítólevelet és / vagy a számla 1-1 példányát lebélyegezve, aláírva nem adja át a 

Szállító képviselőjének, a Szállító képviselője köteles a termék átadását megtagadni. 

Ebben az esetben a Megrendelő a Termék kiszolgáltatásának elmaradása miatt 

semmilyen igénnyel nem jogosult élni és úgy kell tekinteni, hogy a Termék átvételét 

megtagadta. Erre az esetre a felek az ÁSZF 6.10. pontjában meghatározott mértékű 

kötbérfizetési kötelezettséget írják elő Megrendelő részére. 

 

6.12. A Termékek átvételét a teljesítés helyén és idejében vagy felajánlását követő 15 

percen belül, vagy amennyiben a Termék jellege indokolja, akkor a Termék 

minőségének megőrzéséhez szükséges időn belül meg kell kezdeni és a lehető 

legrövidebb időn belül be kell fejeznie a Megrendelőnek vagy az érdekkörében eljáró 

személynek. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az átvételnek bármilyen 

akadálya van azt a Megrendelőnek vagy az érdekkörében eljáró személynek a 

Szállító felé az átvételkor írásban kell jeleznie, ennek elmaradása esetén az átvételt, 

illetve a Szállító teljesítését szerződésszerű teljesítésnek kell tekinteni. 

 

6.13. A Szállító teljesítését a Megrendelő vagy az érdekkörében eljáró személy aláírásával 

ellátott, a Termékek átvételét tanúsító bármely okirat hitelt érdemlően bizonyítja, így a 

teljesítés megtörténtének bizonyítására a Felek bármely a jelen pont szerinti 

kritériumnak megfelelő okiratot a teljesítés igazolására kifejezetten elfogadnak. Felek 

rögzítik, hogy a jelen pontban írtak nem mentesítik Megrendelőt a 6.11. pontban 

meghatározott, a szállítólevél és a számla lebélyegzésére és aláírására vonatkozó 

kötelezettségük teljesítése, illetve a kötelezettség megszegése esetén alkalmazandó 

jogkövetkezmény alól. 

 

6.14. A Felek megállapodnak, hogy a Felek ettől eltérő írásbeli megállapodása hiányában 

a Szállító a jelen ÁSZF és a Szállítási Szerződés szerinti szolgáltatással kapcsolatosan 

kizárólag a Termék gyártója által rendelkezésére bocsátott leírásokat és egyéb 

dokumentumokat köteles a Megrendelőnek átadni. A Felek megállapodnak 

továbbá, hogy az esetlegesen alkalmazott fuvarlevél tartamát a Szállító egyoldalúan 

jogosult meghatározni, azzal kapcsolatosan a Ptk. 6:258. §-ának a rendelkezéseit nem 

alkalmazzák. 

 

6.15. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szállítás raklapon történik, a Termékek 

átvételekor - egyszerűsített megoldásként – raklap-cserét biztosítanak, azzal, hogy a 

Megrendelő a Szállító által átadottal azonos minőségű és állapotú raklap átadására 

köteles. Amennyiben Megrendelő e kötelezettségének nem tesz eleget, Szállító 

jogosult a teljesítéshez használt raklap ellenértékének megfizetését követelni 

Megrendelőtől. A Megrendelő vállalja, hogy a kiürült göngyöleget a raklap-cserével 

egyidejűleg a Szállítónak visszaadja, azzal, hogy amennyiben a Megrendelő a Szállító 

által szállításra használt műanyag dobozokat nem szolgáltatja vissza a Szállító vagy 

megbízottja részére, abban az esetben a Megrendelő köteles a Szállító által kiállított 

számla ellenében a szállításra használt műanyagdoboz Szállító által alkalmazott 

hivatalos listaárát a Szállító részére felhívástól számított 8 napon belül megfizetni. 

Teljesítéskor a Megrendelő megbízottja mennyiségileg átveszi a Termékeket oly 

módon, hogy ellenőrzi a raklap-, illetve csomagszámot és a szállítói csomagolás 

sértetlenségét. 

 

6.16. A Szállítónak jogában áll a megrendelésekre rövid lejáratú készítményt is kiadni. 30 

nappal a lejárati idő előtt a készítmény kiszállítható, ennél rövidebb lejárati idejű 

készítmény csak a Termék jellegéből adódóan 60 napnál rövidebb lejáratú 
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készítmények esetében, illetve külön egyeztetés alapján szállítható. Gyógyszerek és 

Állatgyógyászati Készítmények vonatkozásában a Szállító 30 nappal a lejárati idő előtt 

kizárólag a Megrendelő előzetes kifejezett írásban közölt kérésére jogosult a 

készítmény kiszállítására. 

 

6.17.  Fuvarozó közbejöttével történő szállítás esetén a Megrendelő köteles – a  Szállító 

érdekében – a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéshez szükséges intézkedéseket 

megtenni és erről a Szállítót haladéktalanul értesíteni. Ezen intézkedések elmulasztása 

esetén a Megrendelő nem követelheti a Szállítótól azoknak a károknak a 

megtérítését, illetőleg felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben 

érvényesíthetők lettek volna. 

 

6.18.  A szállítólevélen feltüntetésre kerül az egyes Termékek vonatkozásában a gyártási 

szám, lejárati idő, MEO szám és a készítmények gyártási számonkénti darabszáma. 

 

6.19. A Megrendelő vállalja, hogy a Termékek szállítását, tárolását a vonatkozó hivatalos 

előírásoknak megfelelően végzi. 

 

6.20. A Szállító csak a Megrendelő által tőle vásárolt mennyiségű és fajtájú, ép állapotú 

betétdíjas göngyöleget veszi vissza. A Megrendelő göngyölegforgalmából a Szállító 

külön nyilvántartást vezet. 

 

 

7. MINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK, MINŐSÉGI KIFOGÁSOLÁS RENDJE, SZAVATOSSÁGI SZABÁLYOK 

 
7.1. A Szállító köteles a Termékek forgalomba hozatali engedélyének megfelelő 

minőségű, hibátlan Termékeket szállítani, mellyel kapcsolatosan a Felek 

megállapodnak, hogy a Termékeknek kizárólag a forgalomba hozatali engedélyben, 

ennek hiányában az adott Termék gyártója által adott hivatalos leírásában és 

előírtakban, továbbá a jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb követelményeknek, 

valamint a vonatkozó jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek 

szükséges megfelelnie, egyéb követelményeknek, nyilvános kijelentéseknek nem 

szükséges megfelelnie. A Szállító a Termékekre vonatkozó specifikációkban, 

engedélyekben és tanúsítványokban foglaltakon túlmenően kizár mindennemű 

felelősséget, amely a jelen ÁSZF hatálya alatt értékesített Termékek eladhatóságára, 

meghatározott célra való alkalmasságára vagy annak bármely egyéb 

tulajdonságára vonatkozik. 

