
 

 
 

 

Besorolás:………………….. 

 

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről: 

Cégnév / egyéni vállalkozó neve: ………………………………………………….………………… 

Székhelye: ……………………………………………………………………………….…………… 

Bankszámla száma: …………………………………………………………………..……………… 

Adószáma: …………………………………………………………………………………………… 

Gazdasági társaság cégjegyzék száma: ……………………………………………………………… 

Képviselője: ……………………………………………………………………………….………… 

Működési engedély száma: ………………………………………………………………..………… 

Gyógyszertár elnevezése: ………………………………………………………………….………… 

Szállítási cím: ………………………………………………………………………………………… 

Kapcsolattartó személy: …………...……………………………… telefon: ……..………………… 

E-mail cím: …………………………………………………………………………………………… 

Patikai rendszergazda:………………………………………………………………………………… 

Patika nyitvatartási idő:……………………………………………………………………………….. 

mint Gyógyszertárat működtető vállalkozás, mint Vevő (továbbiakban: Vevő),   

 

másrészről: 

Cégnév: MATRIPHARMA Kereskedelmi  Kft.  

Képviseli: dr. Bánhidi Róbert 

Székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 159. fszt. 1. 

Fióktelep: 8000 Székesfehérvár, Raktár utca. 2.,hrsz. 8199 

Cégjegyzékszám: 01-09-986236 

Adószám: 23952520-2-42 

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11736006-20401472-00000000 

mint gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység végzésére jogosult Eladó (továbbiakban: Eladó) 

között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Definíciók  

 

A „Termékek” az Eladó által forgalmazott termékeket jelenti, a „Termék” pedig az Eladó által forgalmazott 

termékek bármelyikét jelenti.  

A „Vételár” az adott Termékre vonatkozó, az Eladó által - a hatályos jogszabályi előírások betartásával - 

alkalmazott, a számlakiállítás időpontjában érvényes árjegyzék szerinti árat jelenti. 

 

 

 



 

 
 

 

2. A szerződés tárgya 

 

2.1.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Eladó az általa forgalmazott termékeket leszállítja Vevő 

részére, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.   

 

A Vevő vállalja, hogy a megrendelt terméket átveszi és annak Vételárát a jelen szerződésben rögzített 

határidőben megfizeti az Eladó részére. 

Jelen szerződés kiterjed az Eladó által forgalmazott gyógyszerkészítményekre, homeopátiás 

készítményekre, étrendkiegészítőkre kötszerekre, gyógyászati segédeszközökre, gyógyhatású 

termékekre és egyéb termékekre. 

 

2.2. Eladó garantálja - rendszeres meghatározott összegű megrendelések esetén - a Vevő folyamatos 

ellátását és igény esetén a napi működéshez szükséges raktárkészlet kialakítását a rendelkezésére álló 

mindenkori raktárkészlet mennyiségének és összetételének függvényében. 

 

3.   Megrendelés 

 

3.1. A megrendeléseket az Eladó írásban (levélben vagy e-mailen), telefaxon, telefonon vagy adatátviteli 

rendszer igénybevételével fogadja, a Vevő kérésére modemes rendelési rendszert telepít. Az Eladó a 

Termékekre vonatkozó megrendeléseket az előre meghatározott heti szállítási napon/napokon szállítja 

ki a Vevőnek. A Vevő a megrendeléseket az alábbiakban meghatározott elérhetőségeken és jelen 

pontban meghatározott módon adhatja le. 

 

Megrendelés fogadás címe:  

Székesfehérvári fióktelep - 8000 Székesfehérvár, Raktár utca. 2.,hrsz. 8199, A raktár 

Telefon: 06-22-726-023 

Mobil: 06-30-409-5840 

Telefax: 06-22-234-151  

E-mail: vevoszolgalat@matripharma.hu 

 

3.2. Vevőnek a megrendelésben fel kell tüntetnie a megrendelt Termék(ek) pontos megnevezését, 

kiszerelési egységét és darabszámát. 

