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ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

[a továbbiakban: ÁSZF] 

 

1. Az alábbiakban részletezett Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek a Nógrádi 

Vegyipari Zrt. (a továbbiakban: „Szállító”) – által forgalmazott áru valamennyi kereskedelmi 

ügyletére vonatkozik. Ettől eltérni kizárólag külön írásos megállapodással lehet. A külön 

megállapodásban nem szabályozott kérdésekben jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.  

Alapvető fogalmak a jelen ÁSZF alkalmazásában: 

(i) ÁSZF: jelenti a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeket. A Vevő saját 

ÁSZF-e, vagy azzal egyenértékű előírása akár egészében, akár részleteiben csak 

abban az esetben alkalmazható, ha ezt a Szállító írásban kifejezetten elfogadta. A 

jelen ÁSZF a Szállító és a Vevő között létrejött kereskedelmi megállapodás(ok) 

elválaszthatatlan részét képezi. 

(ii) Megrendelés: jelenti a Vevő részéről a Szállító írásos ajánlatának elfogadását, az 

ajánlati kötöttség beálltát a 2. pontban kifejtettek szerint 

(iii) Áru: jelenti a Szállító által gyártott és forgalmazott vegyianyagot, szerves oldószert, 
terméket. 

(iv) Szállító: jelenti a Nógrádi Vegyipari Zrt.-t (székhely: 2657 Tolmács, Arany János u. 2; 

Cg: 12-10-001616; nyilvántartja: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága; e-mail: 
info@nvzrt.hu) 

(v) Vevő: jelenti a Szállítóval kereskedelmi ügyletre szerződő természetes személyt és 

gazdálkodó szervezetet (illetve olyan egyéb jogi személy, amelynek gazdálkodó 

tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban: Ptk. alapján a gazdálkodó szervezetekre 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni). 

(vi) Felek: Szállító és Vevő a továbbiakban együtt, mint Felek.  

(vii) Fuvarozó: Vevő által megbízott áruszállító.  

(viii) Telephely: jelenti a Szállító 2657 Tolmács, Arany János u. 2. szám alatti címét, illetve 

a Szállító által igénybe vett bérraktárt. 

Ajánlat, Megrendelés:  

2. A Szállító által közzétett bármilyen árlista, katalógus vagy specifikációs leírás nem tekinthető 

kötelező ajánlatnak. Kötelező érvényű ajánlatot a Szállító kizárólag írásban, cégszerű 

formában ad ki. Az ajánlati kötöttség csak abban az esetben áll be, ha az ajánlatot a Vevő az 

ajánlat érvényességén belül írásban elfogadja. Az ajánlat bármely tartalmi elemének további 

tárgyalása esetén az ajánlatot meg kell ismételni. Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz 

konkrét érvényességi határidőt, az ajánlati kötöttség 15 naptári napon belül történő 

visszaigazolás esetén áll be. Az ajánlattól eltérő visszaigazolás esetén az ajánlati kötöttség 
csak az eltérésnek Szállító által történő írásos elfogadása esetén jön létre.  

A szállítási vagy termékértékesítési szerződés a Vevő írásos megrendelésével, valamint annak 

a Szállító írásos visszaigazolásával jön létre. Vevő jogosult a visszaigazolással kapcsolatos 

észrevételeit, kérését a kézhezvételtől számított 1 munkanapon belül a Szállító felé jelezni. A 
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Szállító ezek alapján új rendelés visszaigazolást küld a Vevő részére. Amennyiben az aktuális 

visszaigazolásra 1 munkanapon belül nem érkezik visszajelzés a Vevőtől, az elfogadottnak 

tekintendő. A Vevő köteles a megrendeléssel egyidőben minden szállítási instrukciót 

megadni, ami a szerződés teljesítéséhez szükséges. A Vevő köteles a megrendelésében az 

árut, a rendeltetési helyet és esetlegesen a Vevő speciális igényét egyértelműen beazonosító 

információkat közölni. Ezen információk jellemzően, de nem teljeskörűen: Vevő neve, 

termék(ek) neve, azonosítója, mennyisége, szállítási cím, kért szállítási határidő, egyedi 

azonosító (pl. akciós kód, projekt kód) stb. Hibás, félreérthető vagy hiányos 
megrendelésekből eredő károkért a Szállító nem vállal felelősséget. 

