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Feltéve, hogy a felek (a továbbiakban: Felek) írásban másképpen nem állapodnak meg, a 
Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: Vevő) jelen általános szerződési feltételei (a továbbiakban: 
ÁSZF) alkalmazandók minden olyan áru adásvételi szerződéseire, amelyet a Magyar Posta, 
mint Vevő köt az Eladó partnerrel (a továbbiakban: Eladó).  
Az adásvételi szerződés teljesítése során a Felek kifejezetten kizárják az Eladó általános 
szerződési feltételeinek, vagy annak bármely pontja alkalmazását. 
 
Az ÁSZF az adásvételi szerződés részét képezi, azzal együtt kezelendő. Abban az esetben, ha 
az adásvételi szerződés szövege és a jelen ÁSZF-ben foglaltak között ellentmondás áll fenn, az 
adásvételi szerződésben foglaltak az irányadóak. 

1. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ  

 
Eladó az adásvételi szerződésben vagy az arra történő hivatkozással kibocsátott megrendelésben 
meghatározott mennyiségű árut az adásvételi szerződésben vagy megrendelésben meghatározott 
időpontban köteles a Vevő részére átadni és Vevő szerződésszerű teljesítés esetén köteles azt 
átvenni. 

2. TELJESÍTÉS HELYE  

 
Eladó a megrendelt árut az adásvételi szerződésben Vevő megjelölt teljesítési helyen köteles átadni. 
Amennyiben a Felek úgy állapodnak meg, az Eladó az árut a saját telephelyén adja át a Vevő részére, 
ebben az esetben a mennyiségi és minőségi megvizsgálás helye is az Eladó telephelye. A vizsgálat 
időtartama alatt az Eladó köteles a szállított árut megfelelően, külön díjazás nélkül őrizni, és felel 
minden ezen időszak alatt a Vevőnek fel nem róható ok miatt bekövetkezett kárért.  

3. AZ ÁRU CSOMAGOLÁSA, MINŐSÉGI ÁTVÉTELE  

 
Az Eladó az árut megfelelő csomagolással köteles szállítani, amely alkalmas az áru épségének, 
állagának megőrzésére mind a fuvarozás, mind a tárolás időtartama alatt.  
 
Az Eladó az áru leszállítása során köteles a gyártónak a szállításra vonatkozó esetleges utasításai 
szerint, azokat betartva eljárni. Az ilyen utasítások megszegésével okozott károkért az Eladó korlátlan 
felelősséggel tartozik.  
 
Eladó a szállított árut, a megfelelő ép csomagolásban, a mindenkor érvényes, és hatályos európai 
/nemzetközi-, és magyar jogszabályoknak megfelelő minőségi- és megfelelőségi 
igazolást/tanúsítvánnyal együtt köteles átadni Vevő képviselője részére. Az adott árura vonatkozó 
megfelelő minőségi igazolás nélkül az árut a Vevő nem köteles átvenni.  
 
Amennyiben a szállított áru átadásakor a csomagolás sérült, az Eladó és a Vevő képviselői kötelesek 
jegyzőkönyvet felvenni, amelyben rögzítik a sérülés tényét és a sérülés jellegét. Ilyen esetben az áru 
minőségi átvételekor a Vevő ellenőrzi azt is, hogy a csomagolás sérülése az átadott áru minőségére 
hatással volt-e.  
 
Eladó a Vevő előzetes értesítése mellett jogosult az adásvételi szerződés teljesítése érdekében 
fuvarozót igénybe venni. A fuvarozó díja, illetve a fuvarozás költsége az Eladót terheli, amelyet a 
Vevővel szemben nem érvényesíthet.  
 
Fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozó által okozott károkért a Vevővel szemben az Eladó tartozik 
– a jelen ÁSZF-ben az Eladó károkozása, szerződésszegése esetére meghatározott szabályok szerint 
- felelősséggel. 

4. MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTVÉTEL  

 
Az átadott áru átvételét követően a Vevő a mennyiségi ellenőrzést és a minőségi vizsgálatot köteles 
haladéktalanul elvégezni. A mennyiségi ellenőrzést azonnal, szállítólevél vagy jegyzőkönyv 
aláírásával kell elvégezni. Az ellenőrzött mennyiségű áru minőségét Vevő az áru átadásától számított 
3 munkanapon belül elvégezni és erről a jegyzőkönyvet kiállítani köteles.  
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Amennyiben a Vevő a minőség-ellenőrzéskor minőségi hibát/hiányosságot észlelt, úgy köteles azt a 
jegyzőkönyvben rögzíteni és a hibát az Eladóval a jegyzőkönyv megküldésével haladéktalanul közölni. 
Vevő nem köteles az áru azon tulajdonságait ellenőrizni, amelyeknek a minőségét tanúsítják, vagy 
amelyekre jótállás vonatkozik.  
 
