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DECUBITUS - A FELFEKVÉS MEGELŐZÉSE ÉS TERÁPIÁJA 1 
 

A decubitus diagnózisa sajnos napjainkban is igen sok szakember, orvos, ápolószemélyzet számára 
rettegett kórkép. Hazánkban évente kb. 10.000 decubitusos beteggel lehet számolni, az enyhébb formák 
előfordulása még ennél is nagyobb. Az egyéb okból megbetegedett ember életének minőségét tovább rontja, 
fertőző gócot jelent, komplikációk révén a beteg halálát is okozhatja. A decubitusos beteg ápolása munkaerő-
igényes és drága. 
 
A decubitus klinikai jelentősége 

A statisztikai adatok szerint a kórházi betegek 3-11%-ában fordul elő decubitus. A betegek 3-4%-ánál a 
kórházi kezelés mellett, annak ellenére vagy annak hatására alakul ki. Speciális profilú osztályokon ez az 
arány a 40%-ot is meghaladja. A decubitus incidenciája évről-évre világszerte növekvő tendenciát mutat. 

Sok esetben a krónikus fájdalomállapot fenntartásával a beteg szenvedéseit tovább fokozza, az egyén 
izolálódik, depresszió alakul ki és előfordul, hogy a gyógyulásba vetett hitét feladja. Komplikációk révén 
(sepsis, osteomyelitis, amyloidosis) az alapbetegségtől függetlenül a beteg halálát okozhatja. Decubitus 
kialakulásával az elhalálozás lehetősége négyszeresére emelkedik. Hibás az a felfogás, amely megjelenését 
a terminális stádium velejárójának tekinti, mivel a decubitusos betegeknek közel 40%-a meggyógyul. 

Fertőző gócot jelent azonban a környezet számára (IV. stádium) és a kórházban nosocomiális fertőzés 
forrása lehet. 

A decubitus terápiája igen drága. Emellett kezelése igen nagy ápolási erőfeszítést igényel. Az ápolási idő 
többszörösére megnő, munkaerő-igényes, gyakran betegenként két nővér közreműködésére van szükség 
(forgatás, ágytálazás, tisztábatevés, sebkezelés). Fizikailag is komoly megterhelést jelent, egyben speciális 
gyógykezelési ismereteket tesz szükségessé. 
 
Pathomechanizmus - kiváltó tényezők 

A decubitus kialakulásában közvetlenül szerepet játszó tényezők: nyomás, nyíróerők, dörzsölés, ned-
vesség (izzadás, iatrogen ártalom, magas külső hőmérséklet, incontinentiák). 

Hangsúlyozni kell, hogy a baktériumok nem okai, hanem „lakói" a decubitalis fekélynek, de adott esetben 
döntően befolyásolják a fekély gyógyulását és életveszélyes komplikációkat okozhatnak. 
 

Seiler és Stähalin vizsgálták a bakteriális felülfertőződés hatását a decubitus gyógyhajlamára. Három 
csoportot különböztettek meg: 

a)  progresszív rosszabbodás (Pseudomonas, Providentia, Proteus, Klebsiella, E. coli), 
b)  stagnáló állapot (E. coli, Enterococcus. Staphylococcus), 
c)  gyógyulás 10 héten belül (Staphylococcus, Enterococcus). 

                                                 
1 átvéve Dr. Bíró Istvánnak a Golden Book Kiadó gondozásában megjelent azonos c. könyvéből 
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1. sz. ábra 
A decubitalis fekély kialakulásának pathomechaizmusa 
 

NYOMÁS 
nyíróerők

bevérzések

† sepsis

ischaemia, 
anoxia

bakteriális 
contamináció

toxicus anyag- 
cseretermékek 
lokális 
felszaporodása

IMMOBILITÁS

kis erek 
thrombosisa 
fibrin lerakodás 
(lecsökkent 
fibrilolyticus 
aktivitás)

lágyrész- 
deformálódás 

nyirok és 
véredények 
occlussiója 
(mélységi 
károsodás)

izom és subcutan 
szövetek elhalása

frictio, nedvesség 
(felületi 

károsodás)
bőrnecrosis

capillaris 
permeabilitás 
fokozódása

intertistialis 
oedema

 
 
Hajlamosító tényezők, rizikófaktorok 

- Mozgásszegénység, immobilitás  
- Alultápláltság 
- Vérátáramlási zavarok  
- Diabetes 
- Lázas állapotok  
- Incontinentia  
- Kövérség 
- Bőrbetegségek  
- Fagyás 
- Életkor 
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A decubitus osztályozása 
 

Patológia Prognózis Terápia 
I. vasodilatatio, 
statis, oedema, 
perivascularis 
microhaemorrhag 
ia, vérfesték  
beivódás 
a destructio, a 
szövethiány az 
epidermist nem 
lépi túl 

I. 
JÓ 

gyógyulás 
néhány 

nap alatt 

I. 
nyomásmentesítés 

konzervatív 

II. subepidermalis 
hólyagképződés 
teljes vastagságú 
bőrfekély, 
akut gyulladás 
jelei, 
baktériumok 

II. 
JÓ 

gyógyulás 10-14 
nap 

II. 
nyomásmentesítés 

konzervatív 

III., fekete 
bőrnecrosis, 
kiterjedt elhalás a 
subcutan  
zsírszövetben, 
bakterialis  
szuperinfekció,  
krónikus gyulladás 
jelei,  
reaktív fibrosis, 
A folyamat nem 
lépi túl a mély 
fasciát 

III. 
ROSSZ 

gyógyulás hetek, 
hónapok alatt 

III. 
nyomásmentesítés 

konzervatív 
sebészi 

IV. kiterjedt, 
mélybe terjedő 
szövetelhalások, 
tályogok, 
fistulák, