
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
(továbbiakban ÁSZF) 

I. Fogalmak jelentése: 
 1. Szolgáltató: A Matusz-Vad Zrt., aki a 
Fővárosi Törvényszéken, mint Cégbíróságon Cg. 
01-10-048495. szám alatt lett regisztrálva, 
székhelye: 1103 Budapest Kőér u. 3/A., 
adószáma: 14651245-2-42  
 2. Megbízó: Az a jogi személy, aki a 
szolgáltatóval jogügyletre lép, és akinek az adatait 
a megrendelőlap rögzíti. 
 3. Megrendelés: A konkrét megrendelés 
minden lényeges egyedi adatát tartalmazó, a 
szolgáltató által készített, és a felek által aláírt 
okirat. 
 4. Termék: A megbízó által gyártott vagy 
forgalmazott friss vagy fagyasztott élelmiszeripari 
termékek. 

II. A szerződés hatálya 
1. A szolgáltató és a megbízó között létrejött 
mindennemű jogviszonyra a jelen ÁSZF feltételei 
vonatkoznak, mely a konkrét megrendelés 
aláírásával elfogadottá, és a jogügylet kötelező 
hatályú részévé válik.  

III. A szerződés tárgya 
1. Szolgáltató a megbízó által aláírt 
megrendelésben meghatározott mennyiség, 
minőség és választék szerint, raklapos tételben a 
1103 Budapest Kőér u. 3/A. szám alatt található 
raktárába bértárolásra átveszi és raktározza a 
megbízó által gyártott, vagy forgalmazott 
termékeket. Vállalja továbbá, hogy megbízó 
kérése esetén a termékeket szükség szerint kézi, 
vagy gépi módon kiadja megbízó 
meghatalmazottjának. 
2. Szolgáltató szabad munka és hely 
kapacitásának figyelembevételével, előre 
egyeztetett időpontban történik a be-, ill. a 
kitárolás, raktározás. 
3. Megbízónak a pontos mennyiséget 
tartalmazó rendelvényeket a kívánt kiadási 
határnapot minimum egy munkanappal 
megelőzően meg kell adnia szolgáltató 
munkatársa részére. Szolgáltató munkatársa 
köteles az időkapu megadásával visszajelezni. 
Ettől eltérő esetekben szolgáltató jogosult az áru 
kiadását mindenfajta jogkövetkezmény nélkül 
megtagadni. 
4. Szolgáltató jogosult részben vagy 
egészben megtagadni az átvételt, ha: 
- többletszállításra került sor 
- a termék vagy csomagolás sérült 
 - a megrendelésben nem szereplő termék került 
leszállításra 
 - hibás szállítási egység merült fel 
 - hiányos, nem vagy nem megfelelő a szállítmány 
bizonylatolása 
 - érzékszervi úton észlelhetően romlott vagy 
szennyezett az élelmiszer 

