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N I S S I N  F O O D S  K F T .  

Á L T A L Á N O S  S Z E R Z Ő D É S I  F E L T É T E L E K  

 

1 .  B E V E Z E T Ő  R E N D E L K E Z É S E K  

1.1. A Felek eltérő megállapodásának hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek továbbiakban ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni mindazon kapcsolatokban, amelyekben 
valaki a Megrendelő részére bármely terméket előállít, értékesít, szállít vagy bármely szolgáltatást (együttesen továbbiakban: áru) teljesít. A Megrendelővel bármely 
szerződéses jogviszonyba lépő fél az Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban egységesen „Szállítóként” kerül megnevezésre. A Megrendelő és a Szállító megnevezése 
együttesen a továbbiakban Felek. 

1.2. Szállító és a Megrendelő tudomással bírnak arról, hogy a Megrendelő köteles tájékoztatni a Szállítót az ÁSZF azon rendelkezéseiről, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, 
a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott kikötéstől eltérnek. Ilyen feltétel csak akkor válik az ÁSZF részévé, 
ha azt a másik fél – a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően – elfogadta. 

1.3. Megrendelő kijelenti, hogy jelen ÁSZF nem tér el lényegesen a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. 
1.4. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Szállító, mint Szolgáltató és a Nissin Foods Kft. mint Megrendelő vagy Vevő között létrejövő jogviszonyokra. Vonatkozik 

a Megrendelő által megrendelt áruk szállításával kapcsolatban létrehozott jogviszonyokra, ideértve egyebek mellett, de nem kizárólagosan a Megrendelő által kért vagy e 
nélkül a részére adott ajánlatokat, a Megrendelő megrendeléseit és azok teljesítését, valamint az ellenérték megfizetését. Folyamatos üzleti kapcsolat esetén jelen 
Keretszerződés vonatkozik az áruk tekintetében a Felek által létrehozott hatályos Eseti Szerződésekre mindaddig, amíg Felek más feltételekben nem állapodnak meg. 

1.5. A Szállító általános szállítási feltételei vagy egyéb általános szerződési feltételeinek alkalmazását a Felek kizárják. 

2 .  A Z  A J Á N L A T  

2.1. A Megrendelő a szerződő Felek szerződéses kapcsolatainak keretei között vagy attól függetlenül is, ajánlattételére hívhatja fel a Szállítót. Az ajánlatkérés nem minősül 
szerződésnek. Az ajánlatkérés nem minősül üzletkötési ajánlatnak, biztatásnak, ami alapján Szállító készleteket halmozzon fel vagy beruházásokat eszközöljön. 

2.2. Az ajánlattétel, függetlenül attól, hogy arra való felhívásra vagy a nélkül, vagy a Szállító kezdeményezésére kerül sor, a Megrendelő oldalán megrendelési kötelezettséget nem 
keletkeztet és az ajánlattevőt az ajánlattételre alapítottan semmiféle ellenszolgáltatás követelésére nem jogosítja fel a Megrendelővel szemben. Az ajánlat elfogadása esetén 
Megrendelő a megrendelését minden esetben az ajánlat elfogadásától elkülönítetten, írásban adja meg. 

2.3. A szolgáltatás pontos tartalmát, az áruk tekintetében a Megrendelő által elvárt követelményeket, és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kereskedelmi feltételeket, illetve a 
Felek jogviszonyára irányadó egyéb szabályokat a Felek által kötött Eseti Szerződés, vagy amennyiben Eseti Szerződés nincs, a megrendelés, illetve a visszaigazolt ajánlat(ok) 
és a visszaigazolás tartalmi elemei rögzítik.  

2.4. Felek elfogadják az e-mailen megküldött ajánlatot vagy az elektronikusan megkötött szerződést is, amely a Szállító által arra felhatalmazott személyektől származik. A 

Megrendelő a Szállító azon alkalmazottját, aki az ajánlatot adja, arra feljogosult személynek tekintheti. Több lépcsőben (újabb ajánlatok, tárgyalás vagy tender keretében) 
történő megállapodás esetén a tárgyaláson részt vevők és az ajánlatadók arra feljogosítottnak tekintendők. 

3 .  A Z  Á S Z F  T A R T A L M A  

3.1. A Szállító köteles a Megrendelésen Megrendelő által megadott időpontban az árut – a meghatározott mennyiségben és minőségben – a Megrendelőnek leszállítani, birtokba 

és tulajdonába adni. 
3.2. A Megrendelő köteles a megrendelt és a fentiek szerint megfelelően leszállított árut átvenni, és annak ellenértékét –a megállapodott fizetéssel - a Szállítónak megfizetni. 
3.3. Megrendelő kifejezetten kizárja, hogy Szállítónak bármilyen jogcímen tulajdoni igénye keletkezzen, a már leszállított árukkal kapcsolatban.                             