Teljesítés, szállítás: 

3. Ellenkező megállapodás hiányában a teljesítés helye a Vevő telephelye/székhelye/lakcíme. Az 

árak a teljesítés helyén értendők. A számlázás alapja a Szállító telephelyén történő 

mérlegelés, illetve a kiadott darabszámlálási jegyzék. Amennyiben a Vevő a Szállító által 

visszaigazolt megrendelést a szállítási határidő lejárta előtt 48 órán belül lemondja, Szállító 

jogosult a Vevő felé kötbér igényt benyújtani. A kötbér mértéke az elmaradt szállítás nettó 

értékének 10%-a. Egyedi termék vagy kifejezetten a Vevő igénye szerint legyártott vagy 

beszerzett áru esetén a Szállító jogosult az elmaradt szállítással kapcsolatos teljes kárát 

(gyártási és logisztikai egyaránt) követelni a Vevőtől, aki kötelest azt 30 napon belül 

megtéríteni. Szállító telephelyén történő kiszolgálás esetén a Vevő köteles a teljesítés 

(rakodás) időpontját a Szállító kereskedelmi szervezetével/áruforgalommal előzetesen 

egyeztetni. Az áruforgalmi osztály személyesen munkanapokon 8:00 – 16:00 óra között áll a 

Vevő rendelkezésére. Amennyiben a Vevő (vagy megbízottja) a megállapodott időpontban 

nem érkezik meg Szállító telephelyére, Szállító jogosult új időpontot kijelölni. Az elmulasztott 

teljesítési időpont miatt felmerült költségek a Vevőt terhelik. Vevő által történő szállítás 

esetén a 156/2009. (VII. 29.) Korm. Rendelet 8. melléklete rendelkezése alapján túlsúlyos 

szállító járművet nem áll módunkban a telephelyről kiengedni. 

4. A Szállító a beérkező egyedi megrendeléseket a Vevővel kötött megállapodás (szerződés) 

szerint gyártja le. Folyamatos készlettel rendelkező termékek esetén – díjmentes szállítási 

értéket elérő megrendelésnél - a vállalt szállítási határidő a túratervben feltüntetett 

legközelebbi időpont, de maximum 4 munkanap. Telephelyi átadás esetén a megrendelt 

termék(ek) rendelkezésre állási határideje a rendeléstől számított 3 munkanap. Minimum 

készlettel nem rendelkező és/vagy vevői rendelésre gyártott termékek esetében a vállalt 

árukiadási, illetve szállítási határidőt a Szállító írásban jelzi a Vevő felé. Amennyiben a Szállító 

a szállítást technikai okokból nem tudja a megadott határidőn belül teljesíteni, köteles erről a 

Vevőt tájékoztatni, és új méltányos határidőt megadni. Amennyiben Szállító a módosított 

rendelkezésre állási és/vagy szállítási határidőre sem tud teljesíteni, Vevő jogosult a nem 

teljesített mennyiség erejéig a szerződéstől elállni. Ameddig a Vevő a Szállítóval kötött más 

szerződés alapján fizetési késedelemben van, a Szállító teljesítési kötelezettsége írásbeli 

visszaigazolás ellenére is csak a teljes tartozás kiegyenlítésének napján kezdődik meg. 30 

napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult a Vevővel kötött 

megállapodás(ok)tól egyoldalúan elállni. 

Mennyiségi, minőségi átvétel:  

5. Telephelyi kiszolgálás esetén áru mennyiségi átvétele a Szállító telephelyén történik. Az áru 

átvételét a Vevő, vagy az általa megbízott fuvarozó a szállítólevél aláírásával igazolja. 

