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(Verziószám: 2019/01) 
 

1.  Általános rendelkezések 

Jelen általános szerződési feltételek a HUNGRANA Keményítő- és Izocukorgyártó és 

Forgalmazó Kft., (2432 Szabadegyháza, Ipartelep), továbbiakban Vevő és az Eladó között 

létrejövő valamennyi egyedi adásvételi-, illetve szállítási szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik. Az Eladó ellentétes, eltérő és/vagy egyéb kikötései kizárólag a Vevő esetenkénti 

írásbeli elfogadó nyilatkozatával együtt érvényesek. 

Az adásvétel tárgyát képező kukoricára a 2012. évi XLIX. törvénnyel módosított 2007. CXXVII. 

törvény 276. §-ának és 6/A számú mellékletének hatálya kiterjed, így jelen szerződés a 

fordított adózás hatálya alá esik, ezért az ÁFA megfizetésére a Vevő adóalany kötelezett. 

Felek rögzítik ugyanakkor, hogy amennyiben az Eladóra az említett törvény személyi hatálya 

nem terjed ki, úgy a számla kiállítása és az ellenérték megfizetése a mindenkor hatályos 

jogszabályok szerint történik. 

Felek kifejezetten hangsúlyozzák, hogy közöttük kétséget kizáróan a Ptk. 6:231. § szerinti 

Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolgok határidős adásvétele altípusú adásvételi 

szerződés jött létre és ennek megkötésére is irányul szándékuk, s tudomásul veszik, hogy a 

szerződéses mellékletek beszerzésére uniós illetve a hazai jogszabályi előírások kötelezik a 

feleket, melytől a szerződés elnevezése, típusa és jogi megítélése nem változik. 

Eladó feltétlen szavatosságot vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termény per-, 

teher- és igénymentes. Eladó feltétlen szavatosságot vállal azért is, hogy a jelen szerződés 

tárgyát képező termény sem részben, sem egészben nem képezi végrehajtás tárgyát, ill. nem 

áll bírói, vagy bűnügyi zárlat alatt, arra harmadik személynek semmilyen jogcíme nincs. 

2.  A Teljesítés ideje és helye 

2.1 A teljesítés ideje az a nap, amelyen a terményt Vevő a teljesítés helyén igazoltan átvette 

(tényleges átadással, vagy tulajdonjog átruházó nyilatkozat útján).  

2.2. A teljesítés helyét a felek az Adásvételi Szerződésben határozzák meg azzal együtt, hogy 

a felmerülő költségek melyik felet terhelik.  

2.3. A kárveszély átszállását a paritás határozza meg.    

3.  A minőségi és mennyiségi előírások 

3.1. Minőségi előírások 

3.1.1. Eladó kijelenti, hogy az eladásra kerülő áru Magyarországon hivatalosan forgalmazott, 

géntechnológiával módosított (GMO) szervezettel nem szennyezett vetőmagból származik 

(48/2004. (IV.21.) FVM rendelet 52/A §) nyomon követhetősége biztosított és dokumentált, 

megfelel a 178/2002/EK rendelet 18. cikkében foglaltaknak. Eladó a vetőmag származását a 

Vevő kérésére hitelt érdemlő módon köteles írásban igazolni. Kijelenti továbbá, hogy a 

tenyészidő alatt érésgyorsító illetve deszikkáló kemikália nem került alkalmazásra. Eladó a 

fentieket kártérítési felelősségének tudatában jelenti ki.  



Eladó GMO kritikus terméket csak abban az esetben tárolhat non-GMO kukorica mellett, 

amennyiben az áru igazoltan GMO mentes, vagy megfelelően elkülöníthető. A GMO kritikus 

termékek listája: lucerna, repce, szegfű, cikória, gyapot, tarackos tippan, lenmag, lencse, 

kukorica, dinnye, papaya, szilva, burgonya, rizs, szója, tök, cukorrépa, dohány, paradicsom, 

búza. DAP paritás esetén azon fuvareszközöknél, amelyeknél GMO kritikus organizmus volt 

az előzetesen szállított áru, a fuvareszközt szállítás előtt megfelelően tisztítani szükséges.  

3.1.2. Az árunak meg kell felelnie az MSZ 12540-98 sz. szabványban foglaltaknak, kivéve 

amennyiben az ellentmondásban állna a vonatkozó Uniós szabályozással. Az árunak 

egészségesnek, élő és holt kártevőktől mentesnek kell lennie, nem lehet romlott, penészes, 

bemelegedett, fülledt, idegen szagú. Az áru nem tartalmazhatja - a keverékesség terhére sem 

- kalászos gabonák magvait. Az idényszerűen száraz takarmánykukorica esetén a 

nedvességtartalom maximum 28 % lehet.  

3.1.3. Az árunak meg kell felelnie a mindenkor érvényben lévő egészségügyi és 

növényvédelmi előírásoknak, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvényben foglalt előírásoknak, valamint a részletszabályokat tartalmazó a 

takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. 

törvény végrehajtásáról szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet előírásainak, és a 

Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV.26.) FVM rendelet vonatkozó 

előírásainak. A szállított áru DON-toxin tartalma nem haladhatja meg az 2,0 mg/kg értéket. 

Aflatoxin tartalmának szállítmányonként a 3,0 ppb értéknél kevesebbnek kell lennie. Dioxint a 

beszállított áru nem tartalmazhat. Száraz kukorica esetén: Eladó kötbérfizetési és kártérítési 

felelősség vállalása mellett kijelenti, hogy a Vevő részére átadott áru a szakmai előírásoknak 

megfelelően minden esetben - akár alacsony nedvességtartalom esetén történő betakarítás 

esetén is - szárításra került. Vevő a szárítás elvégzését laboratóriumában ellenőrizheti.  

3.1.4. Eladó tudomásul veszi, hogy az árunak az előírt minőségi követelményeknek 

egyidejűleg és szállítmányonként kell megfelelnie. A fentiektől eltérő minőségű kukorica 

átvételét a Vevő vagy megbízottja az átvételi eljárás bármely szakaszában megtagadhatja, 

illetve választása szerint a Eladóval egyezteti az átvételre vonatkozó lehetőségeket.  

3.1.5. Vevő fenntartja magának a jogot arra, hogy írásban, a szállítást megelőzően az Eladótól 

az áru egyes egyedileg meghatározott minőségi paramétereire vonatkozóan előzetes 

minőségi vizsgálati dokumentáció szolgáltatását kérje. Vevő az áru átvételét megtagadhatja 

és alkalmazhatja a jelen ÁSzF-ben a teljesítés elmaradása esetére kikötött 

jogkövetkezményeket, ha az Eladó a kért dokumentációt nem szolgáltatja. Vevő jogosult a 

dokumentációval kapcsolatos előírások meghatározására (jogosultság a kiállításra, forma, 

érvényesség). 

3.2.  Mennyiség és minőség megállapítása 

3.2.1. DAP paritás 

A Vevő által megjelölt rendeltetési helyre történő beszállítás esetén a Vevő által megjelölt 

rendeltetési helyen történt üres- és tele mérlegelés alapján kiállított mérlegjegyen igazolt súly 

a végleges. A súlyelszámolás alapja a mérlegjegyen alapuló Vevő által kiállított és Eladó által 

elfogadott elszámolás. Nedves kukorica esetében a végleges súlyt a Vevő laboratóriuma által 

mért szárítószekrényes nedvességmérés eredménye határozza meg.   

A Vevő által megjelölt rendeltetési helyre történő beszállítás esetén a 40.500 kg bruttó 

össztömeget meghaladó szállítójárművek a Vevő területére nem léphetnek be, a szállítmány 

átvételét a Vevő jogosult megtagadni. A súlyhatár betartásának ellenőrzése a Vevő hitelesített 



mérlegén történik. A súlyhatár betartásáról az Eladó köteles gondoskodni. A súlyhatár be nem 

tartása miatti költségek az Eladót terhelik. 

A Vevő által megjelölt rendeltetési helyre beszállított áru minőségének ellenőrzése átvételkor, 

járművenkénti mintavételezéssel történik. Minden egyes beszállítási egységre a vevő 

szemrevételezéses és műszeres vizsgálatot is végez. A vett mintát Vevő első sorban a saját 

laboratóriumában vizsgálja be, hogy a beszállított termény minősége megfelel-e a jelen 

adásvételi szerződésben rögzített minőségi paramétereknek. Egyes esetekben Vevő az általa 

megbízott minőségellenőr útján ellenőrzi a minőséget, de minden esetben a vett minta 

vizsgálati eredménye lesz a Felek elszámolásának alapja.  