A mennyiségi és a minőségi átvételt Vevő a szállítólevélen vagy jegyzőkönyvben igazolja, ezzel az 
átadás-átvétel (adásvétel) megtörtént, az áru tulajdonjoga átszáll a Vevőre. Eladó az aláírt 
jegyzőkönyv alapján a számla kiállítására jogosult.  
Amennyiben az Eladó a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, és az Eladó vagy képviselője az 
átadás-átvételnél jelen volt, kifogását köteles a jegyzőkönyvön feltüntetni és azt a Vevőnek a 
jegyzőkönyv igazolt átvételét követő 2 munkanapon belül megküldeni. Ennek elmulasztása esetén a 
jegyzőkönyv tartalmát utóbb nem kifogásolhatja.  
 
Amennyiben az Eladó és a Vevő által egyeztetett időpontban helyszíni szemle megtartására sor kerül, 
akkor annak eredményét, a megállapodást a felek közös jegyzőkönyvben rögzítik, amely jegyzőkönyv 
csak mindkét fél aláírásával érvényes. Amennyiben a Feleknek a megállapított hiányosságok 
tekintetében megállapodásra nem sikerül jutni, úgy a jogviták rendezésére vonatkozó szabályok 
szerint kell eljárni. 
 
Ha a Vevő a Felek által megállapított időpontban az árut indokolatlanul nem veszi át, illetve az ehhez 
szükséges intézkedéseket elmulasztja, úgy az Eladó az adásvételi szerződésben meghatározott 
teljesítési időpont elmulasztásáért felelősséggel nem tartozik.  
 
Amennyiben a megállapított hiba, hiányosság ellenére Vevő a teljesítést átveszi, Eladó a jótállási 
feltételeknél meghatározott határidőn belül köteles a hibákat, hiányosságokat megszüntetni. 
 
Amennyiben Vevő nem él a minőségi vizsgálat lehetőségével, vagy a meghatározott hibák, 
hiányosságok ellenére átveszi a termékeket, az nem jelenti a termékekkel kapcsolatos minőségi 
teljesítési, szavatossági, kötbér, kár és egyéb, a szerződésben vagy jogszabály által biztosított jogról 
való lemondást. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő 
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amely a Vevőt szerződésszegés 
következményeként megilleti.  

5. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA,- BENYÚJTÁSA,- KIEGYENLÍTÉSE, KÉSEDELMI KAMAT  

 
A számlát a Teljesítésigazolás alapján, a Vevő nevére és címére kell kiállítani, az igazolt teljesítést 

követő 8 munkanapon belül. Eladónak a számlát 1 példányban, a Magyar Posta Zrt. Számla 

Feldolgozó Csoport 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 43-45. számlabenyújtási címre kell megküldenie. 

Eladó a számlához köteles mellékelni a Vevő által szabályszerűen aláírt teljesítési igazolást, vagy a 

megrendelés SAP számát tartalmazó szállítólevelet, míg gyűjtőszámla esetében, vagy határozott 

időre szóló elszámolás esetén az erre vonatkozó kétoldalú megállapodást. E - számlát a 

szamla@posta.hu címre kell megküldeni. 

Fordított adózás körébe tartozó termékértékesítés esetén, amennyiben a Felek megfelelnek az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: áfa törvény) 142. §. (3) 
bekezdésben foglalt előírásoknak, az Eladó a számlát a 142. § (7) bekezdés alapján köteles 
kibocsátani a Vevő felé. A számlában fel kell tüntetni a „fordított adózás” kifejezést.  
 
Termékdíj fizetési kötelezettség alá eső termék számláján a környezetvédelmi termékdíjról szóló 
2011. évi LXXXV. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII.29) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján kell az adatokat feltüntetni. Egyebekre tekintettel a Vevő a termékdíj fizetési 
kötelezettséget a másik féltől nem vállalja át. 
 