4 .  A  M E G R E N D E L É S  

A Felek a szállításra kerülő áruk mennyiségét a Megrendelésekben határozzák meg. 
4.1. A jelen ÁSZF tartama alatt a Szállító a megrendelésben meghatározott áruk tekintetében az ott – árutípusonként – feltüntetett mennyiségek szállítását szavatolja a 

Megrendelő által megadott minőségben és szállítási ütemezésben. 
4.2. Megrendelésnek kizárólag az a rendelés minősül, amit a Megrendelő (.......@nissin.com) e-mail-címéről küld meg Szállító felé. Érvényes megrendelés feltétele még, hogy 

Megrendelő Navision rendszeréből történjen, és érvényes PO- (purshasing Order) számmal legyen ellátva. 
4.3. Továbbiakban a Felek között minden szállításban/szolgáltatásban érintett dokumentumon a PO-számot szerepeltetni szükséges. 
4.4. Amennyiben Szállító nem azt a terméket, mennyiséget, minőséget, szállítási határidőt igazolja vissza, amit Megrendelő megrendelt, úgy Megrendelő jogosult elállni az 

ügylettől részben vagy egészben. Megrendelő jogosult elfogadni a részteljesítést és/vagy a szállítási határidő módosítását is, de ezt írásban meg kell erősítenie az eredeti PO-

számra hivatkozással. Megrendelő ilyen részteljesítések esetén úgy rendelkezik, hogy fenntartja az eredeti igényét és Szállító köteles későbbi, egyeztetett időpontban 
leszállítani a különbözetet minden megrendelt termékből, a megrendeléskor érvényben lévő áron. Amennyiben ez Megrendelőnek nem felel meg, törli az eredeti 
megrendelést, és új megrendelést ad le. 

4.5. Abban az esetben, ha Megrendelő a jelen Szerződés 4.1–4.4 pontjában foglaltak szerint rendelést adott le, és visszaigazolással vagy anélkül felek között az eseti szerződés 
létrejött, és ezután Szállító határidőre, vagy mennyiség, vagy minőség tekintetében nem szállít, vagy csak részben száll ít, Megrendelő ezáltal kötbérre és kártérítésre is 
jogosulttá válik. 

4.6. Amennyiben a Szállító a megrendelést teljesíteni nem, vagy csak részben tudja, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul, igazolható módon értesíteni  a kapcsolattartó e-
mail-címen. 

4.7. A megrendelésen szereplő, visszaigazolt szállítási határidő a Szállítót feltétel nélkül kötelezi.  
4.8. A Megrendelő kizárólag eseti megrendelés kibocsátása útján igényelheti a Szállítótól az áruk szállítását (a megrendelés további dokumentumokra is hivatkozhat). Szállító 

azonban jelen szerződés megkötésével nyilatkozik arról, hogy megismerte Megrendelő tervezett beszerzési igényét a szerződés érvényességének idejére, mind minőségben, 
mind mennyiségben, mind szállítási/teljesítési határidőben, és felkészült arra, hogy ezt teljesítse. 

4.9.  Szállító köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a Megrendelő által igényelt módon teljesítsen.  

5 .  A  T E L J E S ÍT É S  H E L Y E  

5.1. A teljesítés helye 6000 Kecskemét, Momofoku utca 4., hacsak a Megrendelés ettől eltérően nem rendelkezik.  

5.2. A Szállító az árukat a Teljesítési Helyre köteles leszállítani a fuvarparitásnak megfelelően, térítésmentesen.  
5.3. Az áru tulajdonjoga az áruátvételt igazoló dokumentumok jelen szerződésben rögzített módon történő leigazolása után száll át Megrendelőre. 
5.4. Felek megállapodnak abban, hogy a fuvarparitástól függetlenül, az áruk tételes átvétele és minőségi ellenőrzése Megrendelő kecskeméti telephelyén fog beérkezést követően 

megtörténni. Megrendelő esetleges kifogásait ezt követően teszi meg, az okokat dokumentálja. 
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6 .  A  S Z Á L L Í T Á S  

6.1. Az áruk szállítására a Megrendelésben, illetve a jelen Szerződésben meghatározott feltételek szerint kerülhet sor. A szállításra az elsődlegesen a Megrendelés, másodlagosan 
a jelen Szerződés rendelkezései az irányadóak. 

6.2. Az árukat a Szállító saját költségén köteles a teljesítés helyére leszállítani, az áruk vételára a szállítás költségeit teljeskörűen tartalmazza. 
6.3. Megrendelő tájékoztatja minden Szállítóját, hogy a Magyar Vámhatóság egy speciális árukövetési rendszert üzemeltet (EKÁER), amelybe minden árumozgásról az ebben 

érintett cégeknek kötelezően fel kell tölteni a Vámhatóság által előírt adatokat, amelyek a következők: A szállító gépjármű rendszáma, felségjelzés, az áru bruttó súlya, 
vámtarifa szám, felrakodás helye, az áru nettó értéke. Pontos tájékoztatás a következő linken található: https://ekaer.nav.gov.hu/          

6.4. Magyar szállítók esetében a Magyarországon működő Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel kapcsolatos bejelentések és mindennemű dokumentációs 
feladatok a Szállító feladata és felelőssége.  