Amennyiben csak később megállapítható minőségi sajátosságok (pl.: szermaradványok 

ellenőrzése, stb.), indokolják, vagy később felmerülő minőségi okok, esetleges reklamációk 

miatt válik szükségessé, úgy a Vevő független harmadik laboratórium vizsgálatát is igénybe 

veheti.  

Amennyiben az átvételnél az adott szállítmány minősége az érkezéskor elvégzett műszeres 

gyorsvizsgálat és szemrevételezés során nem felel meg jelen Általános Szerződési 

Feltételekben megjelölt minőségi kategóriájú árunak a fentiekben hozzárendelt minőségi 

feltételeknek, a Vevőnek jogában áll a beszállítást megállítani, az árut visszautasítani. 

A minőséggel kapcsolatos vitás esetekben a vitatott minőségű tételből előzőleg vett mintát – 

amelyet Vevő, vagy az általa megbízott minőségellenőr vett beszállításkor a saját vagy bérelt 

telephelyen – Vevő által választott független laborban, Vevő megbízása alapján bevizsgálásra 

kerül és az eredményt mindkét fél magára kötelezőnek tekinti.  A vizsgálat költsége a vesztes 

felet terheli.  

3.2.2. FCA paritás 

Közúti, vasúti szállítás esetén a felrakási telephelyen, hitelesített mérlegen történt üres- és tele 

mérlegelés alapján kiállított szállítólevélen igazolt és a fuvarlevélen is feltüntetett súly a 

végleges. A súly elszámolás alapja a szállítólevélen szereplő súly. Amennyiben, a felrakási 

telephely minimum 60 tonna kapacitású mérleggel nem rendelkezik, az Eladó elfogadja a 

fogadó/lerakó telephelyen mért súlyt, mint végleges súlyt, vagy külön megállapodásban az 

Eladó biztosít a felrakási telephely közelében mérlegelési lehetőséget, és az esetlegesen, 

ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket (mérlegelési költség, fuvartáv megnövekedés miatt 

felmerülő fuvarköltség, stb.) az Eladó átvállalja. Eladó a feladást követő munkanapon 

legkésőbb 10 h-ig írásban (e-mail útján) adja meg a Vevőnek a feladott fuvareszközök 

(rend)számát és a berakott súlyt. 

Vevő vállalja, hogy a szállítási rendelkezésében foglaltak alapján a szükséges 

minőségellenőrzési szervet a feladásokhoz meghívja. A felrakási telepen a fuvareszközbe 

történő rakodás során járművenkénti mintavételezés történik. Minden egyes beszállítási 

egységre a minőségellenőr szemrevételezéses és műszeres vizsgálatot is végez. A vett 

mintából Vevő a saját laboratóriumában is bevizsgálhatja, hogy a berakott termény minősége 

megfelel-e a jelen adásvételi szerződésben rögzített minőségi paramétereknek. Ebben az 

esetben a vizsgálat eredménye lesz az elszámolásuk alapja.  

Amennyiben csak később megállapítható minőségi sajátosságok (pl.: szermaradványok 

ellenőrzése, stb.), indokolják, vagy később felmerülő minőségi okok, esetleges reklamációk 

miatt válik szükségessé, úgy a Vevő független harmadik laboratórium vizsgálatát is igénybe 

veheti.  

 



Amennyiben az átvételnél az adott szállítmány minősége az érkezéskor elvégzett műszeres 

gyorsvizsgálat és szemrevételezés során nem felel meg jelen Általános Szerződési 

Feltételekben megjelölt minőségi kategóriájú árunak a fentiekben hozzárendelt minőségi 

feltételeknek, a Vevőnek jogában áll a beszállítást megállítani, az árut visszautasítani.  

A minőséggel kapcsolatos vitás esetekben a vitatott minőségű tételből előzőleg vett mintát – 

amelyet Vevő vett berakáskor a felrakó helyen – Vevő által választott független labor Vevő 

megbízása alapján bevizsgáltatja és az eredményt mindkét fél magára kötelezőnek tekinti.  A 

vizsgálat költsége a vesztes felet terheli.  

3.2.3. Minden paritásra vonatkozó közös szabályok 

Minden esetben Eladó gondoskodik arról, hogy az áru minősége megfeleljen mind a 

Szerződés, mind pedig a mindenkori magyar és az EU hatósági előírásainak. A minőség 

igazolására szolgáló okmányok beszerzése Eladó feladata. 

