
1 

 

A VÖRÖSKŐ KFT. Üzletszabályzata 

 a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 

beszállítására vonatkozó feltételekről 

(általános szerződési feltételek) 

1. Általános rendelkezések 

A jelen Üzletszabályzat a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 
vonatkozásában a Beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen 
forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: 
Törvény) 3. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő üzletszabályzat. Az 
Üzletszabályzat a Vöröskő Kft. és a Beszállító közötti szállítói szerződéses 
jogviszony tekintetében általános szerződési feltételnek minősül. 

2. A kereskedő 

A Vöröskő Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 36.; cégjegyzékszáma: 19-
09-513341; adószáma: 10233342-2-19) a Törvény 2. § (2) bekezdés c) pontja 
szerinti kereskedő. A Vöröskő Kft. az EURONICS Műszaki Áruházláncot 
üzemeltető gazdasági társaság. A társaság fő tevékenységi köre „Villamos 
háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR: 4754 '08)”, az általa üzemeltetett 
üzletekben élelmiszernek minősülő termék is kapható, így üzletszerű gazdasági 
tevékenység keretében a Beszállítótól közvetve vagy közvetlenül felvásárolt 
terméket átalakítás (feldolgozás) nélkül tovább értékesíti. 

3. A Beszállító 

A Törvény 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint Beszállító  

a) „olyan - mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket termelő, feldolgozó, 
illetve külön jogszabály szerint termelői szervezetnek, illetve termelői 
csoportnak minősülő, valamint ezek kizárólagos irányítása alá tartozó - 
természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, amely a kereskedőnek értékesíti a megtermelt, illetve 
feldolgozott terméket, valamint 

b) olyan - a kereskedő kizárólagos irányítása alá nem tartozó vagy a 
kereskedővel a számvitelről 2000. évi C. törvény szerint kapcsolt vállalkozási 
viszonyban nem álló, továbbá közös beszerzés esetén azzal közös 
beszerzési szövetséget nem alkotó - természetes személy, jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket a kereskedőnek értékesíti.” 

4. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termék: 

A Törvény 2. § (2) bekezdés d) pontja szerint „mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termék: olyan - az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az 
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Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az 
élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, az Európai 
Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendeletének 2. cikke 
szerinti fogalom alá tartozó - termék, amely a végső fogyasztó számára való 
értékesítéshez további feldolgozást nem igényel;” (a továbbiakban: termék) 

5. Az Üzletszabályzat tartalma 

A Törvény 3. § (6) bekezdése szerint az üzletszabályzatnak „tartalmaznia kell a 
Beszállító által a kereskedőtől igénybe vehető szolgáltatások tartalmát, azok 
nyújtásának feltételeit, a szolgáltatásért fizetendő legmagasabb díjat és annak 
elszámolásnál alkalmazandó számítás módját, továbbá a kereskedő 
Beszállítóinak körébe való bekerülés és az onnan való kikerülés feltételeit.” 

6. Az igénybe vehető szolgáltatások és az elszámolásnál alkalmazott 
számítás módja 

A Beszállító az alábbiakban felsoroltak közül választja ki az általa igényelt 
szolgáltatásokat, amelyek nyújtásáért a Felek külön megállapodása alapján a 
Vöröskő kft. a Beszállítónak díjat számít fel. 

Az itt meghatározott díjak minden esetben a legmagasabb alkalmazható díjat 
jelentik. A szolgáltatások feltüntetett díja az általános forgalmi adót nem 
tartalmazza. 

A Beszállító által igényelt konkrét szolgáltatásokat valamint a szolgáltatások után 
a Beszállító által ténylegesen fizetendő díjak mértékét minden esetben a 
Kereskedő és a Beszállító által aláírt megállapodások rögzítik. 

A Vöröskő Kft. a melléklet szerinti igénybe vehető szolgáltatásokat nyújtja 
Beszállítóinak. 