 

3.3. Az Eladó 3 (három) hónap lejárati időn belüli készítményt csak a Vevő előzetes írásbeli beleegyezése 

esetén szállít ki, ilyen esetben a Vevő írásban köteles a megrendelést leadni az Eladó részére. Ebben az 

esetben a Vevő a hibás teljesítést (mennyiségi, minőségi) kivéve az így rendelt tételre kifogással nem 

élhet, visszáru visszavételére nincs lehetősége. 

 

3.4. Amennyiben a Vevő által megrendelt Termékek nem, vagy csak korlátozott mennyiségben állnak az 

Eladó rendelkezésére, az Eladó jogosult az adott megrendelést a raktárkészletének függvényében 

korlátozott mennyiségben teljesíteni vagy a Vevővel előzetesen egyezettet későbbi időpontban 

teljesíteni. Amennyiben az Eladó készlethiánya miatt a megrendelt Terméket hiánytalanul leszállítani 

nem tudja, az annulált lista birtokában a Vevő jogosult a fennmaradó mennyiséget más forrásból 

megrendelni. A mennyiségi eltérés mértéke, amennyivel az Eladó a Vevő rendelésétől eltérhet: 99%, 

az ezen eltérésen belül az Eladó által leszállított mennyiségű Termék miatt az Eladó oldalán a jelen  



 

 
 

 

szerződés megszegésének esetét és annak lehetséges jogkövetkezményeit a Felek kölcsönösen kizárják.  

A Vevő olyan összegű vételár megfizetésére köteles ebben az esetben, amely megfelelő azon mennyiségű 

Terméknek, amelyet az Eladó részére ténylegesen leszállít.   

 

4.  Teljesítés 

 

4.1. A teljesítés helye a Vevő által a jelen szerződésben megjelölt szállítási cím. Más címre történő szállítás 

esetén a szállítási költségtöbbletet a Vevő köteles megfizetni, amelyet az Eladó előzetesen közöl és az 

általa kiállított számlában érvényesít. Utóbbi esetben az Eladó az áruk kiszállítását – gyári 

specialitásokból - átutalásos fizetés és készpénzben történő kiegyenlítés  

 esetén egyetemlegesen minimum nettó 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint értékben állapítja meg.  

 

 Az Eladó a kiszállítást temperált gépjárművel, hétfőtől péntekig a túraútvonal szerint esedékes 

alkalommal teljesíti. 

  

A szállítási költség a minimum rendelés teljesítése esetén az Eladót terheli. 

 

Vevő vállalja, hogy a teljes nyitvatartási idő alatt az árut fogadja és átveszi. 

 

4.2. Az árukiszállítás fedővel ellátott és lezárt műanyag ládákban, zárt kartondobozban, vagy más zárt 

csomagolási egységekben történik. A Termékeket az Eladó, vagy meghatalmazottja adja át átadás-

átvételi jegyzék – számla, szállítólevél - szerint a Vevő átvételre jogosult meghatalmazottjának, aki az 

átvételt aláírásával és bélyegzőjének lenyomatával igazolja. A számla/szállítólevél aláírása a 

Termékek sértetlen csomagolási egységeinek mennyiségi átvételét jelenti. 

 

A számlán/szállítólevélen az Eladó feltünteti a termék nevét, darabszámát, a gyártási számát, a 

minőségi sorszámot és a lejárati időt is.  

Vevő vállalja, hogy a szállítólevélen, számlán szereplő csomagolási egység darabszámának és 

épségének ellenőrzésével és megszámlálásával az árut azonnal átveszi, az átvételt aláírással, 

bélyegzővel a kísérőokmányon igazolja. 

 

4.3. A 4.2. pont szerinti mennyiségi hiánnyal, sérüléssel kapcsolatos észrevételét a Vevő az Eladó részére a 

mindenkori aktuális reklamációs űrlapon jelzi a lehető legrövidebb időn belül, de maximum egy héten 

belül. Az Eladó a reklamáció beérkezését követő 5 (öt) napon belül kivizsgálja, és a rendezéséről 

gondoskodik. 