Ha a minőségbiztosítási vizsgálat eredménye szerint az áru nem felel meg HUNGRANA, az 

EU vagy  Magyarország hatályos előírásainak, mivel olyan paraméterekkel rendelkezik, vagy 

olyan szermaradványokat (pl. peszticid), egyéb idegen anyagokat, stb. tartalmaz, amik miatt 

az EU vagy Magyarország  területén nem forgalmazható, vagy nem dolgozható fel, és 

egyszerű rostálás, tisztítás útján ez a minőség nem is javítható, úgy az Eladó hibásan 

teljesített, és köteles az árut visszavenni, s helyette új árut adni. Figyelemmel arra, hogy az 

árunak ezek a minőségi paraméterei csak időigényes szakértői vizsgálat útján ismerhetők 

meg, a minőségi átvételhez, ill. a teljesítéshez fűzött jogvesztő határidők itt nem 

alkalmazhatóak. 

Vevő – előzetes megállapodás esetén – azon tehergépkocsik áruját is átveheti, aminek 

valamelyik minőségi paramétere eltér a szerződéstől, azonban amennyiben ez a tárolás során 

áruromlást idéz elő a beszállított vagy a raktárban korábban betárolt áruban, vagy az áru 

kitároláskor nem felel meg a szerződéses minőségi paramétereknek, a felelősséget az Eladó 

viseli. 

Hibás teljesítés miatti áruvisszavétel, vagy árucsere esetén amennyiben a tulajdonjog 

időközben átszáll a Vevőre, az Eladó köteles az árut számviteli szempontból elszámolni és a 

hibás áru helyett kifogástalan, az előírásoknak megfelelő árut szállítani, s azt új szállításként 

számlázni. Az áru visszavételével és új áru szállításával kapcsolatos minden többletköltség – 

beleérve a számlázási és fuvarköltséget is – Eladót terhelik. Amennyiben az árut Eladó 

kicserélni nem tudja, úgy a Vevőnek okozott teljes kárt köteles megfizetni, beleértve a Vevő 

fedezetvásárlása során keletkezett kárt és többletkiadásokat is. 

Abban az esetben, ha a Felek készre jelentési határidőben állapodtak meg, és a készre 

jelentés a megadott időpontig nem történik meg, úgy a végső szállítási határidőhöz képest 

Vevő a késedelem időtartamával, de minimum 10 naptári nappal később is elviheti az árut. 

Amennyiben Vevő az árut annak élő kártevővel való fertőzöttsége miatt elszállítani nem tudja, 

Vevő jogosult a végső szállítási határidőt az áru gázosítási idejével és a vonatkozó rendeletben 

előírt várakozási idővel meghosszabbítani, az ezzel kapcsolatos költségek Eladót terhelik.  

4.  Fenntarthatóság, nyomonkövethetőség (amennyiben Eladó erre az Adásvételi 

Szerződésben kötelezettséget vállal): 

 

4.1. Eladó kijelenti, hogy kizárólag olyan árut szállít Vevőnek, amely megfelel a megújuló 

energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelvben foglalt 

fenntarthatósági kritériumoknak. Eladó kijelenti, hogy az általa leszállított áru a megújuló 

energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált 



energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. 

törvénynek, valamint a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók 

fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. 

rendeletnek, és a bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi 

lehatárolásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 42/2010. 

(XII.20.) VM rendeletnek megfelelően fenntarthatónak minősül.  

4.2. Eladó kötelezettséget vállal a 4.1. pontban foglaltaknak való megfelelőséget igazoló 

dokumentumok átadására. Eladó ezen dokumentumokat a termék átadásakor, de legkésőbb 

a számla illetve felvásárlási jegy kiállításakor, annak mellékleteként bocsátja Vevő 

rendelkezésére. Amennyiben a jelzett időpontig a megfelelően kiállított igazolás Vevőhöz nem 

érkezik be, illetve a számla mellékleteként nem kerül benyújtásra, a Vevő a vételár utalását 

mindaddig visszatarthatja, amíg a megfelelően kiállított igazolást Eladó rendelkezésére nem 

bocsátja. Eladó által Vevő részére rendelkezésre bocsátandó igazolás típusa: ISCC-EU. 

Amennyiben az Eladó saját termeléséből származó árut értékesít, úgy Eladó a következő 

dokumentumokat köteles fizetési okmányként benyújtani: 

 - ISCC EU farmnyilatkozat 

- Nyilatkozat termőföldről 

-     Az adott évi Egységes Területalapú Kérelem alábbi oldalai:  

- Táblaadatok oldal 

- Területek összesítése hasznosítási adatok szerint, illetve Területek összesítése 

blokkhasználat szerint 

Amennyiben az Eladó nem saját termeléséből származó, hanem kereskedelmi úton beszerzett 

árut értékesít, úgy - a fentiektől eltérően – Eladó a vonatkozó szerződés mellékletét képező 

alábbi dokumentumot köteles fizetési okmányként benyújtani:   

- Fenntarthatósági Deklaráció (ISCC EU) 

A vevő szükség esetén bekérheti Eladótól a felvásárlás eredetét és az áru nyomon 

követhetőségét igazoló dokumentumokat is. Eladó a kért dokumentumokat (pl.: permetezési 

napló, vetőmagra vonatkozó adatok, táblatörzskönyv, gázosítási adatok, stb.) 2 munkanapon 

belül köteles Vevő rendelkezésére bocsátani. Eladó hozzájárul ahhoz, hogy Vevő átfogó 

auditot folytasson le Eladó területén, a fenntarthatóság ellenőrzésével kapcsolatban, 

amennyiben Vevő ezt bármikor szükségesnek tartja.  Eladó vállalja, hogy amennyiben a Vevő 

részére értékesíteni kívánt termény fenntarthatósága tekintetében bármilyen változást észlel, 

azt haladéktalanul jelzi a Vevőnek.  

Amennyiben a hatályos jogszabályok alapján Eladó köteles az adott szállítmányt az EKAER 

rendszerben regisztrálni, az átvételi helyre érkezés idejét (EKAER felületen „Áru megérkezés 

bejelentése”) köteles a rendszerben rögzíteni, legkésőbb a hatályos szabályoknak megfelelő 

időpontig. Az Eladó által kiállítandó szállítólevélen azonosíthatóan szerepelnie kell az EKAER 

számnak. Amennyiben a jelen pontban szereplő kötelezettségek nem teljesítése miatt Vevővel 

szemben bármely hatóság szankciót alkalmaz, Eladó köteles Vevő ebből eredő minden kárát 

megtéríteni.  

 

 

 



5.  Beszámítás 

Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben neki vagy kapcsolt vállalkozásának esedékes 

kötelezettsége áll fenn a Vevővel szemben, úgy a Vevő a fizetési kötelezettségének a tartozás 

rendezéséig nem köteles eleget tenni, vagy azt a vételárba beszámíthatja. Vevő a beszámítás 

után fennmaradt követelését jogosult érvényesíteni. A fizetések ilyen jogcímen történő 

visszatartása, vagy a szerződés ilyen címen történő nemteljesítése nem jelenti Vevő részéről 

a szerződés megszegését, és Vevő terhére nem állnak be a fizetési késedelemmel vagy 

szerződésszegéssel kapcsolatos következmények sem (pl.: kamat, kötbér, kártérítési 

kötelezettség, stb.). 

6.  Vis maior 

6.1 Szerződő felek kölcsönösen mentesülnek egymással szembeni kötelezettségeik alól, 

ha az áru szállítását a szerződés megkötését követő időszakban felmerült elkerülhetetlen és 

előre nem látható körülmények (vis maior) több mint két hónapon keresztül folyamatosan 

akadályozzák vagy késleltetik. Vis maior esetnek számít, de nem kizárólag erre korlátozódik: 

földrengés, villámcsapás, árvíz, tűzvész, tornádó, jégverés, háború, forradalom, sztrájk, 

szabotázs, hatósági beavatkozások, lefoglalás, ki-, be- és átszállítási tilalmak.  Nem minősül 

vis majornak a vadkár, a belvíz, gyakori esőzés, az aszály vagy egyéb bármilyen termelést 

befolyásoló időjárási körülmény. Vis major és hasonló események esetén az illetékes fél, aki 

arra hivatkozni akar, köteles a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni annak 

felmerüléséről és ezt követően el kell küldeni a vis majort igazoló hivatalos hatósági igazolást. 

