1. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. TERMÉKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
a.

b.

c.

d.

e.
f.

g.

h.

Terméknek minősül a mezőgazdasági termelésből származó búza növény szalmája, illetve a
Megrendelő – a szállítást megelőző egyeztetéssel – elfogadhatja Termékként az egyéb
kalászos (Hungrana Kft által elfogadott) növények szalmáját is az általa meghatározott
arányban.
Az elfogadott bála méretei:

magasság:
0,9 méter

hosszúság:
min: 2,25 méter – max: 2,55 méter

szélesség:
1,2 méter
Az elfogadott bála tömege:

minimális tömeg:
400 kg

maximális tömeg:
600 kg
A szerződésben meghatározott átvételre kerülő Termék bálánkénti átlag nedvességtartalma
legfeljebb 20% lehet a 2. sz. mellékletben rögzített feltételek alapján. Ha bármely bála átlag
nedvességtartalma meghaladná ezt az értéket, Megrendelő a 2. sz. mellékletben foglaltak
szerint jár el.
A nedvességtartalom meghatározásának folyamatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A bála nem tartalmazhat szilárd szennyeződést (pl. fa, fém, kő), csak az adott fajtájú Terméket
és a kötözéshez szükséges éghető kötöző anyagot. Továbbá nem tartalmazhat érzékelhető
egyéb szennyeződést (pl. sár, föld), egészségügyi és környezetvédelmi szempontból
szennyező, mérgező anyagokat, élet és vagyonvédelmi szempontból veszélyes anyagot.
A nem megfelelő minőségű (lásd különösen, de nem kizárólagosan: f. pont) Termék átvételét
Megrendelő megtagadhatja. A Termék átvételének megtagadásakor Megrendelő köteles
Szállítót haladéktalanul értesíteni, a nem megfelelő Terméket pedig Szállító a saját költségén
azonnali visszfuvarban elszállítani köteles. Megrendelő ebben az esetben - a kötbér
érvényesítése, illetve kárai megtérítése mellett – követelheti Szállítótól a megfelelő minőségű,
azonos mennyiségű Termék leszállítását az elvárható legrövidebb időn belül.
Új – az 1. pontban nem meghatározott – termékfajta beszállítására előzetes egyeztetés,
mintavétel, vizsgálat és megegyezés alapján van lehetőség.

2. FIZETÉSI FELTÉTELEK
a.

b.
c.

d.
e.
f.

Megrendelő heti rendszerességgel a szerződés 3. sz. melléklete szerint szállítási jegyzéket
készít, ami az elszámolás alapját képezi. A jegyzékben rögzítésre kerül szállítmányonként az
átadott Termék mennyisége, minőségi jellemzői, és ára. Az így elkészített szállítói jegyzéket
megküldi a Szállító részére.
A szállítási jegyzék alapján a Szállító számlát állít ki és küld a Megrendelő részére. Szállító a
számlázást tized-tonnára kerekített mennyiség alapján köteles elvégezni.
A számlákat a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban előírt formai és tartalmi
követelményeknek megfelelően, a szerződés számának és a Szállító bankszámlaszámának
feltüntetésével kell kiállítani, valamint fel kell tüntetni a Termék besorolását (VTSZ, SZJ).
Szállító a számlához köteles csatolni a teljesítés megtörténtét igazoló szállítási jegyzéket. Ha
a számla nem e feltételeknek megfelelően készült, a számlát a Megrendelő nem fogadja be
teljesítésre.
A számlákat (egy eredeti és egy másolat) postai úton a Megrendelő Számviteli Osztályára kell
eljuttatni. Cím: 2432 Szabadegyháza, Ipartelep.
Fizetés átutalással történik a Megrendelő és Szállító között létrejött megállapodásnak
megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül.
Kötbér fizetési határideje: az erre vonatkozó felszólító levél kézhezvételétől számított 15 nap.
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g.

h.