 - lejárt, vagy lejárathoz közeli a 
szavatosság/minőség-megőrzési idő 
5. Szolgáltató a termék raktározásra átvétele 
során minőségi és megfelelőségi vizsgálatokat 
nem végez, ezért az ilyen jellegű kifogásokért 
felelősséget nem vállal. 
6. Nem körbe fóliázott raklapon, kartonos 
beszállítás esetén szolgáltató kézi erővel a 
raklapra szedi a terméket és azt körbefóliázza, 
melynek költségét megbízónak kell viselnie. 
7. Szolgáltató semmilyen esetben nem vállal 
felelősséget a FIFO, vagy más elv szerinti raktár 
kezeléséért a termék szavatossági, illetve 
minőség-megőrzési idejének lejárásából fakadó 
károkért. Megbízó feladata, hogy a szavatossági 
idők figyelembevételével kérje az áruk 
raktározását és kitárolását. 
8. Lejárt szavatossági idejű terméket megbízó 
köteles a felszólítást követő 10 napon belül 
elszállítani, ellenkező esetben szolgáltató köteles 
a terméket az ATEV-ban megsemmisíttetni és 
ennek költségét megbízóra hárítani. 
9. Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató 
csak komplett raklapokat kezel. Megbontott 
raklapok átvételét és kiadását a szolgáltató 
jogkövetkezmények terhe nélkül megtagadhatja. 
10. A rendelvényeket, visszajelzéseket, minőségi-
, tárolási-, vagy mennyiségi kifogásokat, 
tájékoztatásokat mindenkor írásban kell eljuttatni 
az alábbi elérhetőségre: berhutes@matusz-
vad.hu 
11. Ha a megbízó, vagy annak képviselője nem 
jelenik meg az általa kért árukiadás napján és 
idejében, akkor a szolgáltató a terméket 
visszatárolja a raktárba és ennek anyagmozgatási 
díját megbízóra terheli. 
12. Szolgáltató vállalja, hogy megbízót, kérésére 
tájékoztatja a raktáron lévő termékei 
mennyiségéről, raklapok szerinti bontásban. 
Minden raklapot beazonosít egy raktározási 
sorszám, amelyhez tartozik egy termék név, súly 
és szavatossági idő adat is. 
13. A beraktározott termékekre vonatkozó 
kárveszély – a raktárhelyiségbe történt 
beraktározás befejeztével (a termék a tárolási 
helyére került) száll át a szolgáltatóra. Szolgáltató 
kijelenti, hogy a hűtőházában tárolt teljes 
termékmennyiségek vonatkozásában rendelkezik 
érvényes felelősségbiztosítással. A kárveszély a 
kitárolás megkezdésével (termék szállítójárműre 
való felrakodásának a megkezdésével) száll 
vissza megbízóra. Esetleges káresemény esetén, 
amikor szolgáltató valamely okból kártérítést 
köteles fizetni megbízó részére, a felek 
kölcsönösen elfogadják szolgáltató biztosítójának 
a teljes körű helytállását. A szolgáltató helytállási 
felelőssége a megbízóval szemben a biztosító 
által kifizetett összeg erejéig terjed, azt 
meghaladóan kizárt.  
14. Termék kiadásakor megbízó a mennyiségi s 
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raktározás minőség ellenőrzést köteles a lehető 
legrövidebb időn belül szolgáltató telephelyén 
elvégezni és amennyiben hibát észlel, köteles 
kifogásait szolgáltató képviselőjével 
haladéktalanul közölni. Az észlelt mennyiségi 
hiányosságokat (többlet, vagy hiány), illetve 
raktározással kapcsolatos minőségi panaszt 
Megbízó a szállítólevélen rögzíti, vagy arról 
jegyzőkönyvet vesz fel. Szolgáltató telephelyéről 
történő távozás után sem mennyiségi, sem más 
jellegű reklamációt, követelést a termékkel 
kapcsolatban megbízó nem támaszthat. 
15. Megbízó kötelessége minden betárolt áru 
esetében írásban felelősen nyilatkozni az általa 
betárolt áru VTSZ-ról. Kitárolás esetén, 
amennyiben az első lerakodási hely külföldön 
van, úgy az EKAER azonosító igényléséhez 
szükséges adatokat megbízó köteles a 
felrakodást megelőzően a szolgáltató 
rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, 
hogy az azonosítót szolgáltató megigényelhesse. 
Megbízó teljes anyagi felelősséget vállal a 
szolgáltatónak átadott hibás adatszolgáltatásból 
eredő következménykárok, büntetések, bírságok 
esetére. 
16. Szolgáltató nem jogosult a termékek 
átcsomagolására, ezért ilyen tevékenységet nem 
végez. 
17. Szolgáltató minden beszállításkor csere 
raklapot biztosít beszállító részére és minden 
árukiadáskor csereraklapot kér. Amennyiben 
megbízó nem tud csereraklapot adni úgy 
szolgáltató jogosult azt leszámlázni megbízó 
részére. 
18. Szolgáltató rekeszes, ládás vagy egyéb 
speciális csomagolású beszállítás esetén csere 
göngyöleget nem tud biztosítani, viszont 
kiszállításkor a göngyöleget hiánytalanul adja ki. 
A raktárba azonban a beszállított termék és 
göngyöleg csak raklapra körbe fóliázva, egységes 
erős rögzítéssel kerülhet betárolásra. 

IV. Szolgáltató kötelezettségei, a díj. 
1. A díj eltérő írásos megállapodás hiányában 
HUF-ban kerül meghatározásra, járulékos 
költségek és adó nélkül.  
2.  A mindenkor érvényes árakat szolgáltató 
www.matusz-vad.hu internetes oldalán 
szerepelteti, ill. a megrendelőlapon rögzítésre 
kerülnek. Az így meghatározott árakat szolgáltató 
az alábbiak szerint jogosult, egyoldalúan, a jövőre 
vonatkozóan módosítani: 

- Szolgáltató ármódosításai a megbízóval 
történt közlést követő 30. napon lépnek 
életbe 

- Megbízó e határidő lejártát megelőző 15. 
napig jogosult szolgáltató felé írásban 
bejelenteni, ha a módosítással nem ért 
egyet, egyeztetést kér 

- Szolgáltató jogosult a megrendelésben 
rögzített szolgáltatásokat felfüggeszteni 

és a már betárolt termék elszállítását 
esedékessé tenni, ha a felek között az ár 
tekintetében egyezőség nem alakul ki. 
Írásos bejelentés hiányában, vagy ha a 
bejelentés a megadott határidőn túl kerül 
előterjesztésre az ármódosítás minden 
további jogcselekmény nélkül életbe lép. 