Mennyiségi kifogás bejelentésére csak az áru átvételekor a Szállító jelenlétében felvett 
jegyzőkönyv alapján van lehetőség.  
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6. Ha a teljesítés helye a Vevő telephelye vagy egyéb, a Felek megállapodása szerinti egyéb 

földrajzi pont, akkor a Vevő vagy megbízottja az áru átvételekor mennyiségi ellenőrzést 

végez. Mennyiségi kifogás esetén annak tényét a fuvarlevélen rögzíteni kell, illetve 

jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a Szállító által megbízott Fuvarozó képviselője is 

ellenjegyez. Mennyiségi reklamációt a Vevő a vonatkozó bizonyítékok egyidejű csatolásával 

haladéktalanul köteles a Szállító felé írásban jelezni. Az áru átvételét követően utólagos 

mennyiségi kifogást a Szállító nem fogad el. Mind a Vevő mind a Fuvarozó köteles az 

áruátvétel során felmerülő egyéb problémákat a szállítólevélen jól olvasható módon, 

nyomtatott betűkkel feltüntetni, pontos dátummal ellátni (év, hónap, nap, óra) és aláírni. 

Ennek elmulasztása esetén az áru átvételekor ismert vagy megismerhető problémákért a 
Vevőt és/vagy a Fuvarozót terheli a kizárólagos felelősség. 

7. A Szállító által értékesített termékek minőségi átvétele minden esetben az áru rendeltetési 

helyén történik. Tovább forgalmazás (közvetlenül a Vevő vevőjéhez kerül leszállításra a 

termék) esetén a rendeltetési hely a Vevő vevőjének székhelye/telephelye/lakcíme. Kiszerelt 

termékek esetében minőségi kifogást a csomagolásra vonatkozóan a Szállító a teljesítéstől 

számított 3 napon belül, a termékre vonatkozóan a felhasználás megkezdésétől számított 3 

munkanapon, de legfeljebb a teljesítéstől számított 30 napon belül írásban fogad el, a 

határidő elmulasztása jogvesztő. Ömlesztett termékek esetében a minőségi kifogás 

bejelentésének határideje a teljesítéstől számított 3 nap. A minőségi kifogásban 

egyértelműen azonosítani kell a reklamált terméket, a kifogás jellegét, leírását, valamint a 

kapcsolódó bizonyítékokat. A Szállító minőségi kifogást kizárólag a Vevőtől fogad el. Minőségi 

kifogás bejelentése nem jelenti a fizetési határidő módosítását. Kérdéses esetben a Felek a 

Szállító által javasolt független külső szakértőt (több javasolt szakértő esetén a listából 

választhat a Vevő) vehetnek igénybe a minőségi kifogás jogosságának megállapítására. A 

külső vizsgálat költségét a hibáért felelős fél fizeti meg. A külső szakértő álláspontját a Felek 

kötelező érvényűnek fogadják el. A Felek a reklamáció kivizsgálásának eredménye alapján 

állapodnak meg a rendezés módjáról. 

8. Az ADR, valamint egyéb vonatkozó jogszabály (pl. jövedéki tv.) hatálya alá eső termékeket 

Szállító kizárólag a hatósági előírások betartásával értékesít. Telephelyi kiszolgálás esetén a 

Szállító a terméket csak megfelelő engedéllyel rendelkező Fuvarozónak adja át, de ebben az 

esetben is meggyőződik a jogszabályi megfelelőségről. Jövedéki terméket Szállító kizárólag 

Vevő megfelelő engedélye alapján értékesít, amelynek másolatát Vevő legkésőbb a 

megállapodás megkötésekor köteles Szállító részére megküldeni. A Felek kijelentik, hogy 

tisztában vannak az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer követelményeivel, és 
azt maradéktalanul betartják az együttműködésük során. 