 

7.2. A Szállító a Termékek átadásával fejezi ki és szavatolja, hogy a Termékek az 

átadásakor hatályos jogszabályok előírásaiban foglalt minőségi előírásoknak 

megfelelnek, a Szállító társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyászati 

segédeszközök vonatkozásában az áru átvételére szolgáló bizonylat kiállításával 

igazolja , hogy ezen gyógyászati segédeszközt a biztonságos és gazdaságos 

gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 

általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 33. § (6) és (7) bekezdése 

szerinti nyilvántartásban megnevezett forgalomba hozójától, vagy olyan – a 

közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény 3.§ 10. pontja szerinti – gazdasági 

szereplőktől szerezte-e be, amely az áru átvételére szolgáló bizonylattal igazolta, hogy 

az eszköz a Gyftv. 33. § (6) és (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban megnevezett 

forgalomba hozótól származik. A Felek megállapodnak és rögzítik, hogy az adott 

gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatással forgalmazhatóságát a 

Szállító nem szavatolja, az értékesítési lánc szereplőiért és azok kijelentéseink a 

helytállóságáért felelősséget nem vállal a fenti kijelentéseit a Szállító a beszállítói 

nyilatkozataira alapozza, az értékesítési lánc szereplőinek az áru átvételére vonatkozó 

bizonylatait nem ellenőrzi, mellyel kapcsolatosan felelősség a Szállítót nem terheli. 

 



12. oldal, összesen: 23 

 12 

7.3. A Szállító köteles a Termékeket vonalkóddal és magyar felirattal ellátni. A Szállító 

köteles Megrendelőt a vonalkód változásáról lehetőség szerint azonnal értesíteni. A 

Szállító igazolja és szavatolja, hogy a leszállított Termékek minden tekintetben 

megfelelnek a magyar előírásoknak és Szállító egyidejűleg az összes forgalomba 

hozatallal kapcsolatos kötelezettségének eleget tett.  

 
7.4. A Szállítót szavatossági felelősség terheli, hogy az általa átadott Termékek 

megfelelnek a mindenkori szabvány előírásoknak és a szerződéses minőségi és 

mennyiségi előírásoknak. A Szállító vállalja, hogy folyamatosan karbantartja a 

Termékek hatósági engedélyeinek lajstromát.  

 

7.5. A Termékek átadásakor az áruátvevő a fuvarozó jelenlétében köteles megvizsgálni az 

árut annak mennyiségi és minőségi átvétele érdekében. A Megrendelő a mennyiségi 

átvételt és a kötelező okmányok átvételét a szállítólevél vagy a számla Szállítónál 

maradó példányának aláírásával és lebélyegzésével igazolja, mely időponttól kezdve 

Megrendelőt terheli az Szállító által leszállított és átvételre felajánlott Termékekkel 

kapcsolatos kárveszély. 

 

7.6. Mennyiségi és minőségi kifogás esetén a Megrendelő és a Szállító képviselője 

együttesen kötelesek felvenni a Szállító által rendszeresített Visszáru és Reklamációs 

lapot. A Szállító a Visszáru és Reklamációs lapot a http://bellis.hu/letoltheto-

dokumentumok mindenki számára teljes terjedelmében maradéktalanul 

hozzáférhetővé teszi. A Szállító által rendszeresített Visszáru és Reklamációs lap 
 

A felvételre kerülő Visszáru és Reklamációs lapnak kötelezően tartalmaznia kell 

legalább: 

 
(i) a Megrendelő nevét és címét; 

(ii) a számlaszámot; 

(iii) a Termék érkezésének időpontját; 

(iv) a reklamáció tárgyát; 

(v) a Visszáru és Reklamációs lapot hitelesítők aláírását, pecsétet. 
 

Mennyiségi kifogás esetén a Megrendelő köteles a részteljesítés elfogadására. 
 
7.7. Amennyiben az átvétellel egyidejűleg nem merül fel mennyiségi kifogás, és/vagy nem 

kerül sor mennyiségi hibát tartalmazó a Szállító által rendszeresített Visszáru és 

Reklamációs lapfelvételre, mennyiségi hiány miatt a Megrendelő a későbbiek során 

nem támaszthat igényt Szállítóval szemben. A Szállító a mennyiségi kifogást 2 

munkanapon belül köteles kivizsgálni. 

 

7.8. A Megrendelő szavatossági igényt a Szállítóval nem támaszthat abban az esetben, ha 

a Termék hibája a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból keletkezett, illetve 

amennyiben a minőségi kifogást haladéktalanul nem teszi meg. A szavatossági 

kifogást a Megrendelő az észleléstől számított 24 órán belül – de legkésőbb a 

szállítmány Megrendelő telephelyére való beérkezést követő 8 munkanapon belül –

írásban köteles bejelenteni a Szállítónak, és köteles biztosítani, hogy a Szállító a hibás 

Terméket megvizsgálhassa. 
 

 

7.9. A minőségi kifogást a Szállító a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles 

kivizsgálni. 

 

7.10. A Szállítót nem terheli felelősség, amennyiben Megrendelő a Terméket nem a 

vonatkozó hivatalos előírásoknak megfelelően szállította, illetve tárolta és a minőségi 

hiba erre vezethető vissza. 

 

http://bellis.hu/letoltheto-dokumentumok
http://bellis.hu/letoltheto-dokumentumok
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Megrendelő szavatossági igényét kizáró tényezők különösen: 

 

(i) gondatlan tárolásból, anyagmozgatásból származó szennyeződés, sérülés; 

(ii) minőség-megőrzési időn belül nem értékesített termék; 

(iii) az igazolt átvételt követő, későbbi mennyiségi kifogás. 

 

7.11. Amennyiben Szállító a minőségi kifogást nem fogadja el és a kifogás közlésétől 

számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik közös mintavételre, Megrendelő a 

kifogásolt szállítmányból mintát vesz és azt az illetékes minőségellenőrző szervnek 

felülvizsgálat céljából megküldi. 

 

7.12. A minőségi felülvizsgálat költségét a Szállító viseli, ha a kifogásolt Terméket a 

felülvizsgálat nem megfelelőnek minősíti. 

 

7.13. A Megrendelő viseli a felülvizsgálat költségét, ha a felülvizsgálat nem tár fel 

megalapozott minőségi hibát. 

 

7.14. Megalapozott minőségi kifogás esetén a minőséghibás Termékek kicseréléséről, 

visszaszállításáról a Szállító haladéktalanul köteles gondoskodni. 

 

7.15.  Az esetleges rejtett hibákról fogyasztói kifogás esetén a Megrendelő jegyzőkönyvet 

köteles felvenni, melyet haladéktalanul köteles a Szállító részére továbbítani. 

Amennyiben ilyen jegyzőkönyv felvételére nem kerül sor, a Szállító kizárja a 

felelősségét a rejtett hibákkal összefüggésben. 