Függetlenül az egyébként rendelkezésre álló jogoktól és jogorvoslati lehetőségektől
Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy beszámítson bármely, a Szállító által a
Megrendelőnek meg nem fizetett összeget vagy kártérítést /ideértve a jelen szerződésen kívüli
jogviszonyban keletkezett tartozásokat is/ a Megrendelő által a jelen szerződés alapján a
Szállítónak megfizetendő tartozásba.
Szállító, a Megrendelő késedelmes fizetése esetén az MNB alapkamatával azonos mértékű
késedelmi kamatot számolhat fel a megfelelően kiállított és nem vitatott számlák esetében.

3. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Megrendelő feladata, hogy lehetővé tegye a telephelyre történő belépést, és biztosítsa a
szerződés megfelelő teljesítéséhez ésszerűen szükséges minden további terület használatát.
Megrendelő elvégzi az átvételhez szükséges mennyiségmérési és minőségvizsgálati
feladatokat a 2. sz. mellékletben rögzítettek szerint.
Megrendelő végzi a szállítóeszközök kirakodását a Megrendelő telephelyén.
Teljesítés esetén Megrendelő elkészíti a szállítási jegyzéket (3. sz. melléklet) a Szállító részére.
Megrendelő a napi, heti, és operatív beszállítási ütemezéshez szükséges kapcsolattartást
biztosítja a Szállító által megjelölt személyekkel.
Minden hét utolsó munkanapján 14.00-ig megküldi a Szállító részére a következő hétre
ütemezett beszállítási mennyiséget és a hozzá tartozó megrendelésszámot napi bontásban,
kivéve, ha a következő hétre vonatkozóan Megrendelő nem kíván mennyiséget beszállíttatni.

4. SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI
Szállító feladata a szerződésben, valamint mellékleteiben meghatározott mennyiségű,
összetételű és minőségű Termék leszállítása a Megrendelő telephelyére.
b. Szállító a Megrendelő által folyamatosan adott szállítási ütemezés szerint biztosítja a
leszállításra, illetve átvételre kerülő Termék mennyiségét. Szállító köteles a szállítmányokat
szállítólevéllel kísérni, melyen feltünteti a termék fajtáját, ellenkező esetben a szállítmány
visszautasítható.
c. Felek rögzítik, hogy a Szállító az 1.a pontban meghatározott termékek közül kizárólag az előre
meghatározott és Megrendelővel leegyeztetett fajtájú bálázott Termékkel teljesíthet, valamint
egy szállítmány (egy időben beszállított Termék) kizárólag azonos fajtájú bálázott Terméket
tartalmazhat.
h. A Szállító szavatolja a jelen szerződés alapján leszállított Termék per-, teher- és
igénymentességét (jogszavatosság).
i. Szállító tudomásul veszi, hogy a fokozottan tűzveszélyes anyagok és üzemi tevékenység miatt
a Megrendelő teljes területén tilos a dohányzás. Amennyiben Szállító vagy megbízottja a
dohányzási tilalmat megsérti, Szállító az ebből eredő minden kárért felelősséggel tartozik.
Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő telephelyén történő dohányzás a Megrendelő
büntetőjogi feljelentését vonja maga után.
a.

5. A TERMÉK ÁTADÁS-ÁTVÉTELE
a.
b.
c.
d.
e.

Megrendelő a Szállítótól vagy a Szállító által megbízott fuvarozótól a Terméket mérlegelve,
veszi át a szállítólevél, vagy az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.
Szállító tudomásul veszi, hogy a Termék minőségi vizsgálatát Megrendelő végzi a 2. sz.
mellékletében részletezett módon.
Szállító tudomásul veszi, hogy az átvételi tömeg mérését Megrendelő az OMH által hitelesített
mérőeszközzel – közúti hídmérleggel – végzi.
A mérlegelés, mintavételezés és minőségmérés költségei a Megrendelőt terhelik.
Amennyiben Megrendelő a Termék átvételekor minőségi átvizsgálás során minőségi hibát
észlel – ha a Termék minősége nem felel meg a szerződésben meghatározottaknak, és/vagy a
szállítólevélen feltüntetetteknek – azt jegyzőkönyvben vagy más bizonyításra alkalmas módon
(pl.: szállítólevélre történő rávezetéssel) rögzíti. Minőségileg kifogásolt Termék átvételét
Megrendelő megtagadja és a visszamérlegelést követően Szállító saját költségén azonnali
visszfuvarban elszállítani köteles. Szállító tudomásul veszi, hogy a rakomány szállítása során
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f.
g.
h.