Vevő a számla ellenértékét az Eladó számlában feltüntetett, cégnyilvántartásban szereplő 
bankszámlájára történő átutalással fizeti meg, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. Az áfa 
törvény 58. §-a alá eső szerződések esetében az Eladó a számlán a számla kiállításától - 4 munkanap 
postai kézbesítési idővel és 30 napos fizetési határidővel -  számított fizetési határidőt tüntet fel. 
Amennyiben a számla a kiállítását követő 4 munkanapon túl érkezik a Vevő számlabenyújtási címére, 
akkor a számlán feltüntetett fizetési határidőhöz képest a késedelmes számlafizetéshez fűződő 

mailto:szamla@posta.hu


 

4 
 

jogkövetkezmény alkalmazásának kezdő időpontja a számlabenyújtási késedelem idejével kitolódik. 
Amennyiben a fizetési határidő szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési 
határidő a következő munkanapon jár le. 
 
A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy 

− megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak,  
− a számla tartalmazza:  

 a megrendelés számot (Vevő közli), 

 a szerződés számát, 

 belföldön nyilvántartásba vett vállalkozás esetén a cégnyilvántartásban szereplő belföldi 
pénzforgalmi számlaszámot, és 

− mellékleteként csatolják a Vevő kapcsolattartója által aláírt eredeti teljesítésigazolást.  
 
Az Eladó a kiállított számláit az átvétel idejét igazolható módon köteles eljuttatni a Vevő részére. Felek 
kifejezetten igazolt átadásnak tekintik a Vevő számlabenyújtás címére tértivevényes küldeményként, 
ajánlott levél, illetve futár útján történő kézbesítést. Egyebekben a Vevő kijelenti, a számlabenyújtási 
címére érkező valamennyi számla érkeztetése szigorú sorszámozású iktatórendszeren keresztül 
történik, amelynek nyilvántartása szerinti érkeztetést tekintik a Felek a fizetési határidő számítás 
alapjának.  
 
Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő csak a számlabenyújtási címen történő kézhezvételi dátumot 
fogadja el a késedelmes számlafizetéshez fűződő jogkövetkezmény megállapítás alapjául. Az Eladó 
számlabenyújtási címen kívüli minden számlabenyújtása az Eladó felelősségi körébe esik.  
 
Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okból nem befogadható, az Eladó nem csatolt valamely 
kötelező mellékletet, vagy a számla nem tartalmaz valamely kötelezően előírt adatot, illetve 
közleményt, vagy azt az Eladó nem a számlabenyújtási címre nyújtja be, a Vevő a számlát nem 
fogadja be és a fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik. 
Amennyiben a számlán nem a cégnyilvántartásban szereplő belföldi pénzforgalmi számla kerül 
feltüntetésre, a számla visszaküldésre kerül, és a késedelmes számlafizetéshez fűződő 
jogkövetkezmények a Vevőt nem terhelik. 
 
Vevő az Eladóval szemben bármely jogcímen fennálló, lejárt követelését jogosult az Eladóval 
szemben fennálló tartozásába beszámítani. A lejárt, beszámításra kerülő követelésről előzetes 
értesítést kell küldeni Eladó részére, megjelölve a követelés jogcímét és a lejártának az időpontját.  
 
Fizetési késedelem esetén a Felek a szerződés aláírásakor hatályos Ptk. szabályait tekintik 

irányadónak. 

Felek kizárják a Ptk. 6:389. § (2) bekezdés alkalmazását. 

6. HIBÁS TELJESÍTÉS  

 
Eladó hibásan teljesít, ha a leszállításkor az eladott áru minősége nem felel meg az adásvételi 
szerződésben meghatározott minőségnek, illetve, ha az eladott áru minősége nem felel meg a rá 
vonatkozó szabványban vagy egyéb jogszabályban meghatározott követelményeknek.  
 
Hibás teljesítés esetén Eladó köteles a Vevő igényei szerint minőségi hiba esetén pedig amennyiben 
arra lehetőség van és a szállított áru értékét és használhatóságát nem csökkenti azt ésszerű 
határidőn belül kijavítani, vagy szükség esetén kicserélni.  
Hibás teljesítés esetén Eladó a jelen ÁSZF-ben meghatározott hibás teljesítési kötbért köteles a Vevő 
részére megfizetni. Eladó köteles a Vevőnél igazoltan felmerült, a kötbér összegét meghaladó kárt is 
megtéríteni. Az Eladó kártérítési kötelezettsége kiterjed a közvetlen és a következményi károkra is. 
 