9. Áruvisszavételre kizárólag elfogadott minőségi kifogás esetében van lehetőség. Minden 

egyéb, az áru visszavételére vonatkozó igényt a Szállító egyedileg bírál el a termék jellege és a 

vonatkozó törvényi feltételek alapján. Amennyiben a Szállító a termék visszavételéhez 

írásban hozzájárul, úgy azt a Vevő előre egyeztetett, a Szállító által visszaigazolt időpontban a 

saját költségén, sértetlen, szennyeződéstől mentes csomagolásban, változatlan minőségben 

köteles a terméket visszajuttatni. A Szállító az érintett termék 20%-os értékének megfelelő 

árukezelési díjat számít fel.  Áruvisszavétel esetén a Szállító által az árukezelési díjra 

kibocsátott számla összegét az egyeztetett áruvisszavétel fizikai megvalósulása előtti napon 

meg kell fizetnie a Vevőnek úgy, hogy az a Szállító bankszámláján jóváírásra kerüljön.  

Számlázás:  

10. A számlázás alapja a Szállító ajánlatában vagy a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett 

egységár. A Szállító fenntartja a jogot, hogy az alapanyag árak és/vagy a devizaárfolyam 
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változása, illetve a jogszabályi környezet változásából eredő többlet költségek esetén 

egyoldalúan módosítsa a Vevővel létrejött szerződést. Árváltozás esetén az új kondíciókról 

eltérő megállapodás hiányában a Szállító azok hatályba lépését megelőzően 8 nappal köteles 

a Vevőt értesíteni. Az alapanyag árak drasztikus emelkedése, a gazdasági, politikai környezet 

hirtelen változása, veszélyhelyzet kihirdetése és/vagy az áruellátást akadályozó egyéb 

körülmények fennállása esetén Szállító jogosult a szállítási szerződés azonnali, egyoldalú 

módosítására. Amennyiben a Vevő a szerződés módosítást nem fogadja el, úgy jogosult a 

megállapodás felmondására. Amennyiben a Vevő az értesítésre 3 napon belül nem reagál, 
úgy Szállító a megállapodás módosítását elfogadottnak tekinti. 

11. A Szállító technológiai sajátosságait figyelembe véve ömlesztett áru szállítása esetén jogosult 

a visszaigazolt mennyiséghez képest ±10%-kal teljesíteni. A vételárat a Vevő mindenkor a 

ténylegesen teljesített mennyiség után fizeti meg. 10%-ot meghaladó mennyiségi eltérés 

esetén Vevő jogosult az áru átvételét megtagadni. Amennyiben az áru átvétele a 10% 

eltérésnél nagyobb eltérés ellenére megtörténik, úgy a Vevő utólagos mennyiségi kifogásra 
nem jogosult. 

Szállítás: 

12. Egyéb megállapodás hiányában a tartályautós termékek átadása-átvétele kizárólag a Szállító 

telephelyén történik. A szállítóeszközre vonatkozó műszaki és hatósági követelményeket a 

felek előzetesen egyeztetik. Szállító a fuvareszköz megérkezésekor ellenőrzi a szükséges 

feltételek és kellékek meglétét. Hiányosság esetén az áru kitárolását a Szállító megtagadja, 

vagy – ha ez nem ütközik jogszabályba – a Vevő cégszerű kockázatviselő nyilatkozata alapján 

végzi el. Az áru átadásának jelen pontban foglaltak szerinti megtagadása esetén az ebből 

eredő minden költség és egyéb kár a Vevőt terheli. 

13. Szállító az általa forgalmazott termékekre a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok vagy 

a Szállító által meghatározott ideig (figyelemmel az egyes anyagok sajátosságaira is) a Ptk. 

szabályai szerinti szavatosságot vállal. A Szállító elkötelezett abban, hogy Vevő részére a 

kívánt felhasználási célnak leginkább megfelelő terméket biztosítsa, ugyanakkor a termék 

fizikai-kémiai jellemzőinek megfelelő tárolás és felhasználás a Vevő feladata. A szabálytalan 

tárolásból és/vagy nem rendeltetésszerű felhasználásból eredő károkért a Szállító nem vállal 

felelősséget. Fagyveszélyes termékek fuvarozása +5 Celsius fok alatti időjárási viszonyok 
között kifejezetten a Vevő felelősségére és a Vevő fuvareszközével történhet.  