i.

a csapadékos időjárási viszonyokból adódó minőségromlás elkerülése Szállító feladata.
Megrendelő a termék minősítése során minden esetben a 2. számú melléklet szerint jár el.
Megrendelő vállalja, hogy a Szállító képviselője részére lehetővé teszi a minőség- és
mennyiségmérés folyamatos, vagy szúrópróbaszerű ellenőrzését a Termék átvételi helyén.
Minőségi kifogás, illetve vitás esetben Felek független minősítő intézet illetékességét köthetik
ki, melynek mérési eredményét elfogadják, illetve magukra nézve kötelezőnek tartják.
A Felek megállapodnak abban, hogy minden vitás esetben a minőségi vizsgálatot kizárólag
elsődlegesen az SGS Hungária Kft-vel, illetve ennek akadályoztatása esetén a Wessling
Magyarország Kft-vel fogják elvégeztetni, amely vizsgálati eredmény mindkét fél részére
kötelező érvényű. A vizsgáló intézet szerinti indokolt minőségi kifogás esetén a vizsgálat díját
a Szállító egyenlíti ki, ellenkező esetben a Megrendelő. Nem egyértelmű esetekben az
akkreditált laborvizsgálati költségek a Szállítót terhelik.
Felek rögzítik, hogy a Termék tulajdonjoga az átadási ponton (Megrendelő telephelye) történő
átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre.

6. SZÁLLÍTÁSI ÜTEMEZÉS
a.

b.

c.

A napi mennyiségekre vonatkozó szállítási ütemezést a Szállítónak minden esetben pontosan
tartania kell. Abban az esetben, ha a Szállító előre látja az ütemezéstől eltérő szállítást, azonnal
értesítést kell, hogy küldjön a Megrendelő felé.
Amennyiben a szállítási ütemezéstől való eltérés a Szállítónak felróható okból következik be,
a Megrendelő fenntartja a jogot kár- és kötbérigényének érvényesítése (7. pont) mellett a
rendelés visszamondására és egy harmadik féllel történő teljesíttetésre úgy, hogy ennek
többletköltsége a Szállítót terheli.
A napi kiadott ütemezésre nem szállított mennyiség után Megrendelő ilyen irányú döntése
esetén Szállítót felróhatósága esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli a 7. pontban írtak
szerint.

7. KÁRTÉRÍTÉS és KÖTBÉR
a. Szállító köteles kártérítést fizetni a Megrendelőnek minden veszteséggel, kárral, sérüléssel, elmaradt
haszonnal, költséggel kapcsolatban (beleértve az ésszerűen felmerült szakmai díjakat és kiadásokat is),
mely a Szállító vagy alvállalkozói által elkövetett szerződésszegés, hanyag teljesítés, vagy a teljesítés
elmaradása vagy késedelme folytán következett be. Szállító tudatában van annak, hogy a Megrendelő
gyára jelentős volumenű termelést folytat, ezért a Szállító által okozott károk nagysága akár jelentősen
is meghaladhatja a leszállított termék ellenértékét (például, de nem kizárólag szennyeződés miatt okozott
leállás esetén). Erre tekintettel Szállító felelős a teljes kárért, a következményi károkat is beleértve.
b. A Szállító hibájából történő alul szállítás esetén a Szállítót kötbérfizetés terheli (meghiúsulási