Amennyiben az Eladó hibás teljesítése esetén a hibás árut határidőben ki nem javítja, illetve ki nem 
cseréli, úgy Vevő az adásvételi szerződést felmondhatja (vagy elállhat a szerződéstől) és 
meghiúsulási kötbér iránti követelése mellett jogosult a hibás árut harmadik személytől beszerezni és 
a kötbért meghaladó, bizonyított kárainak megtérítését kérni. 
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7. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS  

 
Eladó a szállított áruért a Ptk. rendelkezései szerint jog- és kellékszavatossággal tartozik. Ennek 
keretében Eladó szavatol azért, hogy az eladott áru tekintetében harmadik személynek nincs olyan 
joga, amely a Vevőt a korlátozás és tehermentes tulajdonszerzésében, illetve a Vevőt az áru 
birtoklásában és használatában korlátozza vagy akadályozza.  
 
Eladó szavatol továbbá azért, hogy az eladott áru megfelel az adásvételi szerződésben meghatározott 
követelményeknek. A kellékszavatosság körében az Eladó a Ptk.-ban és a jelen ÁSZF-ben, valamint 
az adásvételi szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint köteles helytállni. 
 
A jótállás időtartama: az átadás-átvétel napjától (a szállítólevél/jegyzőkönyv Vevő általi 
aláírásától számított 12 hónap, amennyiben jogszabály nem ír elő hosszabb időtartamot.  

8. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG  

 
Eladó a hibás vagy késedelmes teljesítéssel, avagy a szerződésszegéssel egyéb módon a Vevőnek 
okozott károkért az adásvételi szerződésben meghatározott mértékű felelősséggel tartozik. Az Eladó 
felelőssége kiterjed a közvetlen és a következményi károkra is.  

9. ELÁLLÁS, FELMONDÁS  

 
Vevő az adásvételi szerződéstől a teljesítés felajánlását megelőzően szerződésszegés esetén 
elállhat. A teljesítés felajánlását követően Vevő az adásvételi szerződést súlyos szerződésszegés 
esetén felmondhatja vagy a nem teljesített részek átvételétől elállhat. A Vevő a megrendelt mennyiség 
egy részét is köteles átvenni (áruk megrendelése esetén a teljesítés részekre osztható), kivéve, ha a 
szerződés kizárja a részteljesítés lehetőségét. 
 
Eladó – az egyedi adásvételi szerződésben foglaltakon túl- súlyos szerződésszegést követ el azzal, 
hogy a teljesítés késedelme a 10 napot meghaladja a teljes szerződéses mennyiség tekintetében, 
mely esetben Vevő az adásvételi szerződéstől elállhat. Továbbá a Vevő a meghiúsulási kötbér 
összegén túlmenően jogosult a kötbért meghaladó bizonyított károk érvényesítésére is, ideértve a 
közvetlen és következményi károkat is.  
 
Amennyiben a Vevő elállási vagy felmondási jogát súlyos szerződésszegés esetén gyakorolja, az 
Eladóval szemben költség vagy kártérítési kötelezettsége nem áll fenn. Ebben az esetben az elállási 
vagy felmondási jog gyakorlása mellett a Vevő a jelen ÁSZF szerinti kötbér és kártérítési igényt is 
jogosult az Eladóval szemben érvényesíteni.  

10. KÖTBÉR (Késedelmi, meghiúsulási) 

 
Eladó a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben kötbér megfizetésére köteles.  
 
Amennyiben az Eladó az árut nem adja át az adásvételi szerződésben megjelölt időpontban, úgy az 
Eladó a teljes mennyiség Vevő által történő átvételének az időpontjáig (szállítólevél vagy átadás-
átvételi jegyzőkönyv kiállítása) a jelen ÁSZF-ben meghatározott mértékű késedelmi kötbért köteles a 
Vevő részére megfizetni.  
 
Eladó az adásvételi szerződésben rögzített határidő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért 
köteles fizetni. A kötbér alapja a késedelmesen átadott mennyiség nettó ellenértéke, a kötbér mértéke 
a késedelem minden egyes megkezdett napjára a késedelmes teljesítés esetén a késedelem első 10 
napjára napi 0,5%; ezt követően napi 1% a késedelmesen teljesített mennyiség értékére vetítve. A 
késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a teljesítés alól. 
 