6.5. Amennyiben nem magyarországi a Szállító, a Megrendelő köteles feltölteni ezen rendszerbe a mindenkor szükséges adatokat. Ezért az adatszolgáltatásnak meg kell előznie a 
határátlépést. A szállító köteles a határátlépést megelőző munkanapon, munkaidőben megküldeni az adatokat Megrendelő részére, és az áru átvételéig minden válto zásról 
értesítenie kell Megrendelőt. 

6.6. Ha a szállító vagy szállítmányozó hibájából bárminemű büntetést kap a Megrendelő, azt átháríthatja Szállítóra. 
6.7. A szállítólevél tartalmi elemei: Szállító neve, címe, PO-szám, a termék megnevezése, a termék Nissin cikkszáma, mennyiségi egysége, mennyisége, LOT-szám, élelmiszernél 

lejárat dátuma. 

7 .  A  N I S S I N  F O O D S  K F T .  Á R U Á T V É T E L I  R E N D J E  

7.1. Áruátvétel és átadás megkezdésének idősávja: munkanapokon 7–20 óra között. A Szállító a Megrendelő által működtetett időkapus rendszerben rakodási időt foglal legkésőbb 
a szállítás előtt 48 órával, ennek elérhetősége: www.nissintimegate.com Megrendelő tájékoztató jelleggel megadja, hogy az áruátvétel időtartamát 2 óra alatt tervezi 
lebonyolítani. 

7.2. A megrendelt áruk minőségi átvételére kizárólag Megrendelő minőség-ellenőrzési csoportja jogosult. 
7.3. A Szállító az árukat a Teljesítési Helyre fuvarozza (saját eszközeivel, fuvarozó vagy szállítmányozó igénybevétele útján). 
7.4. A Megrendelő helyi sajátosságait figyelembe véve a Szállító vállalja, hogy a Megrendelő telephelyén kiépített átvételi kapu méreteivel kompatibilis platózatú, kizárólag 

élelmiszeripari termékek fuvarozására szolgáló szállítójárművet alkalmaz, amelynek méretei: magasság 112 cm és szélesség maximum 320 cm. Amennyiben nem áll 
rendelkezésére ilyen jármű, a Szállító vállalja, hogy emelőhátfallal ellátott szállító járművet alkalmaz, amennyiben ezt sem tudja végrehajtani, a Szállí tó vállalja, hogy a szállított 

árut a gépkocsivezető átrakodja a Megrendelő kiépített átvételi kapujába. 
7.5. Az Áruk szállítására az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer- higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII.26.) 

FVM-EüM-SZMM rendelet, valamint az Európai Parlament és Tanács élelmiszer higiéniáról szóló 852/2004/EK (IV.29.) számú rendelet előírásainak értelemszerű 
alkalmazásával és betartásával kell, hogy történjen. A szállításra vonatkozó higiéniai és hőmérsékleti előírások betartását a Megrendelő a szállítások alkalmával ellenőrzi. 

7.6. Az áruk szállítására megfelelő csomagolást kell Szállítónak alkalmaznia. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az áruk minőségét és épségét a fuvarozás és a 
Megrendelőnél történő tárolás időtartama alatt megóvja a teljes szavatossági időn belül. 

7.7. Az áruk csomagolásának minősége meg kell, hogy feleljen a mindenkori EU-s előírásoknak. Megrendelő göngyölegcseréjét az áruátvételkor biztosítja minden olyan szállító és 
tároló eszközre, amiben Felek írásban megállapodtak. Ezeken kívül visszaadandó göngyölegként semmilyen más rekeszt, ládát, tartályt stb. nem vesz át a Szállítótól.  
Amennyiben Szállító vagy megbízottja a cseregöngyöleg eszközöket nem veszi át áruátvételkor, ebben az esetben Megrendelő összegyűjti és tárolja ezeket maximum 30 
napig. A tárolást Megrendelő ingyenesen végzi, de ezen eszközök minőségét, esetleges sérüléseit nem vizsgálja, és nem vállal érte felelősséget. Szállító köteles ingyenesen 
ezek elszállításáról gondoskodni. A szállítások időpontját Megrendelő beszerzési osztályán egyeztetni szükséges.  

7.8. A Szállítók megbízottjai által (fuvarozók, alvállalkozók) szállítás közben vagy áruátadás/átvétel közben okozott károkért Szállító felel.  

8 .  A Z  Á R U K  Á T V É T E L E  

8.1. A Megrendelő csak az egyes konkrét megrendelésében meghatározott mennyiségű, szerződésszerűen leszállított áruk átvételére köteles. A Felek megállapodnak abban, hogy 
a Megrendelő a megrendelt árumennyiséget több mint 10%-kal meghaladóan szállított áruk átvételére, illetve a megrendelt árumennyiségnél legalább 10%-kal kevesebb áru 

átvételére nem köteles. 
8.2. Szállító az áruk nyomon követhetőségéhez szükséges bizonylatokat, szállítólevelet, CMR-t, továbbá az élelmiszeriparban használatos megfelelőségi nyilatkozatokat, Minőségi 

bizonyítványt és igazolásokat köteles legkésőbb a szállítást megelőző napon eljuttatni Megrendelőhöz. Amennyiben ezen dokumentumok az áruátvétel időpontjáig nem 
érkeznek meg, úgy Megrendelő kizárólag súlyra veszi át az árut, és elkülönítetten tárolja a dokumentumok megérkezéséig vagy az áru elszállításáig. Megrendelő jogosult ilyen 
esetben a felmerülő költségeit Szállítóval megtéríttetni és az árut visszaküldeni. Dokumentumhiány esetén Szállító nem jogosult állásidőt számolni. 