 

4.4.  A göngyöleg visszaszállításáról saját költségére az Eladó gondoskodik. Vevőnek lehetősége van a 

göngyöleg azonnali kiürítésére és visszaküldésére, abban és csakis abban az esetben, ha az nem jár a 

kiszállító gépjármű hosszabb várakozásával. Amennyiben a Vevő a göngyöleget (műanyag láda) 

magánál tartja, tudomásul veszi, hogy az az Eladó tulajdona, melynek értéke nettó 5.000,- Ft/db.  



 

 
 

 

4.5.   Az Eladó a Vételár teljes kiegyenlítéséig a Termék feletti tulajdonjogát fenntartja, de tovább 

értékesítési jogot biztosít a Vevőnek. 

 A Termék Vevő részére történő átadásával a Termékkel kapcsolatos szakmai (minőségbiztosítási) 

felelősség a Vevőt terheli.  

 

4.6. Téves áruszállítás vagy címzés esetén a Vevő az eltérést vagy a visszaszállítás tényét az átvételkor a 

számla másolatára rávezeti és az Eladó megbízottjával aláíratva az árut eredeti csomagolásában 

visszaadja. A Felek megállapodnak abban, hogy téves áruszállítás, címzés esetén utólagos észrevételt 3 

(három) napos jogvesztő határidőn belül írásban lehet megtenni a hatályos Vevői reklamációs és 

árukísérő űrlapon, mely letölthető a Társaság (www.matripharma.hu) honlapjáról, illetve mindenkor 

kérhető a gépjárművezetőtől, és ezen határidőn belül lehet a megrendelést vagy szállítást törölni. A 

Vevő jelzésére az Eladó az áru elszállításáról a lehető leghamarabb, de legkésőbb a következő 

kiszállítás alkalmával intézkedik. A visszaszállításig Vevő az áru megfelelő tárolásáról köteles 

gondoskodni. 

 

4.7.  Az egyenként 50.000,- Ft érték feletti termékekre a Vevő köteles külön írásos 

megerősítést/megrendelést is küldeni az Eladó részére. Ezen termékekre, valamint a különleges 

tárolást (hideg hőmérsékletű) igénylő termékekre a téves teljesítés és a jogos minőségi kifogást kivéve 

nem áll módunkban a Vevői kifogást elfogadni. 

 Az Eladó írásbeli egyedi engedélye esetén lehetséges – jogos esetben – a különleges kezelést igénylő 

áruk Vevőtől történő visszaszállítása is. Ebben az esetben csak és csakis a szakmai előírások 

betartásával, a Vevő által kiadott írásbeli tárolási nyilatkozattal és visszáru lappal együtt történhet meg 

a visszaszállítás. Minden esetben mellékelni kell a tárolási körülmények hőmérséklet mérési adatait 

arról az időszakról, amikor a Termék a Vevőnél volt. 

 

4.8.  Eladó jogosult a teljesítésbe alvállalkozókat bevonni azzal, hogy ezek magatartásáért, mint a sajátjáért 

felel. 

 

4.9.  Az Eladó a Vevő részéről visszárut - a jogos reklamáció esetét kivéve - nem köteles elfogadni. 

 

5.  Minőség  

 

5.1. Az Eladó mindenkor a hatályos jogszabályokban engedélyezett készítményeket szállítja a Vevő 

részére. 

 

    5.2. A Termék minőségéért az Eladó a Vevő által megjelölt szállítási címig, a Termék Vevőnek történő 

átadásáig vállalja a felelősséget. 

 

5.3. Az Eladó a gyógyszer specialitásokat, gyógyhatású termékeket, kötszereket, gyógyászati 

segédeszközöket és minden egyéb terméket organoleptikusan ellenőriz és minősít. 

 

 Az Eladó által kibocsátott számlán feltüntetésre kerül a készítmény neve, darabszáma, árai, gyártási 

száma, lejárata, minőségi sorszáma. 

 Egyedi kérésre az Eladó minőségi bizonylatot is biztosít a gyógyszer specialitásokhoz. 

 

 

http://www.matripharma.hu/


 

 
 

 

5.4.  Minőségi hiba esetén a mennyiségi hiány megállapítására vonatkozó előírásokat kell megfelelően 

alkalmazni.  

 

Amennyiben a minőségi hiba átvételkor nem észlelhető, a Vevői kifogást az észleléstől számított 24 

órán belül köteles jelezni az Eladó felé. 

 

6.  Vételár és fizetési feltételek 

 

6.1.  A társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek és gyógyászati 

segédeszközök számlázása a hatóságilag megállapított nagykereskedelmi árréssel számított 

nagykereskedelmi áron történik. Az Eladó által forgalmazott egyéb termékek számlázása – eltérő 

megállapodás hiányában - a mindenkori nagykereskedelmi áron történik ( a z  Eladó a Vevő kérésre 

rendelkezésére bocsátott aktuális árlista szerint). 

 

6.2.  A jelen szerződés alapján a leszállított Termékek Vételárát az Eladó a szállítással egyidejűleg 

számlázza ki a Vevő részére. A Vevő vállalja, hogy az Eladó által szabályszerűen kiállított számlán 

szereplő összeget megfizeti - banki átutalás vagy készpénzes fizetés formájában - az Eladónak. Az 

Eladó által kibocsátott számla fizetési határideje külön megállapodás alapján - lásd Mellékletek - 

kerül megállapításra, illetve ennek hiányában az áru kiszállításának teljesítésétől számított 8 (nyolc) 

naptári nap. A fizetés módja banki átutalás. 

 

6.3. Ha a fizetés módja banki átutalás, a vételár akkor tekintendő kifizetettnek, amikor az összeg az Eladó 

bankszámláján jóváírásra került. Egy adott számla esetében részletfizetés csak az Eladó előzetes 

írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges, amely esetben a banki átutalásnál a Vevő köteles a vonatkozó 

számla sorszámát feltüntetni.  

 

Késedelmes fizetés esetén a Vevő a jegybanki alapkamat kétszeresének megfizetésére köteles.  

 

Eladó bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11736006-20401472-00000000 

 

A tárgyhavi késedelmes fizetések miatt az Eladót megillető késedelmi kamatot az Eladó havonta a 

tárgyhót követő hónapban legalább 15 (tizenöt) napos fizetési határidővel jogosult a Vevő részére 

kiszámlázni és azt a Vevő köteles határidőben megfizetni. 

 

6.4. Eladó fenntartja azon jogát, hogy Vevő késedelmes fizetése esetén a Vevőt esetlegesen külön 

megállapodás alapján megillető bármely kedvezmény további megadását – és egyben a Vevő további 

kiszolgálását is – felülvizsgálja. 

 

Eladó fenntartja magának azt a jogot is, hogy a Vevő részére egyoldalúan meghatározza azt a felső 

összeghatárt (hitelkeret), melyet az egy adott időpontban kifizetetlen számlák összesített értéke nem 

haladhat meg. 

 

Az Eladó a Vevő részére alap kintlévőségi keretet állapít meg, mely jelen Szerződés esetén a Felek 

közös megállapodása értelmében 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegben kerül  

 



 

 
 

 

meghatározásra. A kintlévőségi keret összegébe a még ki nem fizetett számlák és a leadott 

megrendelések számítanak bele. Az Eladó a kintlévőségi keret összegét a Vevő részére szállított  

 

Termékek Vevő által lebonyolított forgalma, valamint a Vevő fizetési hajlandósága 

figyelembevételével folyamatosan, egyoldalúan változtathatóan határozza meg. Az Eladó a 

kintlévőségi keret összegéig folyamatosan szállít a Vevő részére a Mellékletben meghatározott fizetési 

feltételek betartása mellett. A kintlévőségi keret túllépése esetén az Eladó a további szállításokat csak 

a Vételár előre történő megfizetése esetén teljesíti a Vevő részére.  