 

7.16. Amennyiben bármely Termék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a 

Termék forgalmazásának engedélyét felfüggesztik vagy megszüntetik, a Szállító 

köteles e körülményről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Megrendelő 

vállalja, hogy egyes Termékek forgalomból történő kivonása esetén - a kivonás 

elrendelésétől számított ésszerű, de a kivonás elrendelése során ettől rövidebb 

határidő esetének a meghatározása kivételével legfeljebb 30 napon belül – a 

Termékeket összegyűjti és a Szállító rendelkezésére bocsátja. A Szállító kötelezettsége 

az összegyűjtött Termékek elszállítása a Megrendelő által megjelölt helyről. 

 

7.17. A Szállító köteles a Termékek tárolására vonatkozó, a Megrendelő által kért 

mindennemű tájékoztatást a Megrendelő részére megadni. Szállító mentesül a 

felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba a Megrendelő vagy a megbízottja által a 

Termékek átadását követő nem megfelelő tárolásból ered. Azonban amennyiben a 

Szállító a tárolásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét elmulasztotta teljesíteni, 

úgy felelőssége fennmarad. 

 

7.18. A Szállító töréskár, csere, selejt esetében kicseréli, illetve visszaveszi a Megrendelő által 

a megrendelés teljesítéseként megjelölt szállítási címen megsérült Termékeket, 

amelyekről megállapítható, hogy nem a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból 

fakadnak. Ezen Termékekről a Szállító köteles visszáru-számlát kiállítani az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 43. § 1. pontja alapján. 

 

 

8. A MEGRENDELÉS ELLENÉRTÉKE ÉS MEGFIZETÉSÉNEK A MÓDJA 

 

8.1.  A Felek eltérő megállapodása hiányában a Termékek ellenértékét a Szállító magyar 

forintban köteles meghatározni és kiszámlázni. A Szállító az általa forgalmazott 

Termékek felsorolását és árait a mindenkor hatályos aktuális árjegyzékében és annak 

kiegészítéseiben (a továbbiakban együtt: árjegyzék) rögzíti. 

 

8.2. A leszállított áru ellenértékét a Szállító a teljesítés napján érvényes áron számlázza le, 

mely nem tartalmazza a Szállítási Szerződésben vagy eseti akciós dokumentumban 
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meghatározott utólagos kedvezményeket, így ezen árakat ezen kedvezmények 

tovább csökkentik az ezen szerződésekben és dokumentumokban meghatározott 

módon és mértékben. Az árjegyzék módosításának időszakos elmaradása miatt a 

társadalombiztosítási támogatással rendelhető Gyógyszerek vonatkozásában 

jogszabályilag engedélyezett alkalmazható kereskedelmi árrést, a termelői (import 

beszerzési) ár változása miatt, ideiglenesen meghaladóan alkalmazott kereskedelmi 

árrés következtében a Megrendelőnek jogosultatlanul számlázott többlet összeget a 

Szállító a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig megtéríti a Megrendelőnek. A 

társadalombiztosítási támogatással rendelhető Gyógyszerek vonatkozásában 

jogszabályilag engedélyezett alkalmazható kereskedelmi árrést a vonatkozó 

göngyöleg adott társadalombiztosítási támogatással rendelhető Gyógyszer árában 

történő feltüntetése miatt látszólag meghaladóan alkalmazott ártöbblettel nem 

köteles a Szállító elszámolni, ha a látszólagos ártöbblet azonos mértékű a mindenkori 

árjegyzékében külön feltüntetett vonatkozó aktuális göngyöleg ár mértékével. 

 

8.3.  Jelen ÁSZF hatálya alatt bármilyen Termék, szolgáltatás ellenértékének 

meghatározása során minden esetben nettó ellenértéknek kell tekinteni azt az 

összeget, amely mellett az általános forgalmi adóról szóló mindenkor hatályban lévő 

törvényi szabályozás szerinti Áfa teher nincs feltüntetve vagy kifejezetten megjelölve, 

függetlenül attól, hogy az ellenérték meghatározás szóban vagy írásban történik. 

Ebben az esetben a ténylegesen kifizetendő teljes ellenértéknek a meghatározott 

nettó ellenérték és az azt terhelő általános forgalmi adó teljes összegét kell tekinteni, 

és azt kell megfizetni. 

 

8.4. A Felek az általános forgalmi adóval kapcsolatos fizetési kötelezettségek tekintetében 

a teljesítés napját a fizetésre kötelezett pénzügyi teljesítési határidejének legutolsó 

napjában állapítják meg. 

 

8.5. A Szállító a Megrendelő megrendelése alapján állítja ki a számlát. 

 

8.6. A Szállító által, megrendelő részére értékesített Termékek ellenértékének számlázása a 

Szállító által alkalmazott listaáron történik, a Szállítási Szerződésben foglaltak 

figyelembevételével, azzal, hogy a Szállítási Szerződésben foglaltakkal ellentétben a 

Szállító jogosult a Megrendelő vonatkozásában előre fizetési kötelezettséget 

megállapítani, mely esetben a Megrendelő a Szállító által kiállított díjbekérő alapján 

köteles a fizetési kötelezettségeit teljesíteni. 

 

8.7. A Fizetés módja: átutalással a Szállító bankszámlájára 10 napos fizetési határidővel 

vagy a jogszabályi előírások által megengedett mértékben készpénzzel a Szállító 

telephelyének pénztárába vagy postai csekk útján, melynek a költségét a 

Megrendelő köteles viselni. 

 

8.8. A Megrendelő vételár fizetési kötelezettségének jelen ÁSZF és a Szállítási Szerződésben 

foglaltak szerint köteles eleget tenni.  

 

8.9. Késedelmes fizetés esetén a fizetési határidő lejártát követő naptól a Szállító késedelmi 

kamat és a Ptk. szerinti mértékben behajtási költségátalány felszámítására jogosult. A 

Felek az alkalmazandó késedelmi kamat mértékét évi 9%-ban határozzák meg. A 

Szállítónak jogában áll Megrendelővel szemben fennálló bármely követelését – 

különös tekintettel a késedelmi kamatra és a behajtási költségátalányra – a 

Megrendelő részére nyújtott kedvezményekbe, illetve a Megrendelő felé fennálló 

fizetési kötelezettségeibe beszámítani. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a 

Szállító követeléseire részteljesítés történik– ideértve azt az esetet is, ha a késedelmi 

kamatot a Megrendelő nem teljesíti maradéktalanul - abban az esetben a 

részteljesítést a Szállító elsősorban a követelésének behajtásával kapcsolatos 

igényérvényesítési eljárás költségeire, azután az esedékessé vált kamatokra és végül a 

főtartozásra számolja el. A Megrendelő eltérő rendelkezése hatálytalan. 
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8.10. A Megrendelő szerződéses fizetési kötelezettsége csak abban az esetben tekinthető 

teljesítettnek, ha a Megrendelő fizetési kötelezettségével egyenlő összeg a Szállító 

részére a fizetési határidő utolsó napjáig ténylegesen teljesítésre kerül. 