A marketing szolgáltatások legmagasabb díjtételei a mellékletben kerültek 
meghatározásra. Az elszámolásnál alkalmazott számítás a melléklet 1-4. 
pontjában az ott meghatározott egységekre vetítve történik a Kereskedő és a 
Beszállító által aláírt megállapodások szerint. 

7. Az utólagos árkedvezmény (forgalmi bónusz) érvényesítésének feltétele 

A Törvény 3. § (2) bekezdés r) pontjának megfelelően a Vöröskő Kft. által 
forgalmazott termékmennyiség alapján az utólagos árkedvezmény (forgalmi 
bónusz) érvényesítésének feltétele, hogy annak nyújtása a felek által közösen 
megállapított valamely korábbi időszakban elért vagy becsült mértékhez képesti 
többletértékesítés alapján, a terméket terhelő adómérték figyelembevétele nélkül 
megállapított, a termék kereskedelmi forgalmának tulajdonságaival összefüggő, 
arányos mértékben történjen. 

8. A Vöröskő Kft. Beszállítói körébe történő bekerülés feltételei 

A Vöröskő Kft. Beszállítói körébe történő bekerülés feltétele, hogy a felek között 
előzetesen folytatott tárgyalások alapján a jogszabályoknak megfelelő írásbeli 
szerződés jöjjön létre, amely mindkét félre nézve kedvező, és mely minden olyan 
feltételt tartalmaz, melyet a felek lényegesnek ítélnek. 

A Vöröskő Kft. Beszállítójává a Beszállító válhat, akinek terméke megfelel a 
mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, és nem sérti más személy jogát 
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(pl.: védjegy, szerzői jog). 

A Beszállítóvá történő bekerülés és ott tartás feltétele a kiváló minőségű termék 
nyújtása. A termékkel kapcsolatos minőségi követelményeket a felek külön 
megállapodásban rögzítik, ennek hiányában „kiváló minőség” alatt a 
kereskedelmi gyakorlatban elismert kiváló minőséget kell érteni. 

A terméknek a Vöröskő Kft. árukészletébe történő bekerüléséért, vagy az abban 
tartásáért semmilyen díj nem kerül felszámításra. 

A Vöröskő Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele nem feltétele a 
Beszállítói körbe történő bekerülésnek vagy ott tartásnak. 

A Vöröskő kft-t a létrejött szállítási keretszerződés alapján megrendelési 
kötelezettség nem terheli. 

A Beszállító részéről szállítási kötelezettség abban az esetben keletkezik, ha a 
Vöröskő Kft. a Beszállító részére egyedi megrendelést ad le, melynek teljesítését 
a Beszállító Vöröskő Kft. részére visszaigazolja. 

9. A Vöröskő kft. Beszállítói köréből történő kikerülés feltételei 

A Vöröskő kft. Beszállítói köréből történő kikerülés az alábbi esetekben 
lehetséges: 

- A felek kölcsönösen megállapodnak erről. 

- A felek közötti szállítási szerződés megszűnik a határozott idő lejártával vagy 
a szerződésben meghatározott feltétel bekövetkezésével, vagy a felek közötti 
szállítási szerződés egyéb okból megszüntetésre kerül. 

- Ha a felek között a szállítási szerződés nem egy évre szól, a szállítási 
szerződést bármelyik fél írásban, 90 napos felmondási idő betartásával, a 
tárgyév utolsó napjára, indokolás nélkül felmondhatja. 

- A fél a szállítási szerződést írásban, a másik félhez intézett nyilatkozattal 
azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél végelszámolásáról döntött, 
vagy a másik féllel szemben felszámolási-, kényszertörlési, kényszer-
végelszámolási eljárást rendeltek el, illetve adószámát törölték. 

10. Egyéb rendelkezések 

A jelen Üzletszabályzat 2018. május 16. napján lép hatályba és visszavonásig 
hatályos. A Vöröskő Kft. az Üzletszabályzatot és annak módosítását – 
hatályosított szerkezetben – a www.euronics.hu oldalon nyilvánosságra hozza. 

 

Vöröskő Kft. 

http://www.euronics.hu/