 

6.5. Eladó a kiszállítást követő első szállítás alkalmával a göngyölegeket díjmentesen - vagy a 4.4. pontban 

foglaltak szerint azonnal - visszaszállítja. A Vevő köteles a göngyölegeket legkésőbb ezen határidőben a 

Eladónak visszaadni. 

Amennyiben Vevő a göngyölegekkel az itt megjelölt határidőben nem tud elszámolni, annak értékét az 

Eladó jogosult a Vevő részére leszámlázni, Vevő pedig annak ellenértékét köteles az elszámoláskori 

áron az Eladó számlája alapján az abban feltüntetett fizetési határidőre az Eladónak megfizetni. 

 

6.6. Késedelmes fizetés eseten - ha a késedelem időtartama a Vevő részére biztosított kintlévőségi kereten 

felül a két naptári napot meghaladja - az Eladó jogosult az átutalással történő vásárlás lehetőségét a 

határidőn túli kifizetetlen számlák és késedelmi kamatterhelő levél kiegyenlítéséig felfüggeszteni. 

 

6.7.  Amennyiben az Eladó veszélyeztetve látja a Vételár kifizetését, jogában áll a megrendelés teljesítését az 

alábbiakban meghatározott egy vagy több biztosíték adásához kötni: 

  a)  beszedési megbízás (inkasszó) engedélyezése; 

  b) zálogjog alapítása; 

  c) készfizető kezesség vállalása 

  d) bankgarancia. 

 

Az Eladó kijelenti, hogy a fenti pontban meghatározott biztosítékokat csak a Vevő 15 (tizenöt) napot 

meghaladó fizetési késedelme esetén érvényesíti. 

 

7 .   Információszolgáltatás  

 

7.1. Felek vállalják, hogy a jelen szerződés teljesítése során együttműködnek és haladéktalanul tájékoztatják 

egymást minden a Szerződés teljesítésével kapcsolatos jelentős tényről és körülményről.  

 

A fentiek alapján vállalt tájékoztatási kötelezettségén belül a Vevő külön tájékoztatja a Eladót minden 

olyan, a Vevőt érintő hatósági intézkedésről, eljárásról, keresetről, perről, vizsgálatról, amely a Vevő 

jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésére hatással lehet, illetve, 

közli, ha ellene végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás indult; tájékoztatást nyújt valamennyi, 

hitelintézetnél vezetett bankszámlája számáról, a címében (székhelyében, telephelyében) vagy 

elérhetőségében, továbbá az azonosításához szükséges adataiban (pl. KSH szám, adószám, 

cégjegyzékszám) bekövetkezett változásokról, valamint a cégformájában esetlegesen (átalakulási, 

kiválási, egyesülési és beolvadási szándék) bekövetkező változásokról. 

 



 

 
 

 

 A Vevő a fentiekben leírt tájékoztatási kötelezettségének az egyes események bekövetkeztét követő 3 

(három) munkanapon belül tesz eleget.  

 Amennyiben az Eladó a Vevő által szolgáltatott, illetve más módon birtokába jutott, ellenőrizhető 

adatok alapján úgy ítéli meg, hogy a Vevő vagyoni helyzetének romlása a jelen Szerződésben foglaltak 

teljesítését veszélyezteti, az Eladó választása szerint  

a) jelen Szerződést a Vevőnek megküldött írásbeli értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja; vagy  

b) a szállításokat leállíthatja és a Vevőt megfelelő biztosíték adására kötelezheti. 

