3. sz. melléklet
ADÁSVÉTELI SZERZŐ DÉS
TERVEZET

mely létrejött egyrészről a
TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG „V.A.”
rövid neve:
TIG Nonprofit Kft.”v.a.”
székhely:
1053 Budapest, Vámház krt. 2.
cégjegyzékszám:
Cg. 01-09-921613
adószám:
18067958-2-41
bankszámlaszám:
10700024-04463502-51100005
képviseli:
Börcsök Sándor végelszámoló
a továbbiakban mint: ELADÓ
másrészről a
…………………………………………………………………………..
székhely:
………………………………………..
cégjegyzékszám:
………………………………………..
adószám:
………………………………………..
bankszámlaszám:
………………………………………..
képviseli:
………………………………………..
a továbbiakban mint: VEVŐ
mint felek között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

1.
SZERZŐDÉS TÁRGYA
Az eladó eladja, a vevő pedig megvásárolja az eladó kizárólagos tulajdonát képező összesen ……..
TONNA (+/-5% eladó választásában) étkezési búzát.
Eladó szavatol a jelen szerződés tárgyát képező áru per-, teher-, és igénymentességéért, valamint azért,
hogy az árura harmadik személynek nincs olyan joga, amely vevő tulajdonszerzését korlátozná, vagy
akadályozná.
2.
MINŐSÉG
A jelen szerződés tárgyát képező étkezési búza ömlesztett, mely a vevő által előzetesen megtekintett,
bevizsgált, ismert és elfogadott minőségben kerül értékesítésre.
3.
EGYSÉGÁR
Felek megállapodnak abban, hogy az étkezési búza EGYSÉGÁRA ………..- FT/TONNA, a 4.) pontban
meghatározott telephelyen közúti gépjárműre rakva, okmányok nélkül. A fuvarozással kapcsolatban
felmerülő valamennyi költség a vevőt terheli.
Az
áru
össz.
értéke
………
tonna
tekintetében:
……………,-Ft,
azaz ……………………………………. forint. A fordított adózásra való tekintettel az ÁFA fizetésre
a vevő kötelezett.
4.
TELJESÍTÉS HELYE
4.1.
Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés helye az eladó saját telephelye – TIG Nonprofit
Kft.”v.a.” ……………….. (telepvezető: ……., telefon ………….., …………. raktár)
4.2.
A szállítás ütemezése a felek vagy azok képviselőinek egyeztetése alapján történik a megjelölt
teljesítési határidőn belül. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy esős időben a telepnek árut kiadni
nem áll módjában. A gépjárművek rendszámának egyeztetésére is sor kerül a szállítás megkezdése
előtt a felek között. A gépkocsik rendszámának megadása nélkül vagy nem az előre megadott, időben
és mennyiségben, fajta típusban kiállított gépjárművekre a rakodás nem kezdhető meg. A szállítás a

telep ügyfélforgalmi rendjének idejében történik (H-CS: 7.00 – 15.30 óra, P: 7.00 – 13.00 óra), melyet
a vevőnek az eladóval előzetesen egyeztetnie kell. A kitárolás előzetes egyeztetés alapján az
ügyfélforgalmi időn kívül is történhet.