8.3. Szállító köteles biztosítani, hogy az áru az átadáskor rendelkezzen a hivatalosan megadott minőségmegőrzési idő minimum 2/3-ával, de legalább 6 hónapot elérő lejárati 
idővel. 

9 .  E L J Á R Á S I  H I B Á K  T E L J E S Í T É S  S O R Á N  

9.1. Megalapozott minőségi kifogás esetén a Szállító elsődlegesen cserére, másodlagosan árleszállításra köteles, illetve, ha ez megfelelő határidőn belül a Megrendelő érdekeire 

is figyelemmel nem lehetséges, vagy a Megrendelő kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Megrendelő az adott Megrendeléstől elállhat.   
9.2. Hibás teljesítés esetén – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szállító köteles 24 órán belül értesíteni Megrendelőt a szállítási póthatáridőről . 
9.3. Felek tudomással bírnak arról, hogy Megrendelő a hatóság által előírt módon, de önállóan is mintavétellel ellenőrzi a beszállított termékeket. Amennyiben ezen ellenőrzések 

során a megrendeléshez képest minőségi eltérést észlel, és ezen minőségi eltérés miatt nem szerződésszerű teljesítésnek minősül az áru, ebben az esetben Megrendelő 
jogosult visszaszállíttatni az árut, annak teljes meglévő mennyiségét (bontott egységeket is), és ilyen esetekben Szállító a teljes kifogásolt menny iség jóváírását kell, hogy 

megtegye.  
9.4. Felek alapértelmezetten megállapodnak abban, hogy az áruátvételkor kiderülő szállítási és minőségi hibák esetén Megrendelő az  árut/árukat nem veszi át, és Szállító ilyen 

esetben a kifogásolt tételt/tételeket vagy a teljes szállítási mennyiséget azonnal visszaszállítja. Amennyiben a minőségi áruátvétel később történik, minthogy a szállító jármű 
elhagyja Megrendelő telephelyét, és minőségi kifogást azonosít be Megrendelő, ebben az esetben jogosult a kifogással érintett áruk visszaszállíttatására Szállító költségén. 

9.5. Megrendelő tájékoztatja a Szállítót, hogy amennyiben a beszállított árukat érintően a vizsgálatok során bármikor fertőzött terméket észlel, vagy olyan esetet, ami veszélyt 
jelent más árukra, alapanyagokra, késztermékekre, személyzetére, munkatársaira, vagy a környezetre, úgy haladéktalanul az ilyen árukat elszállíttatja telephelyéről és 
karanténban, elkülönített raktárban helyezi el. Ilyen esetben az adott áru beszállítója minden jogosan felmerülő költséget viselni köteles. Megrendelő a Szállító felé az ilyen 
eseteket a felmerülést követően haladéktalanul jelzi. Szállító jogosult és köteles ezen tételeket és a vizsgálati eredményeket és a kockázatok mértékét kivizsgálni. Felek 
kijelentik, hogy együttműködnek, és dedikált személyeket jelölnek ki a probléma mielőbbi megoldására. 

9.6. Azokban az esetekben, amikor Szállító hibás terméket vagy alapanyagot szállított és Megrendelő ebből már saját készterméket állított elő, és a minőségi hiba csak ekkor derül 

ki, Megrendelő kártérítésre és kötbérre jogosult. 
9.7. A minőségi hibát minden esetben érzékszervi vagy laboratóriumi vizsgálatokkal/ tesztekkel alá kell támasztania a Megrendelőnek. 

9.8. Késztermékben jelentkező hibák esetén a kötbér és kártérítés megfizetésének alapja a késztermék önköltségi ára. 
9.9. Abban az esetben, ha a Szállító által szállított hibás alapanyaggal a Nissin Foods Kft. által gyártott késztermék kereskedelmi forgalomba került, vagy bármilyen módon eladásra 

került Megrendelőtől, Szállító köteles kötbért fizetni, és ezenfelül kártérítést is. A Szállító által fizetett kártérítés ki kell, hogy terjedjen, de nem kizárólagosan a következőkre: 
a forgalmazóknak fizetett kötbérek, és kártérítések, büntetések; a termékek cseréjével kapcsolatos logisztikai és megsemmisítési költségek; újragyártási költségek; büntetések 
és vizsgálati díjak; fogyasztói kártérítések; perköltségek; piaci veszteségekből eredő veszteségek stb. Szállító a felmerülő költségeket folyamatosan, a felmerülésüket követő 
30 napon belül téríti meg Megrendelőnek. Megrendelő igénye esetén Szállító köteles beavatkozóként a perbe lépni, ha harmadik fél a Szállító által szállított árut is érintő pert 
kezdeményez Megrendelővel szemben. 

https://ekaer.nav.gov.hu/
http://www.nissintimegate.com/
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9.10. Abban az esetben, ha a Szállító által beszállított áruról az áruátvétel és a vizsgálatok során nem derül ki, hogy hibás, de a gyártás során mégis a Szállítónak egyértelműen 
felróható és igazolható módon fertőzést okoz, vagy a gépekben kárt tesz, úgy ezen károk megtérítése Szállító felelőssége.  