14. A megrendelt áru szállítását – amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg – a Szállító 

végzi.  A szállítással kapcsolatos feltételeket – különösen, de nem teljeskörűen a kockázat és 

a kárveszély átszállását a Vevőre – az Incoterms 2010 előírása szerint kell alkalmazni. Szállító 

az alábbi feltételek teljesülése esetén a megrendelt árut díjmentesen szállítja le. A díjmentes 

szállítás értéke függ a Szállító telephelyétől mért fuvartávoltástól (a Vevő megadott szállítási 

címe a Szállító telephelyéről mérve). A fuvartávolságok zónák szerint kerülnek besorolásra és 
ehhez kapcsolódnak a díjmentes szállítási értékek az alábbiak szerint.  

A díjmentes szállítási érték:  
 
0-3. zóna:           130.000 Ft+ÁFA/lerakó 
4-5. zóna:           170.000 Ft+ÁFA/lerakó 
6-7. zóna:           185.000 Ft+ÁFA/lerakó 
 
A Szállító a konkrét igényre vonatkozó zónabesorolásról legkésőbb az ajánlatadás során tájé-
koztatja a Vevőt. 
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Amennyiben a megrendelés összege nem éri el a díjmentes szállítás értékét, a Szállító az 
áruértéket, logisztikai feltételeket stb. figyelembe véve egyedi ajánlatot tesz a Megrendelő 
részére. A kereskedelmi ügylet az egyedi ajánlat elfogadásával jön létre. Az egyedi ajánlat 
alapja a szállított raklapokra meghatározott szállítási egységár, aminek a felső határa 12.500.-
Ft+ ÁFA/raklap. 
 
Abban az esetben, ha az adott szállításhoz a megrendelő igénye/kérése alapján ún. prémium 
szolgáltatás kapcsolódik (pl. időablakra történő szállítás, árulerakás biztosítása, stb.), a 
többlet költséget figyelembe véve a díjmentes szállítási érték az alábbiak szerint módosul: 
 
0-3. zóna:           140.000 Ft+ÁFA/lerakó 
4-5. zóna:           185.000 Ft+ÁFA/lerakó 
6-7. zóna:           200.000 Ft+ÁFA/lerakó 

  
15. Ha a fuvarozási szolgáltatással megrendelt termékek visszaigazolt határidőben történő 

átvétele a Vevő hibájából meghiúsul, Szállító jogosult a fuvarozási költség leszámlázására. 

Vevő vagy megbízottja köteles biztosítani az áru átvételét és lerakását a szállítási címre 

történő megérkezéstől számított 1/2 órán belül megkezdeni. Amennyiben erre nem kerül 

sor, akkor az magával vonhatja azt, hogy a szállításra egy következő napon kerül sor, aminek 

a teljes díja a Vevőt terheli. Az áru szállítására – egyéb megállapodás hiányában – 

munkanapokon, 08.00-16.00 órák közötti időtartamban kerül sor. Amennyiben a Vevő a 

szállításra vonatkozóan egyedi igénnyel és, akkor azt legkésőbb a megrendelésben írásban 

jelezni kell. Egyedi igény teljesítésére külön díj felszámítása mellett van lehetőség. A külön díj 

mértékéről (amennyiben azt a Vevő a megrendelésben jelzi) a Szállító a megrendelés 

visszaigazolásban ad tájékoztatást. A teljesítési kötelezettség ebben az esetben a külön díj 

Vevő által történő elfogadásával jön létre. Abban az esetben, ha a fuvarozási szolgáltatás 

határidejét a Szállító nem tudja tartani, akkor köteles erről a Vevőt értesíteni és saját 

költségére az új fuvarozási határidőre leszállítani. Amennyiben a Vevő nem tudja megoldani a 

lerakodást, akkor a megrendelésben köteles erről előzetesen a Szállítót tájékoztatni, aki 

jogosult ennek díját felszámítani. Kivételes esetben a Szállító külön megállapodás alapján, 

speciális fuvareszközzel teljesíthet fuvarozási szolgáltatást, amelynek minden költségét a 

