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I.
PREAMBULUM
1.
Tudomásul szolgál, hogy a Megrendelő tevékenysége az Eladó által forgalmazott és/vagy
termelt áruk feldolgozása, felhasználása.
2.
A Felek a fentiekre tekintettel a jelen megállapodásban áru megrendeléséről, illetve
átvételéről, esetlegesen vásárlási hitel nyújtásáról, továbbá fizetési kötelezettség biztosításáról
az alábbiak szerint állapodnak meg.
3.
A Felek a jelen szerződésben és a mellékletében meghatározott székhelyüket levelezési
címnek tekintik és abban az esetben, ha a jelen szerződés vagy valamely jogszabály által
megkívánt értesítési kötelezettségüket teljesítik vagy valamilyen jogukat gyakorolják ezen
címekre küldött levélben teszik. Székhely, illetve levelezési címváltozásukról haladéktalanul
értesítik a másik felet, ennek elmulasztásából eredő károk megtérítésére a mulasztó fél
köteles. A felek között a jelen megállapodásban meghatározottaktól való eltérés csak akkor
érvényes, ha ahhoz a Szállító írásban hozzájárul.
II.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.
A Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha köztük egyedi szállítási szerződések
jönnek létre, azokra a jelen szerződés feltételei a szállítási határidő, a szállítandó fajta,
szállítandó mennyiség és minőség kivételével irányadóak, mely utóbbi feltételek kapcsán a
Szállító és a Megrendelő külön egyedi szállítási szerződésekben állapodnak meg.
2.
A Felek rögzítik, hogy a Szállító nem köteles az egyedi köteles szerződések megkötésére, a
Szállító készletei és egyéb megrendelései függvényében szabadon jogosult dönteni a
megrendelések elfogadásáról.
3.
Jelen keretszerződés aláírása a Megrendelő részére sem jelent megrendelési kötelezettséget
vagy kizárólagosságot. A Megrendelő szabadon jogosult dönteni, hogy köt-e egyedi szállítási
szerződéseket a Szállítóval. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő, szabadon jogosult
szerződést kötni harmadik személy szállítókkal.
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III.
A SZERZŐDÉS HATÁLYA
1.
Jelen szerződés határozatlan időre szól.
2.
A jelen megállapodás a Szállító részéről azonnali hatállyal abban az esetben mondható fel, ha
a Megrendelő a jelen vagy egyedi szerződésben foglalt kötelezettségeit a Szállító írásbeli
felszólítása ellenére az abban foglalt legalább 15 napos határidőn belül nem vagy
késedelmesen teljesíti.
3.
A jelen megállapodás a Megrendelő részéről azonnali hatállyal abban az esetben mondható
fel, ha a Szállító a jelen vagy az egyedi szerződésben foglalt kötelezettségeit a Megrendelő
írásbeli felszólítása ellenére az abban foglalt legalább 15 napos határidőn belül nem vagy
késedelmesen teljesíti.
4.
A jelen megállapodás a Szállító vagy a Megrendelő részéről egyebekben 60 napos felmondási
idővel indoklás nélkül rendes felmondással bármikor megszűntethető. Ez esetben a
megállapodás a felmondás kézbesítésétől számított 60. napon megszűnik. Ezen időpontig a
Megrendelő köteles valamennyi a Szállítóval szemben fennálló fizetési kötelezettségét
teljesíteni. A felmondás közlése után az Szállító nem köteles a Megrendelő ezt követő
megrendeléseit teljesíteni.

IV.
AZ ÁRU MEGRENDELÉSE, ÁTADÁS-ÁTVÉTELE
A megrendelés és annak visszaigazolása:
1.
A Szállító részére megrendelést a Megrendelő jogosult leadni. Az eseti megrendelésekben a
Megrendelő a Szállító által forgalmazott termékek közül fajta, mennyiség és minőség szerint
beazonosított illetve megjelölt árut rendelheti meg a Szállítótól, az esetlegesen a Szállító által
külön megállapodásban foglalt kedvezmény figyelembe vételével. Az eseti megrendelések
mennyisége, illetve mindenkori összértéke – a Szállító által esetlegesen biztosított halasztott
fizetés esetén - a Szállítónál nem haladhatja meg a jelen szerződésben meghatározott
hitelkeret összeget.
2.
A megrendelésekre a Szállító 5 munkanapon belül köteles érdemben nyilatkozni, függetlenül
attól, hogy tudja-e teljesíteni a megrendelést vagy sem. Abban az esetben, ha a Szállító az
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eredeti megrendeléstől eltérően tud csak teljesíteni, úgy azt külön közölnie kell, ebben az
esetben, az egyedi szállítás szerződés csak akkor jön létre, ha az eredeti megrendeléstől eltérő
visszaigazolást a Megrendelő írásban külön jóváhagyta.
3.
A Szállító fenntartja jogát arra, hogy abban a kivételes esetben, amennyiben bármilyen okból
későbbi időpontban átadni ígért áru előre láthatólag a visszaigazolásban meghatározott
időpontban nem fog rendelkezésére állni, úgy – a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése
mellett - egyoldalúan a határidőt legfeljebb 8 nappal meghosszabbítsa.
4.
Amennyiben az III./1-III./3 pontokban foglaltak szerint elfogadottnak tekintendő megrendelést
a Szállító hirtelen felmerülő és elháríthatatlan ok miatt nem vagy nem teljes körűen tudja
teljesíteni, erről a megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni. Az értesítéssel a Szállító
mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól.
Az áru átvétele, mennyiségi és minőségi megvizsgálás rendje:
5.
A tényleges teljesítés helyét a Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni. Eltérő
megállapodás hiányában a teljesítés helye a Szállító hatályos cégkivonatában szereplő
fióktelepe vagy telephelye.
6.
Amennyiben a Megrendelő az árut nem személyesen vagy saját szállítóeszközével szállítja el
a teljesítés helyéről, úgy a megbízott fuvarozót köteles olyan teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazással, illetve minden egyéb dokumentummal ellátni,
amellyel a fuvarozó a Szállító felé kétséget kizáróan igazolni tudja, hogy jogosult az áru
átvételére.
7.
Az áru tekintetében fennálló kárveszély az árunak a Megrendelő vagy képviselője
(fuvarozója) részére történő átadásával száll át a Megrendelőre. Az áru átadás-átvételéről a
Felek szállítólevelet állítanak ki, mely a számla kötelező mellékletét képezi.
8.
A Megrendelő vagy fuvarozója az áru átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni az áru
minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól a Szállítót írásban
haladéktalanul értesíteni.
9.
A mennyiségi megvizsgálást a Megrendelő vagy fuvarozója az áru átvételekor köteles
elvégezni. Az áru átadását és átvételét követően a rejtett hiba kivételével előterjesztett
mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik.
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10.
A Megrendelő megbízásából történő fuvarozó (külső, vagy saját fuvareszköz) bevonása
esetén a kárveszély az áru fuvarozónak történő átadását követően a Megrendelőt terheli. A
fuvarozó köteles az áru mennyiségét (darabszám), méretét, és épségét, valamint a rakodás
módját ellenőrizni, azokat a szállító levél átvételével igazolni. Ezen kötelezettségek
elmulasztása utáni felelősséget a Megrendelő vállalja. A Megrendelőnek külső (ERDÉRT Zrtvel nem szerződött) fuvarozó felhasználása esetén a teljes bizonyító erejű magánokirat
kellékeinek megfelelő (cégszerűen aláírt) írásos meghatalmazást kell adnia a fuvarozónak az
áru átvételére, vagy ugyanilyen formában kell tájékoztatni az Eladót arról, hogy az árut az
Eladó kinek, milyen gépkocsi rendszámmal szolgáltathatja ki.
11.
Amennyiben a Megrendelő az árut a Szállító által jelzett átadás-átvételi időponttól számított 3
nap elteltével nem veszi át, az átvételi késedelem minden napjára az áru vételárának 2%-a/nap
összegű késedelmi kötbért köteles a Szállító részére megfizetni.
12.
Amennyiben a Megrendelő az árut a Szállító által jelzett átadás-átvételi időpontban nem veszi
át, és az áru átvételével 15 napot meghaladó késedelembe esik, úgy a megrendelés
meghiúsultnak tekintendő és az Eseti Megrendelő az áru vételára 30%-nak megfelelő
meghiúsulási kötbért tartozik a Szállító részére megfizetni.
Szavatosság, jótállás
12
A Szállító a rá irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jótállást vállal az általa
szállított termékekre.
13.
A Szállító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. XXV. Fejezetében foglaltak
alapján a tv. 305-311/A. § szerint szavatosságot vállal, az általa szállított termékekért.

V.
ÁRMEGÁLLAPODÁS
1.
A Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek
vételárát bármikor egyoldalúan módosítsa. Az árlista módosításáról a Szállító írásban (faxon,
e-mail-en stb.) értesíti a Megrendelőt. Amennyiben ezen jogával a Szállító él, úgy a
módosított árak, illetve árlista, a módosított lista alapján leadott megrendelésekre már
hatályos. Abban az esetben, amennyiben a megrendelés időpontja és a megrendelésben kért
szállítási időpont között több mint 10 munkanap telik el, úgy a Szállító fenntartja magának a
jogot arra, hogy az így értékesített áru vonatkozásában az időközben esetleg kibocsátott új
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árlista árait érvényesítse a Megrendelővel szemben. A Megrendelő a jelen szerződés
aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen esetben a megrendelt árut a Szállítótól
átveszi és annak Szállító által érvényesített új árát a Szállító részére a jelen szerződés feltételei
szerint megfizeti.
2.
Abban az esetben, ha a megrendelések egy éves időszakban teljesítésbe ment összege eléri a
………………..Ft-ot, úgy a Szállító jogosult egyedi döntésével a Megrendelő részére
kedvezményt biztosítani. Az egyes termékcsoportokra a Szállító eseti döntése alapján adható
kedvezményeket a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
3.
A Megrendelő bármely fizetési vagy egyéb késedelme esetén, amennyiben a Szállító nem él a
III. 2. pontban biztosított felmondási jogával, a Szállító jogosult az V.2. pontban
meghatározott kedvezményt egyoldalúan visszavonni.
VI.
AZ ÁRU ELLENÉRTÉKÉNEK MEGFIZETÉSE
1.
Az áru kiszállításával egy időben a Szállító elkészíti számláját - melynek melléklete a
szállítólevél - melyben rögzítésre kerül a teljesítéstől számított fizetési határidő utolsó napja
(A lejárat napja) A számla minden esetben a Megrendelő nevére kerül kiállításra. A
Megrendelő a számlát az áru átvételével egyidejűleg készpénzben vagy pedig az áru átvételét
megelőzően pénztári befizetéssel vagy átutalással köteles megfizetni a Szállító részére.
A Megrendelő a készfizető kezesség alapján őt terhelő jövőbeni kötelezettségek biztosítékául
……………………… -t (pl.:bankgarancia, jelzálog, stb) ajánl fel a Szállító részére, melynek
feltételeit a Felek külön megállapodásban rögzítik.
VII.
MEGÁLLAPODÁS HALASZTOTT FIZETÉSRŐL
A halasztott fizetés feltételei és szabályai
1.
A Szállító egyedi döntése alapján a Megrendelő részére írásbeli külön nyilatkozatával az
abban meghatározott összeg erejéig halasztott fizetést biztosíthat, melynek leghosszabb
határideje az áru átvételétől számított …. nap.
Abban az esetben, ha a Megrendelő 5 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, a Szállító
jogosult a halasztott fizetés határidejét egyoldalúan lerövidíteni vagy teljesen megszűntetni,
illetőleg a hitelbe szállításokat azonnali hatállyal megszűntetni.
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2.
A Megrendelő részére jelen keretszerződés alapján egyidejűleg ………………..,-Ft összegű
halasztott fizetés adható. (Hitelkeret) A Hitelkeret összegét meghaladó összegű halasztott
fizetés, csak külön további biztosítéki megállapodás megkötését követően lehetséges.
3.
Készpénzért, az áru átvételével egyidejű teljesítéssel a Megrendelő a hitelkeret alapján
fennálló tartozás összegétől függetlenül bármikor vásárolhat.
4.
Késedelmes fizetés esetén az évi késedelmi kamat mértéke 20 %
Késedelmes fizetés esetén a Szállító egyoldalúan jogosult a fizetés módját és feltételeit és a
hitelkeret összegét megváltoztatni.
5.
Halasztott fizetés esetén a Szállító jelen megállapodás alapján értékesített valamennyi
termékére vonatkozó tulajdonjogát ezen termékek ellenértékének maradéktalan megfizetéséig
kifejezetten fenntartja.
a.) Bármely kárért, amely az átadás-átvétel időpontjától a vételár teljes kifizetéséig az
áru állagában bekövetkezik, a Megrendelő felel.
b.) A Megrendelő az árut harmadik személynek csak készpénz ellenében, vagy a
Szállító kifejezett hozzájárulása esetén a tulajdonjog Szállító javára történő kifejezett
fenntartásával adhatja tovább. Az előbbi esetre a jelen megállapodás aláírásával az
átvett készpénzellenérték kezelésével és a Szállítónak történő átadásával a Szállító
megbízza a Megrendelőt, aki a Szállító tulajdonát képező ellenértéket – készpénzt –
köteles a Szállító felszólítása esetén haladéktalanul a Szállítónak kiadni.
c.) Fizetési késedelem esetére a Szállító fenntartja a jogát az átadott áru
visszavételére, illetve az áru továbbadott részéért befolyt és tulajdonát képező
készpénz felvételére.
6.
Halasztott fizetés esetén az áru ellenértékét a Megrendelő a Szállító számláján feltüntetett
határidőn belül (a követelés lejáratának napja) köteles átutalni a Szállító CIB BANK Rt-nél
vezetett 10700024-43349504-51100005 számú számlájára. Teljesítésnek az számít, amikor a
számlában szereplő összeg a Szállító bankszámláján jóváírásra kerül. Az árura vonatkozó
tulajdonjog ezen időpontban száll át a Megrendelőre.
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A halasztott fizetés biztosítékai
7.
Abban az esetben, ha a Szállító a Megrendelő részére halasztott fizetést biztosít egy
meghatározott hitelösszeg erejéig, a Szállító a halasztott fizetés lehetővé tételét megelőzően –
választása szerint – az alábbi biztosítékok adását követelheti a Megrendelőtől. A Megrendelő
tudomásul veszi, hogy a Szállító akár együttesen több biztosíték adását is követelheti. A
halasztott fizetésre vonatkozó szállítói nyilatkozat minden esetben a biztosítékok átadását
követően lép hatályba. A biztosítéki megállapodások a jelen szerződés megszűnését követően
csak akkor szűnnek meg, ha a Megrendelő valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette.
7.1. Készfizető kezességvállalás
A Megrendelő gazdasági társaság megfelelő vagyonnal rendelkező tulajdonosa,
ügyvezetője, vagy magánszemély Megrendelő megfelelő vagyonnal rendelkező közeli
hozzátartozója – a továbbiakban Készfizető Kezes - teljes bizonyító erejű
magánokiratban készfizető kezességet vállal arra, hogy amennyiben a Megrendelő a
jelen szerződés és az eseti megrendelések alapján átvett áru ellenértékét határidőben
nem fizeti meg a Szállító részére, úgy azt maga teljesíti. A Készfizető Kezes tudomásul
veszi, hogy abban az esetben, ha Megrendelő a Szállítóval szemben jelen keretszerződés
alapján létrejött egyedi megállapodás alapján keletkezett fizetési kötelezettségét a
számlában foglalt határidő elteltével nem teljesíti, nem követelheti, hogy igényét a
Szállító először a jogviszony eredeti kötelezettjével szemben érvényesítse, hanem
köteles a Szállító követelését annak felszólítására haladéktalanul kifizetni.
7.2. Óvadék
A Megrendelő a halasztott fizetést engedélyező megállapodás aláírásával egyidejűleg a
hitelkeret …………….%-ának megfelelő összegű óvadékot köteles a Szállító részére
készpénzben vagy banki átutalással átadni. A Szállító jogosult az óvadék összegéből
bármely lejárt követelését a Megrendelő írásbeli értesítésével egyidejűleg kielégíteni. A
Szállító értesítésének átvételét követő 3 napon belül a Megrendelő köteles az óvadék
összegét az eredeti összegre kiegészíteni. Az óvadék összegének kiegészítéséig a
Szállító jogosult a már visszaigazolt eseti megrendelések teljesítését felfüggeszteni és az
új eseti megrendeléseket visszautasítani. A jelen szerződés megszűnésével az
esetlegesen átvett óvadékot a Szállító köteles – követeléseinek levonását követően – a
Megrendelő részére visszaadni.
7.3. Ingatlant vagy vagyont terhelő keretbiztosítéki jelzálogjog
A Felek a jelzálogjog alapítása és érvényesítése tárgyában külön, közjegyzői okiratba
foglalt jelzálogszerződést kötnek.
7.4. Bankgarancia
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A Megrendelő vállalja, hogy a Szállító által megjelölt összegben, de legfeljebb a
hitelkeret összegéig belföldi pénzintézet által a Szállító részére kibocsátott feltétel
nélküli visszavonhatatlan, alapjogviszonyt nem vizsgáló bankgaranciát ad át a Szállító
részére, mely alapján a bank a Szállító írásbeli felszólítását követően a Szállító részére a
bankgaranciában foglalt összegben fizetést teljesít.