kötbér). A kötbér mértéke a Szállító által le nem szállított tüzelőanyag mennyisége után járó
átvételi ár 20%-a. Felek rögzítik, hogy az átvételi ár jelen esetben a 14 %-os
nedvességtartalomhoz tartozó ár és nem történik árkorrekció. Alul szállítás alatt a Felek azt az
esetet értik, amikor a Szállító a szerződéses időszak leteltével sem teljesíti a teljes mennyiséget.
Ha a mennyiség a szerződéses időszakon belül, de nem a megfelelő ütemezésben kerül
szállításra, úgy a C. pontban írt késedelmi kötbér szabályai alkalmazandók.
c. Amennyiben a Szállító késedelmesen teljesít, úgy a késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel
érintett Termék vételárának 1%-a késedelmes naponként, legfeljebb a késedelemmel érintett
Termék vételárának 20%-a.
d. Amennyiben Szállító hibásan teljesít (8. pont), úgy hibás teljesítési kötbérként a hibásan
teljesített Termék (ide értve a Megrendelő által a hibás teljesítés miatt visszautasított Termék)
vételárának 20 %-a fizetendő.
e. Megrendelő jogosult a Szállítótól követelni a kötbéren felül igazoltan felmerült kárát.

8. MINŐSÉG ÉS HIBÁK
a. Szállító köteles betartani az élelmiszerhigiéniai előírásokat, az alkalmazandó egészségügyi
előírásokat és a Megrendelő által alkalmazni kívánt és jóváhagyott minőségbiztosítási
rendszereket.
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b. Az ütemezési határidőt megelőzően a Megrendelő bármikor megvizsgálhatja és ellenőrizheti a
Terméket, a Szállító üzemét, az általa alkalmazott eljárásokat és folyamatokat. Ha az ilyen
ellenőrzés, illetve vizsgálat hatására a Megrendelő úgy látja, hogy a Termék, az üzem és/vagy
a folyamat és/vagy az eljárások nem felelnek meg, vagy valószínűleg nem fognak megfelelni
a szerződésben foglaltaknak, a Megrendelő köteles erről értesíteni Szállítót. A Szállító köteles
megtenni minden szükséges lépést a fentiek megfelelőségének biztosítása érdekében, valamint
a Megrendelő ezen kívül további ellenőrzést, vizsgálatot követelhet és jogosult azon is részt
venni.
c. A fenti vizsgálat és ellenőrzés mellett Szállító továbbra is felelősséggel tartozik a Termékért,
és az ellenőrzés vagy vizsgálat elvégzése nem csökkenti és semmilyen módon nem befolyásolja
Szállító jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit és a Megrendelő jogait.

9. SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS FELMONDÁSA
9.1

Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben írásban
értesíti erről a szándékáról a másik Felet, az alábbi esetekben:
(a) Ha a másik Fél a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan, vagy írásbeli
figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi.
(b) Másik Fél vagyonát elzálogosították, jogerősen végrehajtást rendeltek el vele
kapcsolatban, vagy más eljárást indítottak azzal szemben.
(c) Ha a másik Fél csődeljárást kezdeményezett maga ellen, vagy egyezségi kísérletet
kezdeményezett hitelezőivel, illetve egyéb módon élni kíván az adott időpontban a
fizetésképtelen adósokat megillető törvényben foglalt lehetőségekkel, összehívja a
hitelezők gyűlését, megindul ellene a felszámolási eljárás (kivéve az újjászervezés
vagy egyesülés céljából történő végelszámolás esetét), bíróság csődgondnokot
és/vagy vagyonkezelőt rendelt ki hozzá, ha a cég vagy annak egy egysége
csődgondnokot és/vagy vagyonkezelőt rendel ki, vagy ha jogerősen felszámolási
eljárást indítanak a szerződő fél ellen.
(d) Másik Fél befejezi, vagy kilátásba helyezi, hogy befejezi üzleti tevékenységét.

9.2

Megrendelő a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben írásban értesíti
erről a szándékáról a Szállítót, az alábbi esetekben:
(a) Szállító a lehívottmennyiségnél 20%-kal kevesebb Terméket szállít.
(b) Ha a Szállító megfelelő írásbeli indoklás nélkül szünetelteti a szállítást, vagy
korlátozza azt 5 (öt) munkanapnál hosszabb időtartamban (ezen esetben indoklástól
függetlenül).
(c) Amennyiben Szállító tartósan vagy sorozatosan a Megrendelő számára nem
elfogadható minőségben szállítja a szerződött Terméket.

