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1. Bevezető rendelkezések: 

 
A Praktiker Építési - és Barkácspiacok Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Cégjegyzékszám: 01-09-669019; Adószám: 12136849-2-44; Székhely: 1095 Budapest, Mester u 87.; 
e-mail: info@praktiker.hu; a továbbiakban: „Praktiker”) a mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói 
magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) 3. § (5) és (6) 
bekezdésében, valamint az egyéb irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, a Törvény 
hatálya alá tartozó beszállítóknak (a továbbiakban: „Beszállítók”) nyújtható, a termékek 
forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó feltételeket, valamint a Praktiker beszállítói 
körébe történő bekerülés illetve kikerülés feltételeit a jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint 
határozza meg. 
 
Praktiker jogosult a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat bármikor, egyoldalúan módosítani, az így 
módosított Üzletszabályzatot pedig köteles a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 
honlapján megjelentetni. A módosított Üzletszabályzat a Beszállítókkal már megkötött 
szerződésekre nem hat ki, a már megkötött szerződések csak a felek közös megállapodásával 
módosíthatók. 
 
Jelen Üzletszabályzat a Praktiker és a Beszállítók viszonyában általános szerződési feltételnek 
minősül a Törvény hivatkozott előírásai alapján. 
 

2. Általános rendelkezések 
 
A Praktiker áruházai fióktelepekként vannak nyilvántartva. 
 
A Törvény 2. § (2) bekezdés c) pontja alapján Praktiker „kereskedőnek” minősül. 
 
A jelen Üzletszabályzat egyik legfőbb célja, hogy biztosítsa a Praktiker és beszállítói közti 
tisztességes üzleti magatartás érvényesülését, és azokra a jogviszonyokra terjed ki, amelyek a 
Praktiker és a beszállító közötti jogviszonyt szabályozzák, figyelemmel a Törvény 1. § és 2. §-ban 
írt rendelkezésekre. 
 

3. Igénybe vehető szolgáltatások 
 

 Szolgáltatás 
megnevezése 

Szolgáltatás tartalma Díjszámítás módja Szolgáltatás 
legmagasabb 

díja 

1. Fotó akciós újságban 
történő 
megjelentetése 

Nyomdai kivitelezés, 
szórólap terjesztés és 
üzlettéri kommunikáció 

A díj a kéthetente, 
havonta, 
időszakonként 
megjelenő szórólap 
adott lapszámában 
egy fotó  
megjelentetésére vagy 
egy megjelenésre 
vonatkozik. 

125.000Ft + 
ÁFA / 
fotó/szórólap 



 
 

2. Szállítói oldal, 
féloldal, főoldal, 
hátoldal szórólapban 
történő 
megjelentetése 

Szállítói oldal, féloldal 
elkészítése, nyomdai 
kivitelezése, szórólap-
terjesztés és üzlettéri 
kommunikáció. 

 A díj a kéthetente, 
havonta, 
időszakonként 
megjelenő szórólap 
adott lapszámában 
egy oldal, féloldal 
megjelentetésére 
vonatkozik. 

1.500.000 Ft 
+ÁFA / oldal 
/ szórólap  

3. Köztéri óriásplakát 
megjelenés 

Óriásplakát 
(nagyméretű 
vevőtájékoztató) 
elkészítése, kihelyezése, 
területbérlet. 

A díj (cikkszám 
alapján) a felek által 
meghatározott 
terméknek a felek által 
meghatározott 
megjelenési időszakon 
keresztüli 
óriásplakáton történő 
szerepeltetésére 
vonatkozik. 

1.500.000 Ft 
+ÁFA / cikk / 
óriásplakát / 
megjelenési 
időszak 
 

4. Televíziós/rádiós 
hirdetés 

Televíziós / rádiós 
hirdetés elkészítése, 
Televíziós / rádiós 
hirdetés sugároztatása 

E díj 1 db termék 
(cikkszám alapján) 
felek által 
meghatározott 
hirdetési időszakon 
belüli, TV/rádió 
hirdetésben való, a 
felek által 
meghatározott számú 
alkalommal történő 
szerepeltetésére 
vonatkozik 

1.000.000 Ft 
+ÁFA / cikk / 
televíziós 
vagy rádiós 
hirdetés / 
megjelenési 
idő 
 

5. Kihelyezési 
szolgáltatások 

A szállító termékeinek 
az üzletekben történő 
kiemelt kihelyezése (pl.: 
raklapos, gondolavég, 
kassza, hűtő, display, 
kosár, vagy más) 

A díj a nettó beszerzési 
forgalom egy 
meghatározott %-
ában kerül 
kiszámításra havi 
rendszerességgel vagy 
egy konkrét, a felek 
által meghatározott 
összegben. 

10% vagy évi 
10.000.000 Ft 

6. Marketing díj (éves 
csomag) 

A szállító termékeinek 
valamilyen marketing 
tartalmú megjelenése, 
annak éves, féléves, 
negyedéves díja 

A díj a nettó beszerzési 
forgalom egy 
meghatározott %-
ában kerül 
kiszámításra havi 
rendszerességgel vagy 
egy konkrét a felek 
által meghatározott 
összegben. 

10% vagy évi 
10.000.000 Ft 

 
 



 
 

4. Szolgáltatások nyújtásának feltételei 
 
Praktiker a fenti 3. pontban meghatározott szolgáltatásokat az adott Beszállítóval kötött írásbeli 
szerződés(ek)ben meghatározott feltételek szerint teljesíti.  

 
5. Felek közti elszámolás módja 

 
Praktiker és az adott Beszállító, a köztük létrejött írásbeli szerződés(ek)ben határozzák meg, hogy 
a Beszállító a jelen Üzletszabályzatban meghatározott szolgáltatások közül pontosan mely 
szolgáltatásokat, milyen módon és – a legmagasabb díj keretén belül – milyen összegben fog 
igénybe venni, figyelembe véve a Beszállító által ténylegesen igénybe vett szolgáltatások és a 
jogviszonyt érintő egyéb szempontokat is. 
 

6. A Praktiker beszállítói körébe történő bekerülés feltételei 
 
A Praktiker beszállítói körébe történő bekerülés egyedüli feltétele, hogy Praktiker és a Beszállítók 
között írásbeli szerződés jöjjön létre, amelyben a felek a közöttük létrejövő jogviszony valamennyi 
lényeges feltételében megállapodnak. 

 
7. A Praktiker beszállítói köréből történő kikerülés feltételei 

 
A Praktiker beszállítói köréből történő kikerülésre akkor kerülhet sor, ha Praktiker és a Beszállítók 
közötti írásbeli szerződés megszűnik. Ez történhet a felek közös megállapodása alapján, vagy a 
határozott időre kötött szerződés esetében a határozott idő lejárta miatt, továbbá, ha a szerződést 
valamelyik fél a szerződésben meghatározottak, vagy a Polgári Törvénykönyvben foglaltak szerint 
felmondja, vagy attól eláll.   
 
Budapest, 2019. május 22. 
 

Praktiker Kft. 