Hibás teljesítés esetén az Eladó a hibás mennyiség nettó értéke, mint kötbéralap után számított 10%-
os mértékű hibás teljesítési kötbért köteles megfizetni, amennyiben Vevő ezt kéri. A Vevő a hibás 
teljesítés miatti kötbér érvényesítése esetén nem jogosult szavatossági igényt érvényesíteni, Vevő 
jogosult választani a hibás teljesítési kötbér vagy a szavatossági/jótállási igényei érvényesítése között.  
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Az Eladó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása esetén az Eladó kötbér- és kártérítési 
felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér alapja az adásvételi szerződés teljes nettó értéke, 
mértéke 20 %.  
 
Vevő a kötbért meghaladó, bizonyított kárigényét is érvényesítheti Eladó felé.  

11. KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA  

 
Az áru tekintetében fennálló kárveszély az árunak a Vevő részére történő átadásával száll át a Vevőre 
a szerződésben meghatározott helyszínen. 
 
A félreértések elkerülése érdekében, fuvarozó igénybe vétele esetén a kárveszély az árunak a 
fuvarozó által a Vevő részére történő átadásával száll át, kivéve, ha a fuvarozót a Vevő bízta meg. 

12. VIS MAIOR  

 
Eladó érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (természeti katasztrófa, háború, blokád, 

export-, ill. importtilalom) esetén Eladó kártérítési illetve kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be. 

Eladó az ilyen jellegű eseményekről, annak ismert körülményeiről haladéktalanul, illetve a vis maior 

helyzet tartama alatt folyamatosan köteles írásban értesíteni a Vevőt. Ennek elmulasztása súlyos 

szerződésszegésnek minősül. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződés teljesítése 

három hónapot meghaladó késedelmet szenved, bármelyik fél jogosult a szerződést 30 napos 

határidővel felmondani. Ebben az esetben a felek a felmerült kárukat maguk viselik. 

13. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI  

 
Az Eladónak az adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségei különösen, de nem kizárólagosan, a 
adásvételi szerződés szerint specifikált áru leszállítása, átadása, szükség esetén annak őrzése, 
továbbá a szállított áru tekintetében jog és kellékszavatosság vállalása.  
 
Vevőnek az adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségei különösen, de nem kizárólagosan, a 
vételár megfizetése és a szállított áru szerződés szerinti átvétele.  
 
Felek az adásvételi szerződés teljesítése érdekében kötelesek kölcsönösen együttműködve úgy 
eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.  
 
Vevő jogosult az Eladó részére kötelezettségei teljesítése céljából írásbeli felszólítást küldeni, mely 
felszólítás az elévülést megszakítja.  

14. ÜZLETI TITOK  

 
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek 
összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára 
nem könnyen hozzáférhető -, ennél fogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat 
és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott 
helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. 
 
Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, 
műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása. 
 
Felek tudomásul veszik, hogy titoktartásra kötelesek a jelen szerződés teljesítése során vagy azzal 
összefüggésben jogszerűen tudomásukra jutott a másik fél üzleti tevékenységével összefüggő, a 
másik fél által rendelkezésre bocsájtott, vagy jóváhagyásával megismert minden olyan adat és/vagy 
ismeret (továbbiakban: védett ismeret) vonatkozásában, ami nem közismert, vagy nem könnyen 
hozzáférhető, nem közérdekű adat, tény, ezeket a Feleknek az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi 
LIV. törvény szerint kell kezelniük. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
során védett adatot/ismeretet jogosulatlanul nem szereznek meg, nem hasznosítják, és nem fedik fel. 
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Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésben meghatározott feladataik teljesítése során 
tudomásukra jutott ismeretet  kizárólag a szerződésben rögzített feladataik teljesítéséhez használják 
fel, és a másik fél érdekkörébe tartozó védett adatot/ismeretet harmadik személynek csak a másik Fél 
írásos engedélyével adják át. 
 
Felek a szerződés teljesítésekor illetve megszűnésekor átadnak minden olyan dokumentumot –
függetlenül az adathordozó jellegétől–, amelyet felhasználtak vagy saját maguk készítettek el, és a 
másik Fél adatait tartalmazza és annak megőrzésére jogszabályi kötelezettségük nincs. 
 