Vevő köteles vállalni. Az egyedi ajánlat tartalmazza fuvarozás költségét és az egyéb 

ajánlatokban leírtaktól esetlegesen eltérő szállítási határidőt. Amennyiben az áru átvétele 

nem a Vevő székhelyén/ telephelyén/lakcímén történik, akkor a Vevő köteles írásban 

tájékoztatni a Szállítót az áruátvétel módjáról, az áru átvételére jogosultak köréről. Eltérő 

földrajzi helyen történő áruátvétel esetén a Vevő nem tagadhatja meg a Szállító számlájának 
teljesítését, ha a teljesítés az általa előírt módon megtörtént, és az árut átvették. 

Számlázás, vevői limitek, fizetési feltételek: 

16. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szállító pénzügyi kockázat értékelést végez az üzleti 

partnereivel kapcsolatban, és hitelkeret rendszert működtet a pénzügyi kockázatának 

csökkentése érdekében. A hitelkeret megállapításakor a Szállító objektív pénzügyi-gazdasági 

mutatókat, piaci információkat vesz alapul. A hitelkeret rendszer meghatározott 

időközönként felülvizsgálatra, indokolt esetben módosításra kerül. A mindenkori hitelkeret 

mértékéről a Szállító mindenkor tájékoztatja az érintett Vevőt. Hitelkeret hiányában a fizetési 
feltétel előrefizetés. 

17. A számlázás alapja a Szállító ajánlatában vagy a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett 

egységár. Ugyanez érvényes az esetleges felárakra is. Abban az esetben, ha a Szállító az áru 

átadásán vagy az áru értékesítésén túlmenően egyéb szolgáltatást is végez, úgy a 

szolgáltatások ellenértékének számlába állítása ugyancsak a megrendelés visszaigazolás 
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időpontjában érvényes díjazás alapján történik. Az árak ÁFA nélküli nettó árak, amelyekre a 

számlába állítás során az érvényes előírások szerinti ÁFA összeget a Szállító felszámítja. A 

Szállító a kiállított számlát lehetőség szerint elektronikus úton küldi meg a Vevőnek. 

Amennyiben a Vevő a számlát nem tudja ilyen formában befogadni, úgy a felek egyeztetnek 

a számlaküldés módjáról. A fizetést a Szállító számlájának kézhezvételét követően a 

feltüntetett fizetési határidőn belül minden levonás nélkül kell hiánytalanul teljesíteni. 

Számlareklamáció a számla kézhezvételét követő 5 munkanapon belül lehetséges. Helyesbítő 

számla kiállítása esetén annak fizetési határideje megegyezik az eredeti számla fizetési 

határidejével, amennyiben a teljesítés a Szállító részéről időben megtörtént, függetlenül a 

Felek között érvényben lévő szerződésben meghatározott fizetési határidő mértékétől. A 

fizetéssel kapcsolatos mindennemű költség a Vevőt terheli. Fizetési késedelem esetén a Vevő 

a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki 

alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként megfizetni, köteles továbbá viselni a 

behajtással felmerülő mindennemű díjat és költséget. A késedelmes időszak a fizetési 

határidő lejártát követő első naptári napon kezdődik és a teljes összegnek a Szállító 

bankszámlájára történő jóváírásig tart. A Vevő köteles a Szállító valamennyi jogos 

követelésének érvényesítésével kapcsolatos költségeket - beleértve az inkasszó, akkreditív, 

váltó, bankgarancia, kintlévőség kezelő cég költségeit stb, szolgáltatást - is viselni. A 

számlázás alapja a Vevő vagy a képviseletében eljáró fuvarozó által leigazolt fuvarlevél. 

Abban az esetben, ha a Vevő az áru átvételét akár a Szállító akár saját telephelyén 

elmulasztja, úgy tudomásul veszi, hogy a Szállító jogosult az árudiszpozíció alapján az áru 
ellenértékének leszámlázására és jogosult a vételár maradéktalan követelésére.   

