
 

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 

 

 

1. ÁSZF célja, tárgya 
 

Jelen ÁSZF-et a nagykereskedelmi tevékenységet folytató Marosport Kft, mint Szállító (címe 
1037. Budapest, Csillaghegyi út 15-17., cégjegyzékszáma 0109162987, adószáma 10676387-241) 
bocsátja ki, azzal a céllal, hogy a közte és a Vevői közötti folyamatos együttműködés, és kereskedelmi 
ügyletek lebonyolításának feltételeit egységes formában rögzítse. Jelen ÁSZF tárgya kivétel nélkül 
minden egyes ügylet, mely a felek között jelen ÁSZF hatálya alatt jön létre, függetlenül attól, hogy az 
egyes ügyletek megkötésekor a felek erről kifejezetten tárgyalnak-e vagy sem. 
 

2. Árak 
 

2.1. Az árak mindig a Szállító árlistáin kerülnek meghatározásra. Szállító árlistái mindig az adott 

árlistákon szereplő Szállítói feltételekkel és kikötésekkel együtt érvényesek. 

 

3. Megrendelések, visszaigazolások 
 

3.1.      Előrendelésnek nevezik a felek azokat a Vevői megrendeléseket, amelyeket a Vevő a Szállító 
által rendezett, az adott szezont általában 4-10 hónappal megelőző előrendelési árubemutatók ideje 
alatt ad le.  Szezon alatt a január 1-től szeptember 30-ig (tavasz/nyári szezon), ill. a július 1-től 
március 31-ig (őszi/téli szezon) terjedő időszakokat kell tekinteni. Az előrendelések leadásuktól fogva 
visszavonhatatlanok, és kötelező erejű megrendelésnek számítanak.  
 

3.2.    Az előrendeléseknél a szállítási határidő meghatározása az írásos megrendelésen történik, 
meghatározott időszak megjelölésével.  

 

3.3.    Vevő előrendelései a Szállító részére azok visszaigazolásával válnak kötelező erejűvé. Szállító 
a Vevő rendelésének rögzítését követően írásban visszaigazolást küld a Vevőnek. Szállító fenntartja a 
jogot, hogy amennyiben a megrendelt termékek gyártásának szervezése miatt a leadott vevői 
rendelésekben bármilyen változtatás válik szükségessé, akkor egyoldalúan módosítsa a leadott és 
visszaigazolt rendelés érintett részét, Vevő egyidejű írásbeli tájékoztatása mellett. Szállítót ez a jog 
legkésőbb a Szállítási határidőként megjelölt időszak kezdetét megelőző két (2) hónapig  illeti meg.  
Szállító az előrendelésekre vonatkozóan az árfolyamváltozásokból adódó árváltoztatás jogát a 
rendelés teljesítéséig fenntartja. Az árfolyamkövetés paramétereiről Szállító a Vevőt az előrendelési 
időszakban kiadásra kerülő árlistáiban tájékoztatja.  

 

3.4. A Vevő a Szállító visszaigazolásának kézhezvételétől számított 15 napon belül jogosult az 

esetleges módosítások tekintetében kifogással élni, ellenkező esetben a visszaigazolást a felek 

elfogadottnak tekintik. 

   



3.5.   A Vevő tudomásul veszi, hogy az egy adott márkára vonatkozó visszaigazolt megrendelésének 
maximum 15%-ának nem teljesítése a Szállító részéről még nem minősül szerződésszegésnek. 
 

3.6.   Szezonközi rendelésnek nevezik a felek azokat a Vevői megrendeléseket, amelyeket a Vevő az 

előrendelési időszakon kívül ad le a Szállítónak. A szezonközi rendelések visszaigazolásának, ill. 

leszállításának határidejét a felek esetileg határozzák meg, készletről vásárlás, illetve rövid 

határidővel történő ügyletkötés esetén felek között nem szükséges írásban rögzíteni a rendelést és a 

visszaigazolást. 

 
3.7. Az egyes megrendeléseket a felek akkor is érvényesnek tekintik, ha azt a Vevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője vagy egy beszerzésben dolgozó munkatársa személyesen adja át, illetve a felek közötti 

kommunikációban használt email címről küldi. 

 
3.8. Szállító részéről az Egyedi Megállapodások aláírására, és az egyes visszaigazolások, kiküldésére a 

Szállító cégjegyzésre jogosult képviselői, valamint értékesítési munkatársai jogosultak. 

 

4.  Szállítási határidő, teljesítés 

 

4.1. A szállítási határidő kötelezi Szállítót az elfogadott megrendelés visszaigazolásában 

meghatározott időszak szerinti szállításra, a Vevőt pedig arra, hogy a szállítási időszakon belül 

bármikor az áru átadását a Szállító értesítését követő nyolc (8) napon belül lehetővé tegye. Az áru 

átadás-átvételének késedelméért a felelősséget és annak jogkövetkezményeit az a fél viseli, akinek 

felróható hibájából az bekövetkezik.  

 
4.2.  Olyan szállítási és teljesítési késedelmek vagy meghiúsulások miatt, amelyek vis major 

hatására következtek be, a Szállító nem vállal felelősséget. 
 

4.3.   Szállító jogosult részszállításokat teljesíteni, Vevő köteles a részszállításokat elfogadni. 
 

5.  Áruátvétel 

 

5.1. Előrendelt áruk és 100.000,-FT nettó érték feletti szezonközi rendelések esetén az áru 
átvételének helye a Vevő telephelye. Szállító vállalja, hogy ezen árukat Vevő telephelyére saját 
költségén kiszállítja. 100.000,-FT nettó értékű vagy az alatti szezonközi rendelések, ill. raktárról 
történő vásárlások esetén az áruátvétel helye a Szállító nagykereskedelmi raktára.  

5.2. Szállító értesíti a Vevőt, amikor a megrendelt áruk, vagy azok egy része, szállításra készek. 
Szállító a Vevő ezirányú kérése esetén megadja tételesen az átveendő áruk azonosítási kódját, színét, 
méretét, mennyiségét. A Vevő és a Szállító képviselője egyezteti a pontos kiszállítási időpontot. Vevő 
köteles az értesítéstől számított 8 napon belüli időpontot megadni. 

5.3.  Vevő az áruk átvételét a szállítmányozó átvételi dokumentumának aláírásával igazolja.   

5.4. Szállító a teljesítésről elektronikus formában állít ki számlát (eszámla) és  a számla kiállításáról 
szóló értesítést a számla elérhetősége vonatkozó linkkel együtt megküldi Vevő  által korábban - erre a 
célra megadott - email címére. 



5.5.   A szállítás teljesítésekor, ill. utána a Szállító által kibocsátott számlával kapcsolatosan észlelt 
esetleges mennyiségi és összegszerűségi kifogásait a Vevő Szállító felé érvényesíteni kizárólag írásos 
formában, és az átadást-átvételt követő 48 órán belül jogosult. Amennyiben erre nem kerül sor, a 
számla befogadottnak tekintendő. 

5.6.    A Vevő az esetleges minőségi kifogásait az áru átvételétől számított 7 naptári napon belül 
jelezheti a Szállítónak, ezt követően ennek helye nincs. 

Vevő tudomásul veszi, hogy a Szállító a megvásárolt áruk árának teljes kiegyenlítéséig tulajdonjogát 
azokon fenntartja, de kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az árukat a Vevő harmadik személy 
vevőnek kiskereskedelmi forgalomban értékesítse, azzal, hogy az értékesítésből befolyt összeg bruttó 
beszerzési értéke a Szállítót illeti. Vevő vállalja, hogy a tulajdonjog fenntartással érintett árukat nem 
terheli meg, biztosítékként nem adja harmadik személynek a tulajdonjog fenntartás ideje alatt. Vevő 
kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben az árukat nem értékesíti, úgy nem jogosult azokat a 
Szállítónak visszaszállítani, illetve azokat a Szállító nem veszi vissza.   Szállító ugyanakkor Vevő lejárt 
tartozása esetén, és annak erejéig jogosult saját döntése alapján, meghatározott, egyes, a 
tulajdonjog fenntartással érintett termékeket visszavenni, Vevő köteles ebben együttműködni és ezt 
lehetővé tenni. A visszavétel ezekben az esetekben az egyes termékek átadáskori számláján szereplő 
értékének havi 5%-kal csökkentett, de minimum 50% értékén történik. 

 
6. Fizetés 

 

6.1. Egy fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, ha az összeg a Szállító bankszámláján jóváírásra 
vagy házipénztárába befizetésre került. 
 

6.2. Beszámításra a felek csak előzetes írásos megállapodásuk esetén jogosultak. 

 
6.3. Szállító jogosult engedményezni, valamint faktorálás útján 3. fél részére átadni a Vevővel 

szemben fennálló illetve jövőben keletkező valamennyi  követelését, és azok járulékait. Vevő az 
ehhez szükséges egyedi hozzájárulást Szállító kérésére haladéktalanul megadja. 

 
 

7. Szavatosság 
 

Felek a jelen ÁSZF-ben érintett áruk, termékek tekintetében a szavatossági jogokat és 
kötelezettségeket a mindenkor hatályos és érvényes vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően kötelesek rendezni. 

 

8. Kondíciók 
 

Az itt nem rögzített esetleges kikötésekre, kedvezményekre, illetve fizetési feltételekre 
vonatkozóan - amennyiben ilyenek vannak -, a jelen ÁSZF kiegészítéseként a felek között aláírásra 
kerülő Egyedi Megállapodásban foglaltak tekintendők általánosan irányadónak, amitől Felek írásban 
a megrendelésen illetve a visszaigazoláson is rögzítve - egyes tételek kapcsán - közös akarattal 
eltérhetnek. Egyéb megállapodás hiányában a számlázás alapja a Szállító aktuális árlistája, a fizetés 
készpénzzel történik.  

 

9. A megrendelt áruk rendeltetése, kiskereskedelmi forgalomba hozatal  



 

9.1   Vevő vállalja, hogy az árukat kizárólag saját, Szállító felé előzetesen bejelentett 

kiskereskedelemi egységeiben értékesíti, illetve hogy a megvásárolt árukat más viszonteladóknak 

vagy kapcsolt vállalkozásoknak a Szállító kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül át nem engedi. 

Amennyiben Vevő fenti kötelezettségét megszegi, köteles az ezzel okozott kárt a Szállítónak 

megtéríteni és emellett a Szállító jogosult azonnali hatállyal a Vevővel fennálló minden jogviszonyát 

felmondani. Amennyiben Vevő az árut nem a végleges értékesítési helyre, hanem egy elosztó 

központba kéri leszállítani, az áru leszállítása előtt köteles a Szállítónak megküldeni az egyes 

értékesítési pontoknak szánt áruk és mennyiségek feltüntetése mellett az értékesítési pontok listáját, 

ahol az áru ténylegesen kereskedelmi forgalomba kerül. 

 

9.2   Az áruk interneten történő továbbértékesítéséhez a Szállító előzetes írásbeli jóváhagyása 

szükséges. A Vevő köteles bemutatni az internetes portálon való megjelenést mielőtt a 

tevékenységet megkezdi. 

 

9.3   A Vevő köteles az általa kiskereskedelmi forgalomban értékesített árukkal kapcsolatos 

jótállási és szavatossági kötelezettségeket a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a 

fogyasztói felé teljesíteni. Vevő a fogyasztó által kifogásolt árukat visszajuttatja a Szállítóhoz, aki a 

kifogásokat elbírálja, majd megteszi a szükséges intézkedéseket (javítás, csere, kártalanítás). 

 

9.4   A Vevő köteles tevékenysége során fokozottan megóvni és tiszteletben tartani a Szállítót és a 

Szállító beszállítóit illető valamennyi szerzői joghoz, védjegyhez, földrajzi árujelzőhöz és egyéb 

szellemi alkotásokhoz fűződő, oltalom alatt álló jogait. Az árukhoz kapcsolódó védjegyeket kizárólag 

azok bejegyzett, vagy a Szállító által használatra engedélyezettel pontosan megegyező formában 

használhatja, melyhez útmutatót a Szállító biztosít. Szállító, ill. beszállítói az árukra vonatkozó összes 

szellemi alkotáshoz és védjegyhez fűződő jogait fenntartják, és a Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen 

ÁSZF egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az az árukkal kapcsolatban bármilyen, 

kifejezett vagy vélelmezett jogosultság átadását jelenti. 

 

10. Vevő adatok, értesítési kötelezettség, vevő fizetőképességének megváltozása 

 

Vevő köteles a pontos cégadatait, valamint a kapcsolattartók adatait a Szállítóval közölni, 
amelyeket Szállító jogosult kezelni és őrizni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Amennyiben a 
Vevő cégadataiban vagy gazdálkodását érintő jelentősebb tényezőkben változás állna be, Vevő 
köteles a Szállítót arról írásban tájékoztatni. Vevő tudomásul veszi, hogy az adataiban, vagy 
gazdálkodásában beállt változások alapján, amennyiben azok a hitelképességét jelentős mértékben 
negatívan érintik, és amennyiben  Vevő nem rendelkezett az előrendelésének leadásakor  a Szállító 
hitelbiztosítójánál a rendelés értékét lefedő érvényes hitellimittel  vagy a hitellimit még az áru 
szállítási határidejét megelőző 6. hónapig megszűnt,  akkor Szállító jogosult a Vevő által leadott 
megrendelések teljesítésétől részben vagy teljesen elállni, illetve Vevőnek a Egyedi megállapodásban 
esetlegesen nyújtott fizetési haladékát akár szezon közben is megvonni. Szállító különösen jogosult 
fenti intézkedéseket megtenni, amennyiben tudomására jut, hogy a Vevővel szemben végrehajtási, 
törlési illetve csődeljárás indult, illetve a Vevő egyébként fizetésképtelenné vált.  



 
 

11. Szerződésszegés következményei 

 

11.1.  Fizetési Késedelem 

 

Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik, a Szállító jogosult a késedelmesen teljesített 
összegre az esedékességet követő harmadik naptól a késedelemmel érintett naptári félév első napján 
érvényes jegybanki alapkamat plusz 7% késedelmi kamatot felszámolni. Ha a fizetési késedelem 
mértéke meghaladja a 30 napot, Szállító jogosult Vevő felé fennálló valamennyi követelését lejárttá 
tenni, az árukiszállítást Vevő irányában szüneteltetni, a szállítási kötelezettségétől elállni, Vevőnek 
nyújtott esetleges hitellimitet időszakosan vagy véglegesen egyoldalúan befagyasztani illetve 
csökkenteni. Vevő pedig köteles a fizetési késedelme folytán a szállításban felmerülő késedelemből 
adódó következményeket is viselni, az egyéb következmények mellett. 
 

11.2. Késedelmes Szállítói szállítás, Szállítói oldalról történő meghiúsulás 

 

Késedelmes szállítás esetén (ebbe nem tartozik bele a 11.1 pontban említett vevői késedelem 

miatti szállítási késedelem) Vevő jogosult a szállítási időszakot követő első késedelmes nappal 

kezdődően kötbért felszámítani. A kötbér mértéke a késedelmet szenvedő áru szerződés szerinti 

értékének fél (0,5) százaléka naponta. Harminc (30) naptári napot meg nem haladó késedelem 

esetén a Vevő nem jogosult a megrendelésétől elállni. Harminc (30) naptári napot meghaladó 

késedelem esetén a Vevő jogosult a megrendelésétől elállni, és a meghiúsult teljesítésre 

meghiúsulási kötbért felszámítani. A meghiúsulási kötbér és a felszámítható késedelmi kötbér 

maximum mértéke egyaránt tizenöt (15) százalék, egy tételre azonban a késedelmi és a meghiúsulási 

kötbér közül csak az egyik számítható föl. A Vevő a meghiúsult vagy késedelembe esett teljesítésnek 

csak az adott márkára, adott szezonra vonatkozó visszaigazolt megrendelése értékének tizenöt (15) 

százalékát meghaladó részére jogosult kötbért felszámítani. A Vevő által kötbérre kiállított számlát a 

Szállító tizenöt (15) napos határidővel köteles megfizetni. Vevő elfogadja, hogy szállítói késedelem, 

ill. meghiúsulás esetén a kötbéren túlmenően Szállító felé semminemű követelést nem támaszthat, 

illetve, hogy elmaradt haszon tekintetében kártérítési igénnyel nem élhet. 

 

11.3. Késedelmes Vevői áruátvétel, Vevői oldalról történő meghiúsulás 

 
Amennyiben az áru átvétele a Vevőnek felróható okból szenved késedelmet, a Szállító 

jogosult az első késedelmes nappal kezdődően kötbért felszámítani. A kötbér mértéke a késedelmet 
szenvedő áru szerződés szerinti értékének fél (0,5) százaléka naponta. Harminc (30) naptári napot 
meg nem haladó átvételi késedelemig a Szállító nem jogosult a szállítási kötelezettségétől elállni. 
Harminc (30) naptári napot meghaladó késedelem esetén a Szállító jogosult a szállítási 
kötelezettségétől elállni, és meghiúsulási kötbért felszámolni. A meghiúsulási kötbér és a 
felszámítható késedelmi kötbér maximum mértéke egyaránt tizenöt (15) százalék, egy tételre 
azonban a késedelmi és a meghiúsulási kötbér közül csak az egyik számítható föl. A Szállító által 
kötbérre kiállított számlát a Vevő tizenöt (15) napos határidővel köteles megfizetni. Vevői késedelem, 
ill. meghiúsulás esetén Szállító jogosult a kötbéren túlmenően felmerült kárait Vevővel szemben 



érvényesíteni. Szállító ugyanakkor elfogadja, hogy elmaradt haszon tekintetében kártérítési igénnyel 
nem élhet. 