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a titoktartásra vonatkozó kötelezettségeik megsértésért az 
üzleti titok védelméről szóló törvényben foglaltak és más törvényekben meghatározottak szerint 
tartoznak felelősséggel. 

15. KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG  

 
Az adásvételi szerződés megkötésével az Eladó, mint a Vevő szerződéses partnere hozzájárul ahhoz, 
hogy a Vevő közzétételi kötelezettségének teljesítése keretében közzétegye az adásvételi 
szerződésnek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 2.§ (3) bekezdésében meghatározott adatait, amennyiben az adásvételi szerződés 
értéke, vagy az Eladóval egy költségvetési évben kötött azonos tárgyú szerződések együttes értéke 
eléri az egyszerű közbeszerzési eljárási értékhatárt. 

16. ÉRTESÍTÉSEK  

 
A szerződő Felek közti bármely, az adásvételi szerződéssel kapcsolatos értesítést írásban (ajánlott 
levél, telefax, e-mail) kell megküldeni.  
 
Az értesítés a kézbesítés időpontjától vagy az értesítésben megjelölt időponttól lép hatályba (amelyik 
később következik be).  
 
Az értesítési címeket az adásvételi szerződés tartalmazza. Az adásvételi szerződés külön kikötése 
hiányában az értesítési címnek kizárólag a Fél adásvételi szerződésben megjelölt székhelyét, mint 
postacímet kell tekinteni. Ezen címre megküldött értesítést, az abban foglaltakat joghatályosnak kell 
tekinteni akkor is, ha a Fél a fenti címét megváltoztatja, illetve e címen nem tartózkodik és erről a 
másik Felet nem értesíti.  
 
Az írásos értesítést - ellenkező bizonyításig - az alábbi időpontokban kell teljesítettnek tekinteni:  

 tértivevényes postai küldemény esetén, illetőleg személyes kézbesítés esetén az átvétel 
időpontjában,  

 ajánlott postai küldemény esetén a feladási postabélyegzőtől számított ötödik napon, akkor is, ha 
a Posta, mint a postai szolgáltatás nyújtója a küldeményt a „címzett ismeretlen” vagy „nem 
kereste” vagy más hasonló jelzéssel a Feladónak visszajuttatja. 

 fax útján történő továbbítás esetén a visszaigazolt időpontban,  

 e-mailben történő továbbítás, és ennek a címzett általi visszaigazolása esetén a visszaigazolás 
napján. Visszaigazolás hiányában az e-mailben történt értesítés nem tekinthető joghatályosnak.  

17. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS NYELVE, JOGVITÁK RENDEZÉSE, ÉRVÉNYTELENSÉG 

 
Az adásvételi szerződés magyar nyelvű, a szerződésre és az arra hivatkozással kibocsátott 
megrendelésekre a magyar jog az irányadó. Felek megállapodnak, hogy az adásvételi szerződéssel 
összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérelik meg 
rendezni. Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 napon belül nem vezet 
eredményre, és az alkalmazandó jogszabályok alapján a Felek vitájának elbírálására nem a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék, vagy a Budapest Környéki Törvényszék az 
illetékes, úgy a Felek jogvitájukra a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Székesfehérvári 
Törvényszék illetékességét kötik ki, a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.  
 
Az adásvételi szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szerződésre 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  
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Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az adásvételi szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez az 
ÁSZF vagy az adásvételi szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, azok 
változatlan formában hatályban maradnak. 

18. AZ ÁSZF ALKALMAZÁSA 

 
A jelen ÁSZF az Eladó és a Vevő jogviszonyának elemét, a megállapodásuk részét képezi. Az 
adásvételi szerződés megkötésekor jelen ÁSZF megismerését Eladó aláírásával tanúsítja, hogy 
annak feltételeit egyedileg megtárgyalták. 

19. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE  

 
Az Eladó tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 
(GDPR) megfelelően az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése során a szerződéssel 
összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban 
együttesen: „Közreműködő”) személyes adatai (név, szervezeti egység, beosztás, telefonszám, e-mail 
cím) kerülnek a másik fél felé közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, 
az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett.  
 