18. Az átadott/leszállított áru tulajdonjoga a számla teljes kiegyenlítéséig a Szállítót illeti. Vevő 

30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a Szállító jogosult a szerződéstől való elállás 

nélkül is a tulajdonát képező áru kiszolgáltatását kérni. Abban az esetben, ha a Vevő a fizetési 

határidő lejárta után a számlát teljes egészében nem egyenlítette ki, de az árut tovább 

értékesítette vagy feldolgozta, úgy a viszonteladásból vagy feldolgozásból származó 

követelését köteles a fizetési határidő letelte után a Szállítóra engedményezni. Az 

engedményezés a Szállító elfogadó nyilatkozatával lesz hatályos. A Vevő az 

engedményezésről köteles a Kötelezettet írásban értesíteni. Az engedményezés nem 

mentesíti a Vevőt a Szállító olyan kárának megtérítése alól, amely a késedelmes fizetés miatt, 
az engedményezés révén befolyt összeg felett keletkezett. 

Vis maior, adatvédelem, egyéb feltételek:  

19. Szállító mentesül a teljesítési kötelezettség alól, amennyiben olyan külső, a Szállító által nem 

befolyásolható körülmény merül fel, ami a teljesítést ellehetetleníti (vis maior). Ilyen 

körülmény lehet a teljesség igénye nélkül pl. természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, 

háborús cselekmény, politikai vagy egészségügyi veszélyhelyzet, logisztikai akadály, 

beszállítók termelés kiesése, stb. Szállító a vis maior tényéről haladéktalanul köteles a Vevőt 
értesíteni. Felek egyeztetnek a további szállítások menetéről. 

20. A Szállító az üzleti tevékenységével összefüggésben birtokába jutó személyes adatokat a 

mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Európai Parlament és 

Tanács 2016/679. számú rendeletében foglaltak szerint, az adatvédelemre vonatkozó 

nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb jogszabályokkal összhangban- 

kezeli. Az érintettek személyes adataikhoz való jogainak érvényesítése érdekében a Nógrádi 

Vegyipari Zrt. tiszteletben tartja a fent hivatkozott, jogszabályokban lefektetett, szolgáltatásai 

esetén alkalmazandó alapelveit. 
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Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító a szállítással kapcsolatos adatait kezelje. 

Vevő hozzájárul, hogy a Szállító az aktuális követelés állományáról információ szolgáltatást 

üzletszerűen nyújtó harmadik félnek rendszeresen adatszolgáltatást végezzen, mely 

adatszolgáltatás keretében a Szállító korosított módon vevőnkénti bontásban szolgáltat 

fizetési információt. Hozzájárul továbbá, hogy ezen adatok esetleges megrendelői tartozás 

fennállása esetén a kintlévőség behajtása érdekében arra szakosodott gazdasági társaság 
részére átadásra kerüljön. 

21. A Vevő az adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szállítónak. 

A bejelentés elmaradásából eredő, a Szállítónál felmerült összes kárt a Vevő köteles 

megtéríteni, valamint a saját kárát viselni. A tértivevényes és ajánlott, vagy egyéb könyvelt 

levélpostai küldeményként szabályszerűen a Vevő részére postára adott minden 

dokumentumot a Vevő részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény 

tényleges kézbesítésében akadály merül fel, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást. 

A kézbesítés dátuma ilyen esetben a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától 

számított ötödik munkanap, illetve ha a kézbesítés második megkísérlésére nem is került sor, 

akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte.  

22. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok 

irányadóak. A felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás között, peren kívül 

kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén - hatáskörtől függően - a 

Balassagyarmati Járásbíróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék   kizárólagos 

illetékességét kötik ki. A Szállító jogosult jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeket 

egyoldalúan módosítani. Jelen ÁSZF a Szállító honlapján (www.nvzrt.hu) mindenkor 

megtekinthető. Az esetleges változtatások is a Szállító honlapján kerülnek közzétételre, külön 

értesítést Szállító a változtatásokról nem küld. A Vevő kifejezett kötelezettsége a szerződés 
fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.  

 

Érvényes: 2021. január 01-től. 
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