 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés ezen pontjában rögzített kötelezettségek Vevő általi megszegése 

súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

7.2   Titoktartási kötelezettség 

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos, illetve a jelen szerződéssel 

kapcsolatban egymásról szerzett valamennyi adatot, tényt, információt, iratot, beleértve a jelen 

Szerződés létrejöttét és tartalmát, szigorúan bizalmasan kezelik. A Felek vállalják továbbá, hogy a fenti 

adatokat nem hozzák nyilvánosságra, azokat harmadik személlyel – kivéve az esetleges bírósági vagy 

hatósági eljárást – a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem közlik. Ezen kötelezettség a 

jelen szerződés bármely okból történő megszűnését követően is terheli a Feleket.  

 

8. Egyéb megállapodások, nyilatkozatok 

 

8.1. Vevő kijelenti és szavatolja, hogy Magyarország szabályai szerint jogszerűen létrejött és működő 

gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég és rendelkezik a szükséges engedélyekkel és 

felhatalmazásokkal a jelen Szerződésben foglaltak teljesítésére, a Szerződést aláíró személy pedig 

jogosult a Vevő képviseletére. A Vevő úgy nyilatkozik, hogy jelen szerződés aláírásakor nem áll 

felszámolási eljárás, végrehajtási eljárás, csődeljárás vagy végelszámolási eljárás alatt. Amennyiben a 

jelen pontban foglalt kijelentés valótlannak bizonyul, az súlyos szerződésszegésnek minősül.  

 

8.2.  Vevő kijelenti, hogy rendelkezik a hatályos magyar jogszabályok által előírt gyógyszer kiskereskedelmi 

engedéllyel, melynek másolati példányát köteles átadni az Eladónak szerződéskötéskor. Vevő kijelenti, 

hogy az Eladótól csak addig jogosult árut rendelni, amíg az engedélye változatlan feltételekkel 

érvényes. A Vevő 24 (huszonnégy) órán belül köteles tájékoztatni az Eladót az engedélyének 

visszavonásáról, felfüggesztéséről, annak bármely módosításáról abban az esetben is ha, rendszeres 

megrendeléseket nem ad le.  

 

 A Felek erre vonatkozó megállapodása esetén – mely jelen szerződés mellékletét képezi - a Vételárból 

az Eladó meghatározott mértékű engedményt biztosíthat. Az engedmény (továbbiakban: Üzletpolitikai 

kedvezmény) termékhez, áruhoz, szolgáltatáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott utólag adott 

kedvezménynek minősül [Sztv. 77. § (7) bek.], alapja a mindenkori nettó (ÁFA nélküli) Vételáron 

számított forgalom. A Vevő az Üzletpolitikai kedvezményre csak akkor jogosult, ha minden számlát 

késedelem nélkül kiegyenlített, ebben az esetben az Üzletpolitikai kedvezmény elszámolása és 

kiértesítése tárgyhót követő hónap 25. napjáig történik. Ha a Vevőnek a tárgyhónap utolsó napján lejárt  

 



 

 
 

 

tartozása van, az Eladó nem biztosít Üzletpolitikai kedvezményt a tárgyhónapra. Felek megállapodnak, 

hogy az egyedi akciós kedvezmények és az üzletpolitikai kedvezmény nem adódhatnak össze. 

 

Az elszámolt és át nem utalt Üzletpolitikai kedvezmény a tárgyhónap utolsó napjával törlésre kerül. A 

külön Megállapodás megszűnése ezen szerződés érvényességét és hatályosulását nem érinti. 

 

8.3. Jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre és mindkét fél aláírásával lép hatályba. A szerződés 

hatályba lépésével egyidejűleg a Felek között létrejött és a jelen szerződés tárgyával kapcsolatosan 

létrejött minden szóbeli, illetve írásbeli megállapodás, így különösen a Felek között a Termékek 

szállítására vonatkozóan a jelen Szerződés aláírásáig hatályban lévő szállítási szerződés a Felek minden 

külön, szerződést megszüntető nyilatkozata nélkül hatályát veszti. 

 

8.4 A szerződést bármelyik Fél jogosult a másik Fél részére megküldött írásbeli értesítéssel 90 (kilencven) 

napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondani. 