9.3

A jelen pontban írt valamennyi Megrendelői felmondás esetén a le nem szállított mennyiség
tekintetében Megrendelő jogosult érvényesíteni a meghiúsulási kötbért, és az ezen felül
felmerült kárait.
Megrendelő a szerződéstől a Szállítónak fel nem róható okból is jogosult bármikor elállni,
köteles azonban a Szállítónak az elállás folytán felmerült számlával igazolt költségeit
megtéríteni.
Szállító jogosult a szerződést írásbeli értesítés mellett azonnali hatállyal felmondani,
amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségének 60 napnál hosszabb ideig nem tesz
eleget a nem vitatott számlák esetében. Amennyiben bármely Fél felmondja a szerződést,
vagy Felek közösen megállapodnak a szerződés megszüntetéséről, Felek kötelesek
elszámolni egymással a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint.
A szerződés felmondása – akármilyen okból történjék is – nem érinti a Megrendelőnek a
felmondást megelőzően keletkezett jogait. A 12., 13., és 16. pontokban foglaltak a
felmondásra való tekintet nélkül kikényszeríthetőek maradnak a felmondás megtörténtétől
függetlenül.

9.4

9.5

9.6
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10. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
a.

b.

c.

d.

Jelen ÁSZF és annak minden melléklete teljes körűen magában foglalja szerződő Felek
megállapodását. A Felek közötti minden korábbi levél, emlékeztető, értekezleti jegyzőkönyv,
ajánlat, ajánlatkérés, tájékoztató, prospektus, szándéknyilatkozat illetve átadott dokumentum
– ellenkező tartalmú közös, írásos kikötés hiányában – hatályát veszti.
Megrendelő jogosult a Termék 1. pontban meghatározott műszaki specifikációján változtatni,
mely változtatásoknak a Szállító a következő szállítás alkalmával köteles eleget tenni. Szállító
csak a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés és jóváhagyás után változtathat bármely
témában.
Jelen szerződés módosítására kizárólag a Felek cégjegyzésre jogosult – illetve általuk
meghatalmazott – képviselői, írásban jogosultak.
Kivételt képez ez alól a szállítási ütemezésben történő megállapodás, illetve annak módosítása,
amelyre Megrendelő kapcsolattartói is jogosultak e-mail útján.
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek képviselőiben, bankszámlaszámában
bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a
másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel
vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

11. ALVÁLLALKOZÓ
Szállító a szerződés teljesítése érdekében jogosult a tevékenységgel kapcsolatosan beszállítót,
alvállalkozót bevonni.
b. Szállító a bevont beszállítókért és alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna.

a.

12. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
a.

b.

c.
d.

e.
f.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a másik Féllel és annak tevékenységével, partnereikkel
kapcsolatos minden tény, információ, megoldás vagy adat (továbbiakban: információ) –
beleértve jelen szerződés létét és annak tartalmát – üzleti titoknak minősül.
Felek ezen információkat kizárólag jelen szerződésben meghatározott célra és mértékben
jogosultak felhasználni, azokat harmadik személy felé közölni, hozzáférhetővé tenni csak a
másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosultak. Vállalják továbbá, hogy minden
szükséges intézkedést megtesznek ezen információk megőrzése érdekében, és erre
alkalmazottaikat és alvállalkozóikat is kötelezik.
Szállító a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem készíthet fényképeket a
Megrendelő felszereléseiről, berendezéseiről és tulajdonáról.
Szállító nem használhatja Megrendelő védjegyeit vagy cégnevét egyetlen hirdetési vagy
promóciós anyagában sem, kivéve, ha ahhoz a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárul.
Megrendelő jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül
visszavonni.
Felek titoktartási kötelezettsége jelen szerződés időtartama alatt és annak megszűnését
követően is fenn áll.
Az a Szerződő Fél, aki a titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket megszegi, és ezzel kárt okoz,
elsődlegesen köteles 5.000.000 forint, azaz ötmillió forint titoktartási kötbért megfizetni a
sérelmet szenvedő félnek az erről szóló értesítés átvételétől számított 15 napon belül, illetve
köteles a kötbért meghaladó kárát megtéríteni a Ptk. szerint.