1 0 .  A  V É T E L Á R  

10.1. Amennyiben a Szállító tender során került kiválasztásra, az ott adott és Megrendelő által elfogadott árak képezik a vételárat. A Vételár nettó, az általános forgalmi adó 
összegét nem tartalmazza. Az általános forgalmi adót a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell számítani.  

10.2. Egy Megrendelés teljes értéke – amennyiben a megrendelés során a Felek eltérően nem állapodnak meg – a megrendelt árumennyiség és a vételár szorzata. Ez a díjazás 
magában foglalja a Szállító minden költségét, ezen a díjazáson felül a Szállítót más díj vagy költség nem illeti, hacsak arról a Felek előzetesen, írásban nem állapodtak meg.  

1 1 .  F I Z E T É S I  F E L T É T E L E K  

11.1. Felek megállapodnak, hogy a vételárat, illetve annak részleteit a Megrendelő számla ellenében köteles banki átutalással megfizetni Szállítónak, a Szerződés, Felek ismertetése 
részében Szállító adatainál megjelölt bankszámlájára. 

11.2. A Szállító a számlát a teljesítést követően állíthatja ki és küldheti meg a Megrendelő részére . A Szállító köteles a teljesítést követően 3 napon belül a számlát kiállítani. A 
számlának a Megrendelő által igazolt szállítólevél kötelező melléklete. A számla kötelezően kell, hogy tartalmazza a Megrendelő által adott szállítással kapcsolatos 
megrendelési számot (PO). A Megrendelő az alaki vagy tartalmi kellékekkel nem rendelkező számlát a Szállító részére visszaküldi, ez esetben a fizetési határidőt a hibátlan 
számla kézhezvételétől kell számítani. 

11.3. A számlaküldés helye a Megrendelő központi ügyintézésének helye. A Megrendelő egy számlát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül vitathat. Számlavita esetében 
a Felek egyeztetést kezdeményeznek. Az egyeztetés eredményétől függően a Szállító a korábbi számla sztornózása mellett új szá mlát bocsát ki, amelynek fizetési határideje 
a kézhezvételétől kezdődik vagy a Szállító eredeti számláját egyenlíti ki a Megrendelő, ez esetben annak késedelmi kamataival (feltéve, hogy a számla késedelmesen került 
kifizetésre).  A fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 60 nap.  

A kiállított számlát kérjük elektronikus úton az e-invoice.hu@nissin.com e-mail-címre megküldeni.  

Amennyiben nem adottak a feltételek a számla elektronikus úton való küldésére, az eredeti számlát kérjük postai úton a Megrendelő központi ügyintézésének helyére küldeni. 

 

1 2 .  K I J E L E N T É S E K  É S  S Z A V A T O S S Á G O K  

12.1. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a mindenkor érvényes IFS, BRC rendszerelőírásainak megfelelően ellenőrzi a minőségi és szállítási körülmények betartását. 
Szállító köteles a rá vonatkozó előírásoknak megfelelni. 

12.2. Nissin Food tájékoztatja beszállító partnereit, hogy Magyarországon speciális áfaelszámolási  és -ellenőrzési rendszert alkalmaz a Nemzeti Adóhivatal. Ennek okán Szállító 
tudomásul veszi, miszerint láncügylet esetén köteles nyilatkozni arról, hogy  

- kétszereplős ügyletben eladóként vesz részt az ügyletben (számla és termék együtt mozog), vagy  
- többszereplős ügyletben közbenső szereplőként vesz részt az ügyletben (láncügylet – termék A-tól érkezik a Nissinhez, de a számla B-től érkezik a Nissinhez).  

Láncügylet esetén a 2006/112/EK IRÁNYELV a közös hozzáadottértékadó-rendszerről, illetve belföldi teljesítés esetén a kapcsolódó áfatörvény 26–27. § foglaltak betartása 

kötelező. 
 

 
 

1 3 .  M I N Ő S É G  É S  É L E L M I S Z E R - B I Z T O N S Á G  

Erre vonatkozó hatósági előírás esetén Szállító minden termékről és felhasznált alapanyagról specifikációt, termékleírást, használati útmutatót, a szükséges élelmezés-egészségügyi engedélyt 

és/vagy mintát (egységesen: dokumentációt) bocsát Megrendelő rendelkezésre. Szállító teszi ezt annak érdekében, hogy az általa gyártott illetve forgalmazott termék minőség és élelmiszer-
biztonság tekintetében kielégítse a magyar és európai uniós élelmiszerjog és a Megrendelő esetleges egyedi követelményeit. 

Felek a gyártandó termék megfelelő minősége és élelmiszer-biztonsága érdekében tudomásul veszik és betartják a következő pontokat: 

13.1. Szállító kötelezettsége, hogy az európai uniós jogszabályokat kövesse, és felel azért, hogy az általa forgalmazott termék mindenben megfeleljen a mindenkor hatályban levő 
európai uniós szabályoknak. 