 

8.11. A Szállító a teljes vételár megfizetéséig vagy - amennyiben arra korábban kerül sor - a 

Termékek Megrendelő által harmadik fél részére történő továbbértékesítéséig 

fenntartja a Termékek feletti tulajdonjogot. 

 

8.12. A Termékek átvételét követően a Termékekkel kapcsolatos kárveszélyt és 

kockázatokat, beleértve a minőség megőrzésének felelősségét, a Megrendelő viseli. 

 

8.13. Amíg a Termékek tulajdonjoga át nem száll rá, a Megrendelő addig is köteles: 

 

(i) a Termékeket a továbbértékesítés időpontjáig a minőségbiztosítási előírások és 

tárolási utasítások betartásával szakszerűen megőrizni, továbbá köteles a 

Szállító felelős személye részére a minőségbiztosítási feltételek rendszeres 

ellenőrzésére lehetőséget biztosítani; 

(ii) a Termékeket a Megrendelő vagy harmadik személyek egyéb javaitól 

elkülönítve nyilvántartani oly módon, hogy az a Szállító tulajdonaként 

mindvégig azonosítható maradjon; 

(iii) tartózkodni a Termékek gyűjtőcsomagolásán elhelyezett vagy az azzal 

kapcsolatos azonosító jeleknek, illetőleg magának a csomagolásnak a 

megsemmisítésétől, eltorzításától vagy elrejtésétől. 

 

8.14. Abban az esetben, ha a Szállító kárveszélyviselésének időtartama alatt a Szállítónak 

kára származik a Megrendelő vagy az érdekkörében eljáró személy magatartásából 

eredően, úgy a Szállító jogosult ezen kárát a Megrendelővel szemben akár beszámítás 

útján is érvényesíteni, míg a Megrendelő köteles ezen kárt haladéktalanul megfizetni a 

Szállító részére. 

 

8.15. A Szállító nem köteles felelősséget vállalni a kifizetett, szerződésszerűen leszállított, de a 

Megrendelő által át nem vett Termékért, az ilyen Termékkel kapcsolatos kárveszély a 

Felek kifejezett megállapodása alapján a Megrendelőt terheli. 

 
8.16. A Megrendelő a Terméket a tulajdonjog fenntartás időtartama alatt nem terhelheti 

meg, illetve csak olyan módon idegenítheti el, amely elidegenítés eredményeképpen 

a Termék ellenértéke vagy azonnal kiegyenlítésre kerül a Szállító részére vagy pedig 

azt a többi vagyonelemétől elkülönítetten tartja a Megrendelő. 

 

8.17. A Megrendelő a Termék tulajdonjogát érintő vagy befolyásoló bármely harmadik 

személy által indított bármely peres-, illetve nem peres eljárásról (így különösen 

végrehajtási eljárásról, felszámolási- vagy csődeljárásról) köteles a Szállítót a peres- és 

nem peres eljárással kapcsolatos nyilatkozat megtételéhez (végrehajtással szembeni 

igénybejelentéshez) szükséges iratok átadása mellett haladéktalanul értesíteni. A 

Szállító ezen körben keletkező költségeit a Megrendelő köteles viselni. Fent hivatkozott 

kötelezettségek vonatkoznak a tulajdonjog fenntartással korlátozott Terméket érintő 

lefoglalás, zálogba vétel, harmadik személy általi egyéb rendelkezés, illetőleg 

bármilyen beavatkozás esetén. 

 

8.18. A Szállító a Megrendelő késedelmes teljesítése esetén minden további 

jogkövetkezmény nélkül is felfüggesztheti a Megrendelő felé vállalt kötelezettségeinek 

teljesítését, illetve megtagadhatja új kötelezettségek felvállalását. Ebben az esetben 

a Megrendelő a Szállítóval szemben semminemű kártérítési vagy kártalanítási vagy 

egyéb igénnyel nem élhet. 

 

8.19. A Megrendelő adataiban, pénzügyi és jogi helyzetében bekövetkezett valamennyi 
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változásáról haladéktalanul köteles Szállítót írásban értesíteni. Így különösen, de nem 

kizárólagosan: új bankszámla szerződés megkötése, csőd-, felszámolási, végrehajtási 

eljárás kezdeményezése, adószám felfüggesztése, törlése, átalakulás, végelszámolás 

stb. 

 

 

9. KEDVEZMÉNYEK 

 
9.1. A Szállító fenntartja a jogot arra, hogy önálló, egyoldalú döntés alapján a 

Megrendelő által rögzített minimális havi vásárlások mértéke és a Megrendelő által 

választott fizetési határidő függvényében Kedvezményeket biztosítson. A 

Kedvezmények mértékét a vásárlás havi volumene és a fizetési határidő 

figyelembevételével a Szállítási Szerződés tartalmazza. 

 

9.2. Amennyiben a Felek a Szállítási Szerződésben foglaltakat határozott időtartamra 

állapítják meg, akkor a Felek a Szállítási Szerződésben foglalt feltételeket az abban 

foglalt határozott időt megelőzően újratárgyalják. A Felek megállapodnak, hogy 

amennyiben a Szállítási Szerződésben foglalt a határozott idő lejártáig a Szállítási 

Szerződést nem kötik újra új kondíciókkal, abban az esetben a Szállítási Szerződés a 

határozott időtartam lejártával megszűnik, a Megrendelő a Szállítási Szerződésben 

meghatározott valamennyi Kedvezményre való jogát elveszíti és a Szállító a 

továbbiakban a Megrendelő számára 10 napos fizetési határidő mellett, 

nagykereskedelmi áron biztosítja a vásárlás lehetőségét az ÁSZF-ben meghatározott 

feltételek mellett. 

 
9.3. A Felek megállapodnak, hogy a Szállítási Szerződés hatálya alatt a Megrendelő nem 

jogosult a Szállítási Szerződés alapján vállalt vásárlásának mértékére a megjelölt 

fizetési határidőkre, Kedvezmények teljesítésére vonatkozó választását 

megváltoztatni. 

 

9.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szállító a Szállítási Szerződésben meghatározott 

Nagykereskedelmi Áron Számított Havi Nettó Forgalmi Kötelezettségvállalás elérése 

esetén a Szállítási Szerződésben meghatározott mértékű Kedvezményt biztosítja a 

Megrendelő részére, mely termékkategóriánként eltérő lehet. Termékkategóriánként 

eltérő mértékű Kedvezmény biztosítása esetén a termékkategóriánként 

meghatározott Kedvezmények nem adódnak össze, csak és kizárólag a megjelölt 

termékkategória vonatkozásában elért forgalom vonatkozásában kerülnek 

alkalmazásra, míg a Kedvezményre való jogosultság alapját képező forgalom 

kiszámítása során a Szállító ettől eltérő rendelkezése hiányában valamennyi Termék 

vonatkozásában elért forgalom összeadódik. 