A Magyar Posta Zrt. tájékoztatja az Eladót arról, hogy az adásvételi szerződéssel összefüggésben 
közölt, a Magyar Posta Zrt. számára címzettként tudomására jutott Közreműködők személyes adatait 
a szerződés megkötését megelőzően és a teljesítése során is a GDPR Rendelet alapelveinek 
megfelelően, a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés-, valamint az üzleti partnerek 
elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezeli. A Magyar Posta Zrt., mint 
Adatkezelő a kapcsolattartói adatokat a szerződés megszűnését követő 9 évig megőrzi. Az 
adatkezelés jogalapja a szerződő Felek jogos érdeke. A kapcsolattartók adatait egymás számára a 
szerződő Felek biztosítják. 
 
Az Eladó a jelen ÁSZF elfogadásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, 
hogy  

 a jelen pontban foglaltakról és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakról Adatkezelőként, a 
szerződés teljesítése során saját Közreműködőit igazolható módon tájékoztatja;  

 a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből eredő 
következményekért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, és ezzel összefüggésben a Magyar 
Posta Zrt-vel szemben támasztott igény, követelés alól a Magyar Posta Zrt-t teljes körűen 
mentesíti, esetleges követelésért harmadik személlyel szemben helytáll.  

 
Az Eladó kifejezetten kijelenti, hogy jelen kötelezettsége kiterjed a fentiekkel összefüggésben bármely 
eljáró hatóság – ideértve az uniós hatóságokat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságot –, bíróság más harmadik személy által kiszabásra kerülő bírság vagy bírság jellegű 
szankció Eladó általi maradéktalan megfizetésére.  
 
A Magyar Posta Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója a társaság honlapján a 
https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato oldalon található meg.  

20. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, EGYÉB  

 
Az adásvételi szerződés a Felek cégszerű aláírásával válik érvényessé és hatályossá és az adásvételi 
szerződés tárgyának maradéktalan teljesítéséig marad hatályban.  
 
Felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF és az adásvételi szerződés a Felek között létrejött megállapodást 
teljes körűen szabályozza, a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza és 
hatálytalanná tesz bármilyen, e tárgyban korábban folytatott előzetes szóbeli egyeztetést vagy 
korábban született írásbeli megállapodást, illetve nyilatkozatot, kivéve, ha az adásvételi szerződésben 
kifejezetten fel van sorolva.  
 
Eladó az adásvételi szerződés aláírásával kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben 
foglaltak szerint őt megillető követelés engedményezése és az őt terhelő kötelezettségek (mint 
tartozások) átvállalása, valamint a jövőbeni másik fél felé fennálló követelés zálogba adása kizárólag a 
Vevő előzetes írásbeli beleegyezése birtokában történhet. 

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato
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Felek az adásvételi szerződés aláírásával kijelentik, hogy jelen szerződés a közöttük lévő 
megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, így az írásbeli szerződésbe nem foglalt – kivéve a 
külön adásvételi szerződést- korábbi megállapodások hatályukat vesztik. 
 
Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő ISO 50001:2011 szabvány szerinti energiairányítási rendszert 
működtet. Eladó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység ellátása során az 
energiahatékonysági és energiatudatossági szempontokat minden esetben figyelembe veszi. 
 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Ptk. 6:63 §. (5) bekezdésében foglaltaktól el kívánnak térni, az 
abban foglaltak a jelen jogviszony vonatkozásában nem alkalmazandók. Ennek alapján az adásvételi 
szerződésnek nem képezik tartalmát azon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek az esetleges 
korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve azon gyakorlat, amelyet egymás között 
kialakítottak. A Felek rögzítik továbbá, hogy az adásvételi szerződésnek nem képezi tartalmát az adott 
üzletágban a hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott 
szokás.  
 
Amennyiben a szerződés/ Megrendelés/ Lehívás teljesítése során a termék fuvarozása az 5/2015. 
(II.27.) NGM rendelet hatálya alá esik, a Felek a Rendelet szerint járnak el. 
 
Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Vevő logójával, védjegyének felhasználásával 

kapcsolatos rendelkezések, az egyedi szerződés határozza meg a védjegyet (azonosítószámmal), 

amelynek felhasználására vonatkozó jog biztosítása szükséges a szerződés teljesítéséhez. 
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ÁSZF melléklete 

Védjegy felhasználásával kapcsolatos rendelkezések 
 

1.1. Vevő, mint Védjegyjogosult a jelen feltételek szerint – az egyedi szerződés hatálya alatt – 
biztosítja Eladó, mint Használó számára a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
nyilvántartásában Vevő által lajstromoztatott védjegy ábrájának használatát azzal, hogy a 
Vevő a grafika szerzői vagyoni jogait a jelen szerződés szerinti felhasználáson túl teljes 
mértékben fenntartja. 
 