V. Megbízó kötelezettségei, fizetés 
 1. Megbízó köteles a megrendelésben foglalt 
díjakat az ott meghatározott módon és 
határidőben a szolgáltató részére megfizetni. 
 2. Valamely fizetési kötelezettséggel való 
késedelembe esés valamennyi a megbízó felé 
kibocsátott számlát automatikusan lejárttá teszi. 
Az első fizetési felszólítást követően a szolgáltató 
jogosult felszólításonként 40 EUR behajtási 
költségátalány felszámítására. 
 3. A megbízó reklamációja nem ad alapot a 
fizetési kötelezettség megtagadására.  
 4. A díj nem tartalmazza azon kötelezően 
elvégzendő többletszolgáltatásokat, melyek a 
szolgáltatót egy jövőbeni törvényi változás miatt 
terhelnék. Az ebből eredő többlet ráfordítások a 
megbízót terhelik. 
 5. 15 napot meghaladó fizetési késedelem 
esetén szolgáltató jogosult megbízó tulajdonában 
lévő áru kiadásának megtagadására és a tárolt 
áru zálogba vonására. A 30 napot meghaladó 
fizetési késedelem esetén szolgáltató jogosult 
megbízó raktározásra átadott termékeinek olyan 
mértékű értékesítésére, hogy abból a saját 
követeléseit kielégítse. Ilyen esetben a felek 
kölcsönösen elfogadják elszámolási árnak 
megbízó publikus árlistáján szereplő eladási árak 
50 %-át. 

VI. A szerződés megszűnése 
1. A felek jogviszonya - hacsak a megrendelés 
eltérő adatot nem tartalmaz – határozatlan időre 
jön létre, és 30 napos felmondási idővel 
mondható fel. Bármely fél jogosult a szerződést 
indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondani ha 
45 napot meghaladó időtartamú vis maior 
körülményeket kiváltó esemény következik be, 
vagy a megbízó 30 napot meghaladó fizetési 
késedelembe esik. Az alábbi esetekben a 
Szolgáltató jogosult, előzetes értesítési 
kötelezettség nélkül, a szerződéstől történő 
egyoldalú, és azonnali hatályú elállás jogát 
gyakorolni, mely írásban történik: 
- a megbízó a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit megszegi, illetve nem nyújtja a 
tőle elvárható gondosságot és közreműködést 
- a megbízó ellen felszámolási vagy csődeljárás 
indul 
- a megbízó vagyontárgyait, bankszámláját 
lefoglalják, vagy zárolják 
- a megbízó működési engedélyét bevonták 
2.  A szolgáltatót megilleti az a jog, hogy a fenti 
esetekben biztosítékot követeljen a megbízótól, 
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és ennek megtörténtig minden szolgáltatást 
felfüggeszthet. 

VII. Szellemi tulajdon 
A szolgáltató által a megbízó részére átadott 
minden adat és információ a szolgáltató szellemi 
tulajdona marad. Ezen adatok és információk 
sokszorosítása, vagy harmadik személyek 
részére való átadása tilos, felhasználásuk 
kizárólag arra a célra történhet, amire átadásra 
került. Szóbeli felhatalmazás nem ad alapot az 
adat vagy információ felhasználására, 
sokszorosítására, vagy továbbítására, és amiatt 
arra harmadik személy sem alapíthat jogot. 

VIII. Irányadó jog és illetékesség 
1.  A jogviszonyokra a magyar jog az irányadó. 
2.  Jogvita esetén a győri székhelyű és hatáskörrel 
rendelkező bíróság illetékes.  

IX. Egyéb rendelkezések 
1.  A jelen ÁSZF kiterjesztő jellegű értelmezése - 
tárgyuktól függetlenül - nem alkalmazható azon 
jogügyletek esetében sem, melyek a szerződéses 
feltételek életbe lépését megelőzően jöttek létre. 
2.  Az ÁSZF valamely részének érvénytelensége a 
többi előírás érvényességét nem befolyásolja. Az 
érvénytelenné minősített rész vonatkozásában a 
felek egyeztetni kötelesek, ennek 
eredménytelensége esetén az az előírás 
alkalmazható, mely legközelebb áll az 
érvénytelenné vált rendelkezés előírásaihoz. 
3.  A megbízó hozzájárul, hogy a szolgáltató az 
adatait belső, valamint szerződés nyilvántartási 
célból elektronikusan feldolgozza. A szolgáltató 
köteles a személyes adatok feldolgozása során a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló törvény érvényes 
előírásait figyelembe venni. 
4.  A felek közötti kapcsolattartás minden esetben 
írásban történik, a megrendelések leadására, 
módosítására, elfogadására, a megrendeléstől 
való elállásra kizárólag elektronikus üzenet, illetve 
ajánlott, tértivevényes postai küldemény útján 
kerülhet sor, és ugyanaz vonatkozik az esetleges 
módosításokra, kiegészítésekre is. 
   