 

9.5. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szállítási Szerződésben meghatározott 

Emelt Szintű Kedvezményhez Szükséges Forgalmi Limit kerül meghatározásra, abban 

az esetben a Szállító a Szállítási Szerződésben meghatározott Emelt Szintű 

Kedvezményhez Szükséges Forgalmi Limit elérése esetén a Szállítási Szerződésben 

meghatározott mértékű, emelt szintű Kedvezményt biztosítja a Megrendelő részére, 

mely termékkategóriánként eltérő lehet, azzal, hogy Emelt Szintű Kedvezményhez 

Szükséges Forgalmi Limit elérése esetén a Megrendelő elveszíti a Nagykereskedelmi 

Áron Számított Havi Nettó Forgalmi Kötelezettségvállalás elérése esetére 

meghatározott Kedvezményhez való jogát. 

 

9.6. A Felek megállapodnak, hogy a Szállítási Szerződés hatálya alatt a Kedvezményekre 

való jogosultság a tárgyidőszakban ténylegesen teljesített szállítások értékének 

nagyságától függ, mely értéket Felek a Szállító által a tárgyidőszakban Megrendelő 

részére kiszállított Termékek, jelen ÁSZF-ben és a Szállítási Szerződésben foglaltak 

figyelembe vételével meghatározott nettó értéke képezi, azzal, hogy (i) a visszáruzott 



17. oldal, összesen: 23 

 17 

Termékek forgalma; valamint (ii) eltérő Szállítói feltételmeghatározás hiányában a 

Szállító által meghatározott egyéb akciós Termékek, vagy a Szállító által kínált más 

kedvezményekkel érintett forgalom ezen forgalom kiszámítása során figyelmen kívül 

marad. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállítási Szerződésben foglaltaktól 

függetlenül a Szállító továbbra is csak általa meghatározott Szállítási Napokon és a 

Minimum Kiszállítási Értéket elérő, az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő rendeléseket 

teljesíti. 

 

9.7. Amennyiben a Szállítási Szerződés hatályának kezdete a Szállítási Szerződés 

hatályának kezdetével érintett hónap első munkanapját követő időpontra esik, akkor 

a Szállítási Szerződés hatályának kezdete és a Szállítási Szerződés hatályának 

kezdetével érintett hónap utolsó napja közötti időszak mint tört Elszámolási Periódus 

vonatkozásában az adott hónap munkanapjai és ezen időszakkal érintett 

munkanapok száma alapján történő arányosítás elvének alapulvételével számol el a 

Kedvezményekkel a Szállító a Megrendelő felé a Szállítási Szerződés hatályának 

kezdetével érintett hónapot követő hónapban. 

 

9.8. A Kedvezmény kifizetésének módját és gyakoriságát a Szállítási Szerződés tartalmazza. 

 

9.9. A Kedvezmény banki átutalás formájában történő pénzügyi rendezés esetén irányadó 

szabályok: 

 

A Szállítási Szerződés alapján Megrendelőt megillető Kedvezmény összegét Szállító 

köteles az Elszámolási Periódust követő hónap 10. napjáig kiszámítani, arról 

Megrendelőt értesíteni, majd a Megrendelőt megillető összeget Megrendelő 

bankszámlájára vagy Megrendelő írásos kérésére az Elszámolási Periódust követő 

megrendelések összegébe beszámítani. 

 

9.10. Utalvány formájában vagy készpénzben történő pénzügyi rendezés esetén irányadó 

szabályok: 

 

A Megrendelő által választott utalvány típust a Szállítási Szerződésben köteles 

megjelölni. A Megrendelő kizárólag egy utalvány típus kiválasztására jogosult, több 

kiválasztása esetén Szállító a felsorolásban előrébb lévő utalvány formájában teljesít.  

 

A Szállítási Szerződés alapján Megrendelőt megillető Kedvezmény összegét Szállító 

köteles az Elszámolási Periódust követő hónap 10. napjáig kiszámítani, arról 

Megrendelőt értesíteni, majd a Megrendelőt megillető Kedvezmény összegével 

utalványos elszámolás esetén utalvány formájában, készpénzes elszámolás esetén 

készpénz formájában elszámolni a Megrendelővel. Utalvány formájában történő 

pénzügyi rendezés esetén a kerekítés szabályainak alkalmazása mellett egyezer 

forintos kerekítéssel történik az utalvány formájában/kártyára teljesítendő összegnek a 

meghatározása. 

 

9.11. A Kedvezmények a betétdíjas üvegeken valamint göngyölegen kívül a jelen ÁSZF-ben 

és a Szállítási Szerződésben foglalt korlátozásokkal minden cikkcsoportra és Termékre 

érvényesek. A Szállítási Szerződésben meghatározott Kedvezmények a Szállító által 

meghatározott egyéb akciós termékekkel, vagy a Szállító által kínált más 

kedvezményekkel össze nem vonhatók. 

 

9.12. A Szállítási Szerződésben meghatározott Kedvezmények a gyártók-, vagy más 

harmadik személyek által kínált, Szállító által közvetített akciós termékekkel, vagy más 

kedvezményekkel - például a „Vitalitáspont” elnevezésű akciósorozat keretében 

közvetített akciókkal - azonban eltérő Szállítói feltételmeghatározás hiányában 

összevonhatók. 

 

9.13. A jogosulatlanul igénybevett Kedvezményt a 8.9. pontban meghatározott mértékű 
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késedelmi kamatokkal növelten a Megrendelő köteles haladéktalanul a Szállító K&H 

Bank Zrt. által vezetett 10402764-00027058-00000002 számú bankszámlájára átutalni.  

 

9.14. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Elszámolási Periódus alatt a 

Megrendelőnek lejárt tartozása keletkezik a Szállító felé abban az esetben a 

Megrendelő a Szállító ettől eltérő egyedi döntésétől eltekintve, nem jogosult 

Kedvezményre a lejárt tartozással érintett hónap vonatkozásában.  

 

9.15. A Felek megállapodnak, hogy a Nagykereskedelmi Áron Számított Havi Nettó 

Forgalmi Kötelezettségvállalást el nem érő forgalom esetén jogosult a Szállító egyedi 

döntéssel úgy dönteni, hogy a Nagykereskedelmi Áron Számított Havi Nettó Forgalmi 

Kötelezettségvállalás el nem érésétől függetlenül részben vagy egészben biztosítja a 

Kedvezményt a Megrendelő részére. 

 

9.16. A Felek megállapodnak, hogy a Szállítási Szerződés hatályának kezdetének napjával 

hatályon kívül helyezik a közöttük létrejött valamennyi kondíciós megállapodást, 

Szállítási Szerződést, kivéve azokat melyek a gyártók-, vagy más harmadik személyek 

által kínált, Szállító által közvetített akciós termékekre vagy kedvezményekre vagy a 

„Vitalitáspont” elnevezésű akciósorozat keretében közvetített akciókra vonatkozik. 