Amennyiben bármelyik Fél a jelen szerződésben meghatározott bármely kötelezettségét súlyosan 

megszegi, a másik Fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással 

megszüntetni, különös tekintettel a jelen szerződés 6.2, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2. pontjaira.  

Bármelyik Fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél ellen 

csődeljárás vagy felszámolási eljárás indult, illetve jogutód nélküli megszűnését határozta el.  

A Felek vállalják, hogy a jelen szerződés bármely módon történő megszűnése esetén a Szerződés 

megszűnésétől számított 3 (három) naptári napon belül egymással elszámolnak. A felmondás a Vevő 

valamennyi az Eladó felé fennálló kintlévőségét egy összegben lejárttá és esedékessé teszi. 

Tekintettel a jelen szerződés 4.5. pontjában foglaltakra, az Eladó jogosult a jelen szerződés megszűnése 

esetén a tulajdonában lévő Termékeket a Vevőtől elszállítani. 

 

8.5.  Amennyiben a Vevő végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás hatálya alá kerül, akkor külön 

felszólítás nélkül lejárttá válik minden tartozása és jelen szerződést az Eladó azonnali hatállyal jogosult 

felmondani és a további szállításokat megtagadni. 

 

8.6. Felek a köztük ezen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitákat megkísérlikegyeztetés útján, békésen 

rendezni.  

 

8.7. Amennyiben a jelen szerződés másként nem rendelkezik, a jelen szerződésben meghatározott 

értesítéseket írásba kell foglalni és a Feleknek a jelen szerződésben meghatározott címére/faxszámára 

kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt személyes kézbesítés (futárszolgálat) vagy 

tértivevényes ajánlott levél, telefax, illetve – a szerződésszegéssel és a szerződés megszüntetésével  

 

kapcsolatos értesítések kivételével – email útján. A Felek vállalják, hogy a kézbesítés bizonytalanságára 

való tekintettel az e-mail útján történő értesítési módot kizárólag adminisztratív vagy operatív célokat 

szolgáló esetekben használják. Az értesítés közöltnek tekintendő a) személyes kézbesítés esetén az 

átvételi elismervényen megjelölt napon; b) tértivevényes ajánlott levél esetében a tértivevényen 

megjelölt napon; c) telefaxon történő kézbesítés esetében a kézbesítést visszaigazoló szelvényen jelzett  



 

 
 

 

időpontban; d) e-mail útján történő kézbesítés esetén pedig az elküldés időpontjában. Amennyiben a 

tértivevényes ajánlott levelet a címzett nem veszi át, az értesítés a kézbesítés posta általi utolsó 

megkísérlését követő napon közöltnek tekintendő.      

 

A jelen szerződés módosítása és megszüntetése kizárólag írásban érvényes és hatályos.   

A jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.  

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény és a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyező tartalmú okiratot elolvasás és 

értelmezést követően jóváhagyóan és cégszerűen írnak alá. 

 

Székesfehérvár, 20…………………………….. napján 

 

 

…………………………… 

Vevő (tulajdonos)  

           

 

          

 

………………...….……….      …………………………….   

Vevő (személyi jog jogosultja)       Eladó (ügyvezető) 

          dr. Bánhidi Róbert 

   

 P.H.          P.H. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Alulírott, mint a Vevő által működtetett gyógyszertár vezetésére jogosult személyi joggal rendelkező 

gyógyszerész ezennel aláírásommal tanúsítom, hogy a jelen szerződés megkötéséhez a Gyftv. 73. § (1) 

bekezdésében és a 74. § (5) bekezdésében megjelölt jogkörömben eljárva hozzájárulok, annak tartalmával 

egyetértek. Hozzájárulásom megadása egyben azt is jelenti, hogy a szerződés rendelkezéseit magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el. 

 

 

 

 

_____________________ 

Személyi jog jogosultja 

 

 

 

 

Tanú 1:        Tanú 2: 

 

______________________     _______________________ 

Név:         Név: 

Anyja neve:       Anyja neve: 

Sz.ig.szám:       Sz.ig.szám: 

 