7.5. Készfizető kezesség váltóval biztosítva
A Készfizető Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a készfizető kezességi
megállapodás aláírásával egyidejűleg váltót állít ki a Szállító javára, mely alapján a
halasztott fizetést engedélyező nyilatkozat hatályba lépésétől számított 180. naptól
kezdve, a váltóban megjelölt lakcímén (mint fizetési hely) a váltót bemutató Szállító
által meghatalmazott személy mint a váltó első birtokosa részére, vagy a váltó
hátoldalán vagy ahhoz csatolt lapon forgatmányok összefüggő láncolata útján alakilag
igazolt birtokosa részére a megtekintéssel egyidejűleg a váltóban foglalt összeget
megfizeti. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az esedékességet megelőzően a
váltót nem ruházza át.
VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.
Amennyiben a jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, vagy jogszabályba
ütközik, és ezt bíróság jogerős határozata megállapítja, úgy a Felek ezt a rendelkezést a
vonatkozó rendelkezéssel elérni kívánt szerződéses cél megvalósítására leginkább alkalmas,
érvényes és jogszabályba nem ütköző írásbeli rendelkezéssel kötelesek pótolni a határozat
jogerőre emelkedését követő 30 napon belül. Ez a kötelezettség nem terheli a feleket, ha a
bíróság által érvénytelennek nyilvánított szerződéses rendelkezés nélkül valamelyik fél a
szerződést nem kötötte volna meg. A szerződés esetleges módosításáig a Felek a még
módosításra nem került szabályozást tekintik irányadónak.
2.
A jelen megállapodásban szereplő tények, körülmények, szerződési feltételek, adatok,
információk, megoldások, illetve valamennyi a szerződéskötést megelőző tájékoztatás,
tárgyalás, akkor is, ha azt nem követte szerződéskötés a Felek üzleti titkait képezik. Az üzleti
titok titokban maradásához, a Feleknek méltányolható érdeke fűződik, ezért – a vonatkozó
törvényi előírások tiszteletben tartása mellett - azt jogosulatlanul felhasználni, vagy
jogosulatlanul mással közölni, vagy nyilvánosságra hozni tilos. A szerződést vagy az abban
foglalt üzleti titkokat harmadik személyek tudomására hozni, arról bárkit – különösen pedig a
sajtót, vagy a Felek vagy azok tulajdonosai versenytársát – akár közvetlenül akár közvetett
formában tájékoztatni, csak a Felek kifejezett írásbeli nyilatkozata alapján lehet. A jelen
megállapodás aláírt példányait bármilyen formában másolni, és egyéb módon rögzíteni tilos, e
kötelezettség megszegése az üzleti titok megsértésének jogkövetkezményeit vonja maga után.
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A Felek visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak arra is, hogy amennyiben illetéktelen
harmadik személy a Felek írásbeli hozzájárulása nélkül a jelen szerződés aláírt példányát,
vagy az abban foglalt üzleti titkot, bármilyen célból vagy módon felhasználja, nyilvánosságra
hozza, illetve mással közli, úgy vele szemben haladéktalanul közösen lépnek fel, és ha a
harmadik személy tevékenysége okán a Feleket bármilyen jogsérelem vagy kár éri, úgy a
jogsérelem orvoslása és a kárigény érvényesítése érdekében közösen lépnek fel. Ez a jog a
Feleket egymástól függetlenül, önállóan is megilleti.
3.
A Felek a jelen megállapodás teljesítése érdekében egymással kötelesek együttműködni és a
szerződés rendelkezéseinek teljesülése érdekében minden szükséges jognyilatkozatot
hozzájárulást stb. a másik fél felkérése esetén haladéktalanul megadni. A szerződéssel
kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességéhez a jognyilatkozat írásba foglalása szükséges.
4.
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
5.
A jelen megállapodás alapján álló értesítéseket a Felek írásban utólag igazolható módon
kötelesek egymás tudomására hozni.
6.
A Felek a jelen megállapodásból származó jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg
rendezni. Amennyiben a jogvita rendezése békés úton nem érhető el, úgy a Felek jelen
megállapodásból származó bármilyen vitájuk elintézésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság,
értékhatártól függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Budapest, 2008…………………….
_________________
Szállító

_______________________
Megrendelő

Mellékletek:
1. A Szállító által termékcsoportonként biztosítható kedvezmények listája

ERDÉRT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cg.: 01-10-045573 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
1101 Budapest, Pongrác út 15/B Telefon: 1/219-4400, Fax: 1/219-4455
e-mail: info@erdert.hu, web-lap: www.erdert.hu