13.2. Minden olyan esetben, amikor a Szállító az Európai Unión kívülről érkező árut szállít Megrendelőnek, köteles ezekre benyújtani az európai élelmiszer-biztonsági 

tanúsítványokat. A CE jelzés alkalmazásának feltételeit a 93/68 1993. július 22-i Európai Bizottsági direktíva tartalmazza. 
13.3. A gyártó feladata, hogy elvégezze a CE-értékelést, elkészítse a műszaki dokumentációt, kiadja a CE-megfelelőségi nyilatkozatot, és ellássa a terméket a CE-jelöléssel. A jelölés 

jogszerű alkalmazását a nemzeti piacfelügyeleti és a fogyasztóvédelmi hatóságok ellenőrzik. 
13.4. Ezenfelül Megrendelő előírja minden élelmiszer és/vagy élelmiszer-alapanyag Szállítója felé, hogy GMO-mentességi nyilatkozatot tegyen. Megrendelő kérésére, ha ezt 

szükségesnek tartja, akkor vizsgálatot végeztessen el minden szállított árura, saját költségén, és ezek eredményét nyújtsa be szállítás előtt Megrendelőnek. 

13.5. Amennyiben Szállító nem, vagy nem megfelelő módon, vagy nem megfelelő időben nyújtja be a GMO- és a CE-dokumentumokat, úgy Megrendelő ezeket a vizsgálatokat 
haladéktalanul elvégezteti erre feljogosított harmadik Féllel, és ennek költségeit ráterheli Szállítóra. 

13.6. Szállító vállalja, hogy a Megrendelő által kiállított általános termék leírási kérdőívet részletesen kitölti, és annak tartalmát folyamatosan frissíti azzal, hogy a kérdőívben foglalt 
adatoktól eltérni csak a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés után lehetséges. 2-es számú melléklet. 

13.7. Szállító vállalja, hogy az egyedi szállítmányokhoz szükséges minőségügyi dokumentumokat csatolja a szállítási dokumentumok mellé, és azokat elküldi a Megrendelő 
kapcsolattartójának az e-mail-címére a szállítmány beérkezése előtt. 

13.8. Amennyiben a szállított alapanyag eltér a specifikációban rögzített és jóváhagyott értékektől vagy érzékszervi vizsgálattal megállapítható különbség van az elfogadott minta 
és a szállított termék között, a Megrendelő élhet a reklamációs jogával a termék Szavatossági idején belül. 

13.9. Szállító az előzetesen jóváhagyott alapanyagok, alapanyag-beszállítói lista és gyártási utasítás alapján gyártja le a megrendelt terméket. A leszállított termék még hátralevő 
szavatossági ideje a szállítás időpontjában nem lehet kevesebb, mint a teljes szavatossági idő 2/3 része, de minimum 6 hónap. 

13.10. Szállító tudomásul veszi, hogy az általa használt alapanyagok, alapanyag-beszállítók és a késztermék specifikációjának változtatása csak a Megrendelő előzetes engedélyével 
történhet. 

13.11. Szállító a felhasznált alapanyagok specifikációját beszerzi, azt Megrendelő kérésére átadja. Szállító az alapanyagokhoz szükséges speciális, egyedi információkat haladéktalanul 
beszerzi és azt Megrendelő részére átadja. 

13.12. Szállító a beszállított termékek minőségéért teljes felelősséget vállal. 
13.13. Megrendelő kérheti a termékek gyártásához kapcsolódó minőségügyi és egyéb dokumentumok bemutatását. 

 

mailto:e-invoice.hu@nissin.com
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1 4 .  A L V Á L L A L K O Z Ó K  

14.1. Amennyiben a Szállító alvállalkozót vesz igénybe, az alvállalkozó tevékenységéért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna. 
14.2. Szállító vállalja, hogy a termékspecifikációban meghatározza az általa igénybe vett alvállalkozót. Ezen dokumentumban pontosan és termékenként megadja a gyártásnál 

használt gyáregységet, telephelyet. Szállító ettől nem térhet el.  Ha Szállító vagy alvállalkozója eltér a specifikációban megadott gyártási egységtől, ez hibás szállításnak 
minősül, annak jogkövetkezményeivel. 

14.3. A Szállító kizárólagosan felel az általa alkalmazott alvállalkozók mindennemű követeléséért és igényéért, a Megrendelő és alvállalkozók között jogi kapcsolat nincs.  
14.4. A Szállító kizárólagosan felel az általa a Megrendelő telephelyére történő, az áruk leszállításához igénybe vett fuvarozó magatartásáért is. 

1 5 .  T I T O K T A R T Á S  

15.1. Minden Információt – függetlenül attól, hogy az Információ egyébként üzleti titoknak vagy védett adatnak minősül-e –, amelyet az egyik Fél bocsát a másik rendelkezésére, 
bizalmasan kell kezelni, és védeni kell mind az üzleti kapcsolat fennállása alatt, mind azt követően 2 évig. A „Bizalmas Információ” kifejezés magában foglalja az összes olyan 
információt, amelyet írásban, szóban vagy bármely más formában közöltek, amelyek magukban foglalják, de nem korlátozódnak a találmányokra, elképzelésekre, ötletekre, 
know-how-ra, receptúrákra, technikai leírásokra, tervekre, specifikációkra, rajzokra, lenyomatokra, modellekre, példákra, munkafolyamatokra, számítógépes programokra, 
marketing tervekre, ügyfélkörre, munkavállalókra, bérekre, forgalomra, nyereségre és bármely más technikai, pénzügyi vagy üzleti információra. 

15.2. Mindegyik Fél a másik Fél által számára feltárt Bizalmas Információt, annak megjelenési formájára és hordozójára tekintet nélkül a feltáró Fél üzleti titkaként köteles kezelni. 

15.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésén és jogok érvényesítésén túlmutató mértékben a Felek egyike sem használhat 
fel, hozhat nyilvánosságra vagy fedhet fel harmadik személy számára a másik Féllel kapcsolatos Bizalmas Információt.  

15.4. A Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy vezető tisztségviselőik, felügyelőbizottsági tagjaik, alvállalkozóik, alkalmazottaik és tanácsadóik, valamint azon személyek, akiknek 
bármely szolgáltatását a jelen Szerződés szerint igénybe vették a Szerződés teljesítéséhez, és amely személyek számára a szükséges mértékben Információkat közöltek, 
betartsák a jelen Szerződés szerinti titoktartásra, Bizalmas Információk bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettséget. 

15.5. Figyelemmel az előző pontban foglalt kötelezettségekre, a Felek vállalják, hogy 
(a) a Bizalmas Információt kizárólag azon vezető tisztségviselőik, felügyelőbizottsági tagjaik, alkalmazottaik, munkavállalóik és szerződött partnereik (és azon alvállalkozóik, 

ügynökeik, megbízottaik részére, akik a Bizalmas Információt kapó féllel megállapodtak abban, hogy a Bizalmas Információk bizalmas kezelését jelen Szerződés tartamával 
azonos mértékben biztosítják) számára adhatják át, illetve tárhatják fel, akik részére ennek ismerete szükséges, és akik tudo másul veszik, hogy kötelesek betartani a jelen 
Szerződésben részletesen meghatározott titokvédelmi szabályokat, 

(b) tájékoztatják vezető tisztségviselőiket, felügyelőbizottsági tagjaikat, alkalmazottaikat és alvállalkozóikat, ügynökeiket és szerződéses partnereiket a titoktartási 
szabályokról, illetve bizalmassági követelményekről, 

(c) megkövetelik vezető tisztségviselőiktől, felügyelőbizottsági tagjaitól és alkalmazottaiktól, alvállalkozóiktól, ügynökeiktől és szerződéses partnereiktől, hogy ugyanolyan 
gondossággal járjanak el, mint ahogy azt a Fél saját tulajdonát képező Bizalmas Információk esetén teszik, 

(d)  nem tárják fel, hozzák harmadik személy tudomására vagy teszik számára elérhetővé a jelen Szerződést, a Felek közötti megbeszélések tartamát, továbbá azok 
természetét és a Bizalmas Információkat a másik Fél előzetes írásos engedélye nélkül, és 

(e) tájékoztatják a másik Felet annak Bizalmas Információjának rendeltetésellenes vagy megállapodás ellenes használatáról. 

 

1 6 .  A  S Z E R Z Ő D É S S Z E G É S  

16.1. A Felek egymással szemben – figyelemmel a Ptk. vonatkozó szabályaira – teljes kártérítésre kötelesek. 
16.2. A Szállító kijelenti és tudomásul veszi, hogy az általa szállított árukat a Megrendelő közvetlenül, minden további átalakítás, mikrobiológiai tisztítás vagy hasonló eljárás nélkül 

használhatja fel saját termékeiben. Ennek következtében, amennyiben a Megrendelő termékeivel kapcsolatosan harmadik Fél a Megrendelővel szemben bármilyen jogcímen 
követelést (pl. termékfelelősség, kártérítés, kötbér, sérelemdíj) érvényesít, vagy valamely hatóság a Megrendelővel szemben bírságot szab ki és/vagy a Megrendelő 
termékeinek forgalomból való kivonásáról, a forgalmazás megtiltásáról dönt, és ezen igények, követelések és hatósági intézked ések a Szállító által értékesített árura 

vezethetők vissza, a Szállítóval szemben a Megrendelő az ilyen kártérítéseket, sérelemdíjakat, bírságokat, egyéb károkat és költségeket teljes mértékben érvényesíti, csakúgy, 
mint a következményi károkat is. 

16.3. A Szállító ezenfelül késedelmes teljesítése esetén napi 1% kötbér fizetésére köteles a késedelem tartama alatt. A kötbér alapja a késedelemmel érintett áruk összességére 
vonatkozó teljes – általános forgalmi adót nem tartalmazó – vételár. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke 10%-ot elér, a Felek Szállító késedelmét, az adott Megrendelésre 
vonatkozóan nemteljesítésnek tekintik, és a Megrendelő elállásra jogosult. Megrendelő jogszerű elállása esetén Szállító meghiúsulási kötbért tartozik fizetni, amelynek alapja 
az elállással érintett áru nettó vételára, mértéke 10%. 