13. JOGFENNTARTÁS
a.

A jelen szerződésnek nem megfelelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a
szerződésszegésből eredő egyéb igényekről.
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b.

Ha bármikor előfordulna, hogy az egyik Fél nem követelné meg jelen Szerződés szerint a
másik Felet terhelő valamely kötelezettség teljesítését, ezzel nem mond le vonatkozó jogáról,
vagyis arról, hogy:

az adott kötelezettség teljesítését igényelje, vagy kártérítést követeljen, hacsak az adott
Fél írásban nem igazolja, hogy a követelés elmaradása joglemondásnak tekinthető, és
arról sem, hogy

bármikor a későbbiekben követelje a másik Féltől a jelen szerződés teljesítését.

14. VIS MAIOR
a.

b.

c.

d.
e.

f.

Felek nem követnek el szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségeik teljesítését vis maior
esemény akadályozza meg. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés
létrejötte után bekövetkező esemény, amelyet a szerződő Felek nem háríthattak el, nem
láthattak előre, és amely nem róható fel a Feleknek (pl.: háború, országos sztrájk,
terrorcselekmény, természeti csapás, stb.). Ezen események nem függnek a Felek akaratától
és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.
Bármely félnek haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 48 órán belül írásban
(emailen levélben) értesítenie kell a másik Felet a vis maior esemény bekövetkeztéről, és
annak várható időtartamáról. A fenti határidő elmulasztása esetén a mulasztó fél vis maiorra
nem hivatkozhat és köteles szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.
Az értesítést követően egyik Fél sem felelős a jelen szerződés szerinti kötelezettségei
teljesítésének elmulasztásáért, vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben azok a vis maior
eseménynek, vagy annak hatásának tulajdoníthatók.
Felek kötelesek minden ésszerű erőfeszítést megtenni, és együttműködni annak érdekében,
hogy mérsékeljék a vis maior hatását.
A másik Fél kérésére a vis maior tényéről az érintett Fél köteles hatóság vagy érdekképviseleti
szerve által kiadott megfelelő igazolást bemutatni. A Felek ellentétes írásbeli
megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan
meghosszabbodnak.
Felek rögzítik, hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények nem tekinthetők vis maiornak,
kivéve, ha annak igazolt következménye a teljesítés lehetetlenülése.

15. JOGVITÁK RENDEZÉSE
a. Felek megállapodnak, hogy a szerződésből eredő vitákat elsődlegesen tárgyalásos úton, peren
kívül kísérlik meg rendezni.
b. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnének eredményre, úgy a jelen szerződésből eredő, vagy
azzal összefüggő jogvitáik elbírálására Felek elfogadják a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve
perértéktől függően a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét.

16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
a. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit
tekintik irányadónak, egyúttal kifejezetten kizárják a mezőgazdasági termékértékesítésre
vonatkozó rendelkezések alkalmazását.
b. Jelen szerződés teljesítése során szerződő Felek kötelesek egymással együttműködni. Ennek
keretében vállalják, hogy haladéktalanul értesítik egymást az érdekkörükben felmerülő vagy
tudomásukra jutott minden olyan adatról, körülményről, történésről, változásról vagy
problémáról, amely a szerződés teljesítését befolyásolhatja.
c. A szerződés bármely részének teljes vagy részleges érvénytelensége nem vonja maga után a
szerződés egészének érvénytelenségét.
d. Jelen szerződés és módosításai érvényesen megköthetők úgy is, hogy a Felek az általuk aláírt
változatlan tartalmú szerződést (módosítást) elektronikus úton kölcsönösen megküldik a másik
fél részére a kapcsolattartásra jelen szerződésben megjelölt fax illetve email elérhetőségeikre.
A szerződéskötés (módosítás) napja ez esetben megegyezik az utolsó elektronikus megküldés
napjával.
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