 

9.17. A Felek megállapodnak, hogy a Szállító a Szállítási Szerződésben meghatározott 

Kedvezményeket jogosult egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal visszavonni, 

illetve módosítani (mind a Kedvezmény mértéke, mind pedig feltételei 

vonatkozásában is), melyről köteles Megrendelőt írásban (legalább e-mail 

formájában) értesíteni. 

 

 

10. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

 

10.1. A Megrendelő szavatolja és kötelezettséget vállal azért, hogy  

 

(i)  a székhelye szerinti állam joga alapján törvényesen bejegyzett és létező 

gazdasági társaságként az adott állam jogának megfelelően működik és 

személyes joga alapján nem áll felszámolási- ,végelszámolási-, csőd-, 

végrehajtási- vagy egyéb hasonló eljárás hatálya alatt adószáma nem került 

felfüggesztésre vagy törlésre;  

 

(ii) értesíti a Megrendelőt, amennyiben felszámolási, végelszámolási, csőd-, 

végrehajtási- vagy egyéb hasonló eljárás érintettjévé válik, vagy végelszámolást 

kezdeményez magával szemben, illetve, ha adószámának felfüggesztésére vagy 

törlésére kerül sor;  

 

(iii) minden szükséges felhatalmazással bír a megrendelés leadására, valamint a 

Szállítási Jogviszonyból eredő kötelezettségei teljesítésére, illetve minden 

szükséges gazdasági társaságon belüli eljárást és egyéb felhatalmazást 

haladéktalanul megszerez a fentiek teljes és azonnali teljesítése érdekében. 

 

10.2. A Felek kötelesek a Szállítási Jogviszony létrejötte, teljesítése, megszűnése során 

egymással teljes körűen együttműködni. 

 

10.3. Áremelést és Termék megszűnését a változás életbelépését megelőzően lehetőség 

szerint minimum 15 nappal a Szállító köteles bejelenteni.  

 

10.4. A Felek együttműködésük során kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni 

minden olyan tényről, körülményről vagy eseményről, amely a Szállítási Jogviszony 

teljesítését vagy teljesülését, bármilyen mértékben befolyásolhatja. 
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10.5. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jogi- és/vagy pénzügyi helyzetében 

bekövetkezett valamennyi olyan változásról, mely a Szállítási Jogviszonyból eredő 

kötelezettségei teljesítését, általa rendelhető Termékek körét érinti, haladéktalanul 

írásban értesíti a Szállítót, így kifejezetten, de nem kizárólagosan bármely 

engedélyének elvesztése, adószáma felfüggesztése vagy törlése, új bankszámla 

szerződés megkötése, csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárás kezdeményezése, 

végelszámolásának vagy átalakulásának kezdeményezése stb.  

 

10.6. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából fakadó hátrányos jogkövetkezményeket 

minden esetben a tájékoztatást elmulasztó vagy késedelmesen teljesítő Félnek kell 

viselnie. 

 

10.7. A Megrendelő köteles a Megrendelő adataiban bekövetkezett bármely változást 

(cégnév, székhely, telephely, bankszámla, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb 3 

(három) naptári napon belül a Szállítónak írásban bejelenteni. Ennek bármely okból 

történt elmaradásából a Megrendelő a Szállítónál felmerült költségért és/vagy kárért 

teljes és korlátlan felelősséggel tartozik. 

 

 

11. JOGNYILATKOZATOK 

 

11.1. A Szállítási Jogviszony alapján küldendő értesítéseket, felhívásokat, és egyéb 

küldeményeket írásba kell foglalni és a Felek Szállítási Szerződésben vagy egyéb 

megállapodásban megjelölt vagy a cégnyilvántartásban szereplő címére kell 

megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, telefax, e-mail, 

tértivevényes ajánlott levél vagy a Felek által elfogadott egyéb elektronikus 

adatátviteli mód (például: EDI) útján. A Felek az egymással való kapcsolattartásra 

jogosult személyeket a Szállítási Szerződésben, vagy egyéb megállapodásban jelölik 

ki, azzal, hogy az adott Fél cégnyilvántartási adatai szerint képviseletre jogosult 

mindenkori személyek a cégnyilvántartásban feltüntetett módon a jelen pontban 

foglaltaktól függetlenül jogosultak a kapcsolattartásra, jognyilatkozat tételre. 

Amennyiben a Felek nem határozták meg a Szállítási Szerződésben vagy egyéb 

megállapodásban az értesítési címüket, akkor ellenkező értesítésig a Szállítási 

Szerződésben vagy az egyéb megállapodásban feltüntetett székhelyük tekintendő 

értesítési címnek. 

 

11.2. Amennyiben a megadott értesítési címekben, vagy a kapcsolattartásra jogosult 

személyekben változás következik be, arról a Felek kötelesek egymást haladéktalanul 

értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezmények a 

mulasztó Felet terhelik. 

 

11.3. A Felek részére elküldött értesítést a következő időpontokban kell kézbesítettnek 

tekinteni: kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt a Félnek átadják vagy a 

vonatkozó Fél az átvételt megtagadja és az átvétel megtagadását két tanú által 

aláírt jegyzőkönyvben rögzítik; postázás esetén a feladást követő 5. munkanapon, 

abban az esetben is, ha a kézbesítés eredménytelen volt, mert a címzett az iratot 

nem vette át (például az iratok „címzett ismeretlen”, „elköltözött utánküldést nem 

kért”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, az „átvétel megtagadva”, „cég megszűnt”, 

„nem kereste”, „levélszekrény hiánya” vagy “ismeretlen helyre költözött” jelzéssel 

érkezik vissza a feladóhoz) vagy az átvételt megtagadta; telefaxüzenet esetén akkor, 

amikor a telefax elküldését visszaigazoló szelvény rendelkezésre áll, e-mail üzenet 

vagy a Felek által elfogadott egyéb elektronikus adatátviteli módon (például: EDI) 

esetén, amikor az e-mail vagy a Felek által elfogadott egyéb elektronikus adatátviteli 

módon küldött üzenet elolvasását igazoló értesítés rendelkezésre áll, vagy a címzett 

Fél az e-mail vagy a Felek által elfogadott egyéb elektronikus adatátviteli módon 

küldött üzenet megismerését visszaigazolja. A Szállító által a Megrendelőnek a 

Megrendelő által megadott e-mailcímére megküldött általános tájékoztatásokat, 



20. oldal, összesen: 23 

 20 

kedvezmény visszavonásokat/módosításokat a Szállító által e-mailben történő 

megküldést követő első munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

11.4. A nyilatkozatot tevő Fél a másik Féllel szemben nem hivatkozhat arra, ha az 

érdekkörében eljáró személy az adott jognyilatkozat megtételére a Fél belső 

szabályozása szerint nem volt jogosult, vagy, hogy e-mailben vagy a Felek által 

elfogadott egyéb elektronikus kommunikációs eszköz útján továbbított üzenetek 

esetén az adott e-mailcímet vagy a Felek által elfogadott egyéb elektronikus 

kommunikációs eszközt nem az arra jogosult személy használta, jogosulatlan 

hozzáférés történt, ezen esetek jogkövetkezményeit teljes körben a nyilatkozatot tevő 

Félnek kell vállalnia. 