1.2. Eladó a Vevő védjegyét kizárólag úgy jogosult felhasználni, hogy a megjelenítések során a 
védjegyet megváltoztatás (így különösen eltorzítása, a színeinek, formájának, az elemek 
egymáshoz viszonyított elhelyezésének megváltoztatása, megcsonkítása) nélkül feltünteti. 
Kivétel ez alól, ha Vevő a védjegy általa megjelölt egy bizonyos színben történő nyomtatását 
kéri (egyéb, a megrendelésen közölhető eltérő rendelkezés hiányában). Eladó a védjegy 
grafikáját kizárólag az alábbi célból az annak megvalósításához szükséges mértékben, 
formába és ideig jogosult felhasználni: 

 
a) jelen szerződés és ennek alapján kiadott egyedi megrendelések szerinti levélzsák 

és/vagy hírlapzsák kreatív terveiben való megjelenítésre 

b) az ezen kreatív tervek alapján a levélzsákokon és/vagy hírlapzsákokon való 
megjelenítésre. 

A védjegy grafika bármely más felhasználása, megjelenítése tilos. 
 

1.3. Eladó a védjegy felhasználását a Vevő érdekeire figyelemmel jogosult végezni. A 
felhasználás tehát nem sértheti különösen a Vevő jó hírnevét, üzleti és kommunikációs 
érdekeit stb. A védjegyfelhasználás során továbbá köteles az etikai, politikai és vallási 
semlegességet biztosítani. 
 

1.4. Amennyiben a védjegy használata sérti, sértheti vagy veszélyeztetheti a Vevő érdekeit 
(továbbiakban együttesen: érdeksérelem), akkor a Vevő jogosult írásban kérni az Eladótól az 
érdeksérelmet okozó helyzet megszüntetését, vagy a védjegynek az eltávolítását, amit az 
Eladó mérlegelés nélkül köteles teljesíteni. 
 

1.5. Eladó a védjegy használatát másnak nem engedheti át. Eladó a védjegy grafikát annak 
megváltoztatása (így különösen, de nem kizárólag eltorzítása, a színeinek, formáinak, az 
elemek egymáshoz viszonyított elhelyezésének megváltoztatása, megcsonkítása) nélkül 
tüntetheti fel.  
 

1.6. A védjegy ábrát Eladó a meghatározott megjelenítések létrehozásában, előállításában 
közreműködő személyek részére jogosult átadni, akik azt kizárólag az előállításhoz 
szükséges mértékben, formában és ideig jogosultak felhasználni. Eladó a közreműködő 
személyek tevékenységért teljes felelősséget vállal. Eladó a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségeit köteles az előállításban közreműködő személyek irányába is érvényesíteni. 
 

1.7. A Vevő a védjegy ábráját vektoros formátumban elektronikus úton (e-mail) adja át Eladónak 
jelen szerződés hatályba lépésével egyidejűleg. 
 

1.8. Eladó a védjegy ábrát tartalmazó file-t és annak esetlegesen készített valamennyi másolatát 
és a használatában lévő valamennyi számítástechnikai adattárolót, amin a védjegy ábrát 
tartalmazó file megtalálható, köteles úgy kezelni, hogy megakadályozza a lehetőségét annak, 
hogy a védjegy ábrához harmadik személy hozzáférjen vagy azzal bármilyen módon 
visszaéljen. 
 

1.9. Amennyiben a Szerződés hatályát veszti, úgy Eladónak a védjegy grafika felhasználására 
vonatkozó joga is megszűnik. és Eladó köteles a védjegy ábrát tartalmazó file-t és annak 
esetlegesen készített valamennyi másolatát törölni, és annak megtörténtét Vevő felé igazolni. 
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1.10. A Vevő a védjegy jelen melléklet szerinti használatát az Eladó számára kizárólag 
Eladó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez térítésmentesen biztosítja. 
 

1.11. A Szerződés megszűnését követően Eladó mindazon – jelen szerződés keretében 
legyártott – termékeket, amelyeken a Vevő védjegye szerepel, nem használhatja fel. 