5.
MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTVÉTEL
5.1.
A mennyiségi átvétel a teljesítés helyén történik a vevő és az eladó képviselőjének
jelenlétében. Az adott telephelyről kiszállított mennyiség kapcsán a felek közötti elszámolás alapját az
OMH által hitelesített közúti hídmérlegen gépkocsinként, üres-tele mérlegeléssel mért nettó súly
képezi. A mérlegjegyen a gépkocsivezető aláírásán kívül, a vezetői engedély vagy személyigazolvány
számát, valamint menetlevél számát is fel kell tüntetni.
5.2.
A minőségi átvétel a teljesítés helyén történik a vevő és az eladó képviselőjének jelenlétében a
2.) pontban foglaltak szerint. Tekintettel arra, hogy az árut a vevő előzetesen megtekintette és
bevizsgáltatta, így a vevő részére ismert és elfogadott minőségben kerül átadás-átvételre. A kiszállítás
alkalmával csak annak beazonosítására kerül sor. Jelen szerződés aláírásával vevő tudomásul veszi,
hogy az átvételt követően sem mennyiségi, sem minőségi reklamációt nem érvényesíthet.
6.
TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
6.1.
Jelen szerződés pénzügyi teljesítési határideje:
2016. 11. 28.
6.2.
Kitárolási határidő:
2016. 12. 02.
6.3.
Jelen szerződés tárgyát képező étkezési búza ellenértékét a vevő előre átutalással egyenlíti ki.
A szerződés során a felek részteljesítést és arányos részszámlázást kölcsönösen elfogadnak egymástól.
6.4.
Az eladó az ellenérték bankszámláján történő maradéktalan jóváírását követő 2 munkanapon
belül köteles a kitárolásra vonatkozó engedélyt írásban a vevő felé megadni. A bankszámlára befolyt
összegről az eladó a vevő felé előlegszámlát állít ki. A végszámla elkészítésére és megküldésére a
kitárolási engedélyeknek megfelelően, a vonatkozó bizonylatok megérkezését követően kerül sor. A
teljesítés napjának az érintett (rész)mennyiség elszállításának utolsó napja számít. Eladó 2016.
december 02. napjáig vállalja térítésmentesen az áru tárolását és gépkocsira felrakását.
Amennyiben a kitárolási határidő végéig az áru nem kerül elszállításra, úgy a Vevőnek a TIG
Nonprofit Kft.”v.a.” számára napi 20.000,- Ft/nap+Áfa tárolási költség kötelezettsége keletkezik.
7.
MEGHIÚSULÁS
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a vevő a jelen szerződés 6.) pontjában meghatározott
teljesítési határidőre a teljes étkezési búza ellenértékét nem vagy csak részben utalja át, a felek a
szerződést a még ki nem fizetett mennyiség vonatkozásában meghiúsultnak tekintik. Ebben az esetben
a vevő a meghiúsulással érintett áruérték 20%-át tartozik, egyszeri meghiúsulási kötbér címén az eladó
részére megfizetni.
8.
SZERZŐDÉSSZEGÉS
Az a fél, aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Felek
megállapodnak, hogy szerződésszegés esetén a 2013. évi V. törvény 6:142 §-ban foglaltak szerint
bármelyik fél kizárólag akkor mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható
körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
9.
VIS MAIOR
Szerződő felek kölcsönösen mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a szerződés
teljesítését a szerződés megkötését követő időszakban felmerült elkerülhetetlen, és előre nem látható
körülmények (vis maior) több (minimum 5) napon keresztül folyamatosan akadályozzák, vagy
késleltetik. Vis maior esetnek számít különösen, de nem kizárólag: elemi csapás, ipari
szerencsétlenség (veszélyhelyzet), rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet
kihirdetése, egyéb állami intézkedések (mint kiviteli és behozatali tilalmak), hatósági beavatkozások,
sztrájk, szabotázs.

Vis maior és hasonló események esetén a fél, aki arra hivatkozni akar, köteles a másik felet
haladéktalanul értesíteni annak felmerüléséről és köteles a vis maiort igazoló hatósági igazolást annak
beszerzését követően haladéktalanul megküldeni.
Vis maior esetén annak fennállásáig az érintett fél mentesül a szerződéses kötelezettségek alól, a vis
maior helyzet megszűnését követően felek a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiket kötelesek
szerződés szerint teljesíteni, kivéve, ha másként állapodnak meg. A szerződés teljesítésének határideje
meghosszabbodik a vis maiorral érintett napok számával.
Tekintettel arra, hogy a felek áru értékesítésére kötöttek szerződést, a vis maior nem vonatkozik az
áruelőállítás, termelés folyamata során bekövetkező akadályokra, kizárólag a jelen szerződés alapján a
tényleges áruátadási kötelezettség akadályaira terjed ki, azonban eladó jogosult más forrást igénybe
venni, ugyanolyan minőségben a szerződésszerű teljesítés érdekében.