16.4. Amennyiben Szállító Laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt módon minőségi hibás terméket szállított és ez késztermékbe beépült, ilyen esetekben Megrendelő kötbérre és 
kártérítésre is jogosult. A Szállító által fizetendő kötbér alapja hibás termékkel érintett készterméknek Megrendelő által alkalmazott értékesítési ára. A kötbér mértéke 50%. 

16.5. Amennyiben Szállító Laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt módon minőségi hibás terméket szállított, és ez késztermékbe beépült, és ezen termékek a kereskedelmi forgalomba 
kikerültek, ilyen esetekben  a Megrendelő kötbérre és kártérítésre jogosult. A Szállító által fizetendő kötbér alapja a hibás termékkel érintett készterméknek a Megrendelő 
által elért értékesítési ára. A kötbér mértéke 100%. 

1 7 .  V I S  M A I O R  

17.1. A jelen ÁSZF alkalmazása szempontjából vis maiornak minősül minden, az érintett Fél által elvárhatóan előre nem látható és el nem hárítható természeti katasztrófa 
(elsősorban tűz, baleset, vegyi vagy radioaktív szennyezés, vagy ionsugárzás, földrengés, vagy más természeti csapás) vagy nem természeti jellegű esemény (háború, 
polgárháború, vészhelyzet, sztrájk), ha az jelentős mértékben kedvezőtlenül érinti a Félnek a jelen ÁSZF megállapított, a szolgáltatásainak nyújtásával (egyes megrendelések 
teljesítésével) kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, feltéve, hogy minden tőle elvárható erőfeszítést megtett az ilyen események és körülmények elkerülése és 
következményeik csökkentése érdekében. 

17.2. Vis maior esetén a Felek a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeik nemteljesítésének vagy részleges nemteljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan 
időtartam erejéig mentesülnek, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítését a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi. 

17.3. A vis maiornak minősülő esemény bekövetkezéséről az érintett Fél lehetőség szerint haladéktalanul köteles a másik felet írásban értesí teni, valamint tájékoztatni annak 
várható időtartamáról és a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésére gyakorolt hatásáról. 

17.4. Vis maior esetén a Felek kötelesek egyeztetni a működés érdekében, javaslatokat kidolgozni és az egyeztetett írásbeli terv alapján intézkedni. 
17.5. Amennyiben a vis maior 1 hétnél hosszabb idővel késleltetné a Szerződésben vagy egyes Megrendelésekben foglaltak teljesítését, Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell 

a szerződésben szükséges módosításokat. 
Amennyiben ezen tárgyalások 3 munkanapon belül nem vezetnek eredményre, bármely Félnek jogában áll jelen Szerződést vagy az érintett Megrendelést (egyedi szerződést) 
azonnali hatállyal felmondani 

1 8 .  I R Á N Y A D Ó  J O G  É S  J O G I  H E L Y Z E T E K  

18.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a „Ptk.”) foglaltak az irányadók. 



  

 

 NISSIN  FOODS  KFT 

 

6000 Kecskemét Momofuku u. 4., Hungary  

Tel:(+36-76-503-293)  

 
NISSIN 

 
 

Oldal(ak) 5 / 5 

18.2. A felek mindegyike kijelenti, és a maga vonatkozásában a másik fél felé ezennel és a jelen szerződés  hatályának teljes időtartamára szavatolja, hogy  

(a) a székhelye szerinti bíróságon vezetett cégjegyzékben bejegyzett és szabályszerűen működő gazdasági társaság, ellene vagy kérelmére csőd-, felszámolási, végelszámolási, 
végrehajtási, vagy ilyenek veszélyével járó egyéb peres vagy nem peres eljárás folyamatban nincsen, és ilyen megindítása legjobb tudomása szerint nem is fenyeget;  

(b) a jelen szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges társasági, hatósági és bármely egyéb felhatalmazással, engedéllyel , jóváhagyással és meghatalmazással 
rendelkezik; 

(c) a jelen szerződés megkötése másokkal kötött szerződéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti; továbbá vállalja, hogy 

(d) az itt (a)(b)(c) alatt megjelölt jogi helyzet bármilyen változását a másik féllel haladéktalanul közli. 

2 9 .   J O G V I T Á K  

18.3. A Felek a vitás kérdéseket békés úton kísérlik meg rendezni. Felek az Egyesült Nemzeteknek az Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről szóló Egyezményének alkalmazását 
kizárják. 

18.4. Ha a Felek a vitájukat keletkezésétől számított 30 napon belül nem tudják rendezni, arra az esetre a Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben,  annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Kecskeméti Járásbíróság 
vagy Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességének. Az eljárás során a magyar jogot és nyelvet kell alkalmazni.  

18.5. Ha Megrendelőnek keletkezik jogvitája valamely hatósággal, forgalmazójával, vagy vásárlójával stb., és ebben érintett lehet Szállító, akkor Szállító köteles együttműködni a 
perben, és dedikált szakértőt és jogászt haladéktalanul az együttműködéshez kirendelni. 

 
 