 
 

12. ÁSZF hatálya 

 

Jelen ÁSZF az alul megjelölt dátummal lép hatályba. Jelen ÁSZF a hatályba lépésével 
kezdődően kiterjed a felek közötti minden jövőbeni üzleti kapcsolatra, mindaddig, amíg Szállító azt 
vissza nem vonja, vagy egyoldalúan nem módosítja, és arról elektronikus formában (e-mail) érteítést 
nem küld a Vevőnek a Vevő által korábban megadott e-mail címre. A Szállító jogosult az ÁSZF-et 
bármikor visszavonni, illetve helyette új ÁSZF-et kibocsátani vagy az ÁSZF-et módosítai. 
Értelemszerűen a visszavonás Vevővel történt közlését megelőzően Vevő által már leadott 
megrendelésekre, azok teljesítésére és azok szállítási szezonjára a rendeléskor érvényben lévő ÁSZF 
marad hatályban.  

 

ZÁRÓ RENDELKÉZÉSEK 

 

13.  Jelen ÁSZF tekintetében hitelt érdemlő közlésnek minősül a postai ajánlott küldemény és az 
e-mailben történő közlés. Postai ajánlott küldemény esetén a postára adást követő 5. napon, e-mail 
esetén a küldés napján, amennyiben az nem munkanap, akkor a következő munkanapon tekintendő 
kézbesítettnek a közlés.  

14.   Jelen ÁSZF a Felek között teljes megállapodást képez, továbbá hatálytalanít minden, a jelen 
ÁSZF Vevő általi első elfogadását megelőzően a Felek által egymás között a jelen megállapodás 
tárgyára vonatkozóan megkötött vagy megtett korábbi megállapodást, egyezséget és intézkedést, 
akár szóban, akár írásban tették azt. 

15.   Jelen ÁSZF rendelkezéseitől kizárólag írásbeli megállapodással lehet eltérni. 

  

16.   Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezését érvénytelennek nyilvánítják vagy a jelen ÁSZF valamely 

rendelkezése a jogszabályba ütközik, vagy azzá válik, az ÁSZF többi rendelkezései továbbra is teljes 

hatállyal bírnak. Ilyen esetben azt a rendelkezést, amelyet érvénytelennek vagy jogszabályba 

ütközőnek nyilvánítottak, a feleknek oly módon kell módosítani, ami lehetővé teszi a felek 

szándékainak, továbbá azoknak a gazdasági és jogi céloknak a megvalósítását, amit a felek az 

érvénytelen vagy jogszabályba ütköző rendelkezéssel el kívántak érni. 

 

17.    Szállító jogosult Vevő személyes adatainak kezelésére, melynek célja a szerződés teljesítése, 

és jogalapja a GDR és a Ptk. hatályos rendelkezései. Szállító által kezelt vevőadatok egyéni vállalkozó 

esetén, az egyéni vállalkozó neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, telefonszáma, e-mail 

címe valamint a kapcsolattartó munkatársak telefonszáma, e-mail címe. Jogi személy esetén az 

aláírásra jogosult természetes személy és kapcsolattartó munkatársak neve, beosztása, telefonszáma, 

e-mail címe. A személyes adatokat a Szállító erre illetékes munkatársai, megbízottjai ismerhetik meg. 

Szállító kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az így kezelt személyes adatok titkossága ne sérüljön. A 

személyes adat kezelésének időtartama a szerződéses viszony, illetve a természetes személy 

képviseleti jogának megszűnését követő 5 év, számviteli adatok tekintetében 8 év. 



 

18.    A Felek jelen ÁSZF-ből eredő bármilyen felmerült vitás kérdéseket megkísérlik békésen, 

peren kívül rendezni. Jelen ÁSZF rendelkezéseire a hatályos magyar anyagi és eljárásjog alkalmazandó. 

A Felek jelen ÁSZF rendelkezéseiből származó vagy ezzel kapcsolatosan felmerült jogviták eldöntésére 

a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.   

 

Kelt: Budapest, 2022.04.11. 

 

       MAROSPORT KFT 