 

11.5. Adott jognyilatkozat – a jelen ÁSZF-ben meghatározott kivételektől eltekintve – abban 

az esetben is érvényesen és hatályosan megtettnek tekintendő, ha a nyilatkozat 

címzettje a nyilatkozat tartalmával lényegében azonos magatartást tanúsított a 

nyilatkozat eredményeképpen. 

 

11.6. A Szállítási Jogviszony megszűnését vagy módosítását eredményező vagy 

kezdeményező jognyilatkozatot ajánlott vagy tértivevényes levélben vagy közvetlen 

kézbesítés útján kell a másik Fél részére megküldeni, ellenkező esetben az adott 

jognyilatkozat nem tekinthető szabályszerűnek, azaz érvényesnek. 

 

 

12. A SZÁLLÍTÁSI JOGVISZONY MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 

 

12.1. A Felek megállapodnak, hogy Szállítási Szerződés módosítására csak és kizárólag a 

Felek által k ö z ö s e n ,  cégszerűen aláírt, írásbeli módosító okirattal kerülhet sor. 

 

12.2. A Szállítási Jogviszony a felmondás, és az elállás esetét kivéve a Megrendelő és a 

Szállító teljesítésével szűnik meg. A Ptk. rendelkezéseinek megfelelően a Megrendelő a 

jelen ÁSZF-ben és a Szállítási Szerződésben foglaltak teljesítésétől a megrendelés 

visszaigazolásáig bármikor elállhat a Ptk. szerinti jogkövetkezmények alkalmazása 

mellett, azzal, hogy a Megrendelőt a megrendelés visszaigazolását követően az 

egyoldalú elállás joga nem illeti meg, elállni csak a Szállító hozzájárulásával jogosult. A 

Felek jogai és kötelezettségei a teljesítés esetén a teljesítéssel szűnnek meg, kivéve ha 

az adott jog vagy kötelezettség jellegéből adóan a Szállítási Jogviszony megszűnését 

követően is terhelik, illetve jogosítják a Feleket. Felmondás, és elállás esetén az elállást, 

illetve felmondást gyakorló Fél jogai a felmondás, illetve az elállás gyakorlásával nem 

szűnnek meg a Fél továbbra is jogosult a polgári jog szabályai szerint követeléseit 

érvényesíteni. 

 

12.3. A Szállítási Szerződést a Felek ellenkező megállapodása hiányában a Szállítási 

Szerződésben megjelölt határozott időre hozzák létre azzal, hogy mindkét Felet 30 

napos rendes felmondási idő illeti meg. 

 

12.4. Rendkívüli felmondás illeti meg mindkét Felet a másik Fél súlyos szerződésszegése 

esetén. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő fizetési késedelembe esése 

annak mértékétől és a lejárt tartozás összegétől függetlenül minden esetben súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

12.5. Bármelyik Fél hibáján kívül bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események (pl.: 

természeti katasztrófák, háború, blokád, export- és importtilalom) esetén a teljesítés 

elmaradása miatt a másik Fél nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható 

jogkövetkezmények érvényesítésére. Ennek feltétele, hogy azon Fél, akinek a teljesítés 

elmaradása hibáján kívül bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események miatt 

következett be köteles az ilyen jellegű eseményről és annak várható időtartamáról a 

másik Felet a legrövidebb időn belül írásban értesíteni. Amennyiben emiatt a Szállítási 
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Jogviszonyból/Szállítási Szerződésből eredő bármely kötelezettség teljesítése egy 

hónapnál hosszabb késedelmet szenved, a késedelemről értesített Fél - minden 

hátrányos jogkövetkezmény nélkül - jogosult a Szállítási Jogviszonytól/Szállítási 

Szerződéstől elállni vagy azt felmondani. 

 

12.6. A Szállítási Jogviszony részét képező megállapodások, illetve egyéb a Felek, vagy a 

Szállító vagy annak kizárólagos tulajdonosa és a Megrendelőben közvetve vagy 

közvetlenül tagsági részesedéssel rendelkező társaság, vagy a Szállító vagy annak 

kizárólagos tulajdonosa és bármely olyan társaság, melyben a Megrendelőben 

tagsági részesedéssel közvetve vagy közvetlenül rendelkező társaság tulajdonosi 

részesedéssel rendelkezik, között létrejövő szerződés vagy megállapodás 

bármelyikének megszegése esetén a Szállító jogosult a Szállítási Jogviszonyt/Szállítási 

Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

 

12.7. A Felek megállapodnak, hogy a Szállító általi rendkívüli felmondás esetén 

meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli a Megrendelőt, melynek a mértéke az 

előző havi megrendelése bruttó összegének 20 százaléka, de legalább 25.000 Ft. 

 

12.8. A Szállítónak a jelen ÁSZF-ben, illetve a Szállítási Szerződésben meghatározott jogai 

akkor szűnnek meg, ha a Megrendelő vele szemben minden fizetési kötelezettségét 

maradéktalanul teljesítette. 

 

 

13. TITOKTARTÁS 

 

13.1. A Felek kötelesek a Szállítási Szerződésben foglaltakat bizalmasan kezelni.  

 

13.2. Üzleti Titoknak minősül a Felek gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan 

tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához az adott 

Félnek méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében az 

adott Fél a szükséges intézkedéseket megtette („Üzleti Titok”). Üzleti Titok 

megsértésének minősül továbbá minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat 

megszerzése, jogosulatlan felhasználása vagy harmadik személlyel való jogosulatlan 

közlése, illetve nyilvánosságra hozatala, amely a másik Fél szempontjából olyan 

jelentős, hogy annak titokban maradásához méltányolható érdeke fűződik.  

 

13.3. Üzleti Titok megsértésének minősül az is, ha az Üzleti Titkot az érintett Fél hozzájárulása 

nélkül, a vele - a titok megszerzése idején vagy azt megelőzően - bizalmi viszonyban 

vagy üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezte meg a másik Fél. 

 

13.4. A Feleket a titoktartási kötelezettség a Szállítási Jogviszony bármely okból történő 

megszűnése esetén a megszűnést követően is korlátlan időre kötelezi. 

 

13.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szállítót a mindenkori tulajdonosai felé nem terheli 

titoktartási kötelezettség, így az Üzleti Titok megtartására vonatkozó kötelezettség sem, 

a Szállító a mindenkori tulajdonosai felé jogosult a Szállítási Jogviszonnyal kapcsolatos 

bármely információ, adat, Üzleti Titok átadására is. 

 

13.6. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító az általa Szállított Termékekre 

vonatkozó, illetve a Szállítási Jogviszonnyal kapcsolatos, továbbá a Szállítási 

Szerződésből eredő raktározási, kereskedelmi, forgalmi, illetve értékesítési adatokat és 

kondíciókat harmadik személy részére a Megrendelő személyének azonosítására 

alkalmas módon hozzáférhetővé tegye, mely keretében a Megrendelő kifejezetten, 

feltétel nélkül és visszavonhatatlanul felhatalmazza a Szállítót, hogy a Felek között 

kialakult gazdasági jogviszony tárgyát képező Termékek beszállítóinak, illetve 

harmadik feleknek az adott Termék vonatkozásában a Megrendelő és a Szállító 

közötti gazdasági jogviszonyról (forgalmi adatok és egyéb üzleti titoknak minősülő 
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feltételek és adatok) üzleti titoknak minősülő információkat adjon át. 

 

 

14. JOGVITÁK 

 

14.1.  A Szállítási Jogviszonyból eredő jogvitáikat a Felek elsődlegesen megkísérlik békés 

úton rendezni, ennek sikertelensége esetén a Szállító székhelye szerint illetékességgel 

és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

 

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

15.1. A Szállító a jelen ÁSZF-ben foglaltakon túlmenően kizár mindennemű felelősséget, 

amely a jelen ÁSZF hatálya alatt értékesített termékek eladhatóságára, 

meghatározott célra való alkalmasságára vagy annak bármely egyéb 

tulajdonságára vonatkozik. Szállító a jogszabályok, így különösen a termékfelelősségről 

szóló 1993. évi X. törvény, illetve a 2013. évi V. törvény által megengedett teljes 

körben, kizár minden további felelősséget a Megrendelővel szemben. 

 

15.2.  A Felek egyező akarattal megállapodnak, hogy a Megrendelőt a Szállítótól vásárolt 

Termékekre vonatkozóan, visszáruzási jog nem illeti meg.  

 

15.3. A Szállító rögzíti, hogy Szállítási Jogviszonyt kizárólag a Megrendelővel és a 

Termékekkel kapcsolatos jogi és gazdasági kockázatok felmérését követően egyéni 

mérlegelés alapján, az adott Megrendelőre vonatkozó adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítése után létesít.  

 

15.4. A Felek kijelentik és szavatolják, hogy rendelkeznek mindazon testületi és egyéb 

felhatalmazásokkal, mely alapján a Szállítási Jogviszony alapján érvényesen szereznek 

jogokat és vállalnak kötelezettségeket.  

 

15.5. A Szállító a Szállítási Szerződésben és mellékleteiben rögzített kedvezmények 

egyoldalú változtatási, illetve módosítási jogát fenntartja, melyhez a Megrendelő a 

Szállítási Szerződés aláírásával hozzájárul. A Szállító a kedvezmények 

megváltozatásáról haladéktalanul értesíteni köteles a Megrendelőt legalább e-mail 

formájában. A kedvezmény visszavonása eltérő szállítói rendelkezés hiányában a 

szállítói értesítés közlésétől és nem pedig kézbesítésétől hatályos. 

 

15.6. A Felek megállapodnak, hogy a Szállítási Szerződést és a Szállítási Jogviszonyt a Pp. 36. 

§-a szerint, gazdálkodó szervezet által tevékenysége körében kötött szerződésnek 

tekintik. 

 

15.7. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben vagy a Szállítási Szerződésben meghatározott bármely 

rendelkezés, érvénytelen vagy semmis, illetve végrehajthatatlan lenne, úgy az a többi 

rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti. Bármely érvénytelen, 

semmis vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, 

amely az eredeti jogi és gazdasági szerződéses akarathoz a lehető legközelebb áll. 

 

15.8. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Szállítási Jogviszonyból eredő jogait, 

és/vagy kötelezettségeit a Szállító előzetes írásbeli beleegyezése hiányában nem 

ruházhatja át, míg a Szállító a Szállítási Jogviszonyból eredő jogait és/vagy 

kötelezettségeit a Megrendelő hozzájárulása nélkül is jogosult a Szállító kizárólagos 

tulajdonosára átruházni. 

 

15.9. A Felek közötti szerződéses jogviszonyokból eredő jogok vagy jogorvoslati lehetőségek 

gyakorlásának bármelyik Fél részéről történő elmulasztása vagy késedelme nem 

minősül jogról való lemondásnak, továbbá bármely jog vagy jogorvoslat egyszeri 
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vagy részleges gyakorlása nem akadályozza ugyanazon vagy bármely más jog vagy 

jogorvoslat jövőbeni vagy más módon történő gyakorlását, ezen jog gyakorlásának 

elmulasztásában, jogosult Fél korábbi magatartásában a másik Fél nem bízhat. A 

jelen ÁSZF-ben és a Szállítási Szerződésben biztosított jogok és jogorvoslatok a 

jogszabályok által biztosított jogok és jogorvoslatok mellett léteznek, és azokat nem 

zárják ki. 

 
15.10. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító kereskedelmi képviselője a 

Megrendelő egységét látogathatja, rendelésfelvétel, raktárkészlet egyeztetése és 

marketing konzultáció céljából. 

 
15.11. A Felek megállapodnak, hogy a Szállítótól megrendelt Termékeket kizárólag 

Magyarországon hozhatja forgalomba a Megrendelő. 

 

15.12. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító a Megrendelő adatait 

kezelje a partnerlistára feliratkozással, és a Megrendelő részére annak bármely 

elérhetőségén keresztül rendszeresen hírlevelet, vagy egyéb tájékoztató anyagot 

küldjön. 

 

15.13. A Felek kijelentik, hogy a közöttük létrejött, cégszerűen aláírt írásbeli szerződések, 

Szállító vonatkozó általános szerződési feltételei testesítik meg a Felek közötti teljes 

megállapodást, a Felek közötti, az adott szerződéses jogviszonyok megkötését 

megelőző kommunikáció a Felek eltérő kifejezett rendelkezése hiányában nem képezi 

a Felek között létrejött jogviszony részét. A Felek megállapodnak, hogy szerződéses 

jogviszonyaik során a Ptk. 6:63. § [A szerződés létrejötte és tartalma] (5) bekezdésében 

foglaltakat nem alkalmazzák, azaz a szerződés jogviszonyuk tartalmává, ettől eltérő 

kifejezett megállapodásuk hiányában, nem válik sem azon szokás, amelynek 

alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, sem pedig 

azon gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, továbbá a szerződés 

jogviszonyuk tartalmává, ettől eltérő kifejezett megállapodásuk hiányában, nem válik 

továbbá semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által 

széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

 

15.14. A Felek megállapodnak, hogy egyebekben a Szállítási Jogviszonyra a mindenkori 

hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

 

 

 