6.2 Amennyiben a felek nem termelésre, mezőgazdasági termék értékesítésére, vagy az 

Eladó által saját maga termelte jövőben megtermő áru értékesítésére kötnek szerződést, 

hanem már betakarított termény vagy kereskedelmi forgalomban az Eladó által nem maga 

termelte áru adásvételére, így a vis major nem vonatkozik a termelés folyamata során 

bekövetkező akadályokra, kizárólag az adásvétel alapján történő tényleges áruátadási 

kötelezettség akadályaira terjed ki. 

7.  Kötbér 

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződés alapján vállalt kötelezettségeiket minden 

esetben teljesíteni kötelesek. Ennek szem előtt tartásával abban az esetben, ha Eladó nem 

adja át a szerződésben meghatározott mennyiségű és minőségű terményt, kötbér fizetésére 

köteles. A kötbér mértéke a vételár 20 %-a, de minimum 5.000,- Ft/t. Az arra jogosult 

szerződésszegés esetén a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. Fizetési késedelem 

szankciójaként kötbér nem érvényesíthető.  

8. Részbeni érvénytelenség 

Amennyiben a szerződési feltételek meghatározásai érvénytelenné vagy kivitelezhetetlenné 

válnak, a többi feltétel érvényességét ez nem érinti. A hatálytalan vagy teljesíthetetlen 

feltételeket elsősorban olyan hatályos és kivitelezhető meghatározásokkal kell helyettesíteni, 

amelyek az eredeti, hatálytalan vagy nem teljesíthető feltételekhez jogi vagy gazdasági 

vonatkozásban a lehető legközelebb állnak.  

9. Az általános szerződési feltételek hatálya 

A Vevő és Eladó közötti szerződésekben nem szabályozott kérdésekre jelen általános 

szerződési feltételek, a hatályos jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

az irányadók. Jelen ÁSzF internetes elérhetősége: www.hungrana.hu, ÁSzF verziószáma: 

HUN-AV ÁSZF-2019/01 



10. Eljáró bíróság 

A jelen szerződés alkalmazása során a magyar jog az irányadó. Jogvita esetén a felek a 

pertárgy értékétől függően alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság vagy a 

Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

11. Záró rendelkezések 

11.1. Amennyiben az Eladó ellen jogerősen felszámolási, végelszámolási, vagy csődeljárás 

indul, vagy a Vevő megítélése szerint anyagi helyzete, fizetőképessége vagy fizetőkészsége 

megromlott, úgy Vevőnek joga van a szerződéstől elállni, s ebben az esetben az Eladót az 

elállással összefüggésben kártérítés vagy más térítési igény nem illeti meg.  

11.2. Amennyiben a Felek postai úton kommunikálnak, úgy az ajánlott küldemény címzettje 

azt a posta értesítése ellenére nem veszi át, a küldeményt a feladás napjától számított 5. 

napon minden esetben kézbesítettnek tekintik a felek. A küldemény átvételének megtagadása 

a küldemény átvételének minősül. Ha a felek megadott elérhetősége megváltozott, erről a 

másik felet értesíteni köteles. Az értesítés elmaradása esetén a küldeményt feladó fél oldalán 

az új elérhetőség felkutatásából eredő költségeket a másik fél köteles megtéríteni.  

11.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés aláírásának napjától az egymás közötti 

kommunikációban az email útján történő kapcsolattartást érvényes írásbeli kommunikációnak 

ismerik el. 

11.4 Jelen szerződés aláírásával az Eladó tudomásul veszi, hogy személyes adatait a Vevő a 

szerződés teljesítése céljából, és a szerződés megszűntétől számított 5 évig a vonatkozó 

szabályoknak megfelelően tárolja. Az Eladó továbbá tudomásul veszi, hogy a Vevő gazdasági 

auditjait végző szervezetek és személyek megtekintik a Szerződés tartalmát, így hozzáférnek 

az Eladó ebben foglalt személyes adataihoz is. A Vevő vállalja, hogy 25 napon belül további 

tájékoztatást ad Eladónak a Szerződéssel kapcsolatos adatkezeléséről, amennyiben azt az 

Eladó kéri.” 

11.5.Eladó nyilatkozik, hogy az általános szerződési feltételek tartalmát megismerte, az 

aláírásával igazoltan kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ha jelen 

általános szerződési feltételek és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a 

Szerződés részévé. 

 

Kelt: Szabadegyháza, 2019. július 1. 