10.
TÁJÉKOZTATÁS
10.1. A szerződő feleket a szerződés teljesítése során együttműködési kötelezettség terheli. A felek
a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről, fentiekben történt változásról kötelesek
egymást tájékoztatni. Amennyiben a szerződés teljesítése alatt bankszámla változás esete áll fenn, úgy
az új bankszámla megnyitását a feleknek hitelt érdemlően bizonyítani kell.
10.2. Vevő nyilatkozik, hogy csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás alatt
nem áll, ilyen eljárást ellene nem nyújtottak be és maga sem indított. Fenti eljárások vele szembeni,
illetve általa való megindítását köteles a másik félnek haladéktalanul írásban bejelenteni.
10.3. Vevő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott tevékenységi kör gyakorlása az
adóhatósághoz bejelentésre került, a tevékenységet a szükséges engedélyek birtokában végzi.
10.4. Felek nyilatkoznak arról, hogy jogképesek, jelen szerződést aláíró képviselőjük a szerződés
aláírására érvényes felhatalmazással rendelkezik.
10.5. Vevő tudomásul veszi, hogy az értékesítés még a 4.1. pontban írt telephelyen megtörténik, így
az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer (50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete)
elektronikus felületén történő bejelentése, változás-bejelentési kötelezettség teljesítése, az EKAER
szám elkészítése és megléte, a Vevőt terheli.
Eladó kocsinként mérlegelést végez és a bizonylatot scannelt formában elküldi a Vevő email címére.
10.6. Felek megállapodnak, hogy a szerződést, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű közléseiket
e-mailban is elfogadják. Az ilyen közléseket minden esetben a szerződő felektől származónak kell
tekinteni, és azokat a felek hitelesnek fogadják el.
11.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11.1. Vevő a szállító járművek tulajdonosa/üzemben tartója által kiállított írásbeli nyilatkozatot
csatol, mely szerint a szállító minőségbiztosítási rendszert (HACCP) alkalmaz a gabonaszállító
járművekkel kapcsolatban, és rendelkezik az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatal
engedélyével arra, hogy a járművével élelmiszer alapanyagot szállíthat (1. melléklet).
11.2. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor jóhiszeműen és a
tisztességes piaci magatartás keretében, a kölcsönös gazdasági és jogi érdekek, valamint egymás jó
hírnevének figyelembevételével és megóvásával működnek együtt, a mindenkori, a tevékenységükkel
érintett terület jogi, magatartási és etikai szabályainak betartása mellett.
11.3. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy minden olyan üzleti titkot,
vagy bizalmas információt, amely a birtokukba jutott, időbeli korlátozás nélkül, különös gondossággal
kezelnek, és azokkal semmilyen formában nem élnek vissza. Az üzleti titok védelme különösen
érvényes az üzleti dokumentumok tekintetében, melyet Felek kizárólag e szerződés teljesítéséhez
szükséges és megengedett mértékben használhatnak fel.
11.4. Szerződő felek érintett munkavállalóikat a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeikről
kötelesek tájékoztatni és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti
kötelezettségek teljesítéséért.
11.5. Felek jelen szerződésből származó vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével,
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvitát

megpróbálják békés úton, peren kívül rendezni. Amennyiben a jogvita peren kívüli elintézése nem
vezet eredményre, úgy – a pertárgy értékétől függően – szerződő felek a Budai Központi Kerületi
Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
11.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
11.7. A jelen szerződés módosítására érvényesen csak írásban kerülhet sor.
11.8. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a mellékletek. Jelen szerződés
hatálybalépésének feltétele, hogy azt a felek a mellékletekkel együtt cégszerű aláírásukkal ellátva
aláírják.
A jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá 2 példányban, melyből 1 példány a vevőt, 1 példány az eladót illet.
Budapest, 2016 …………

TIG Nonprofit Kft.”v.a.” részéről:

………………………………

……………………. részéről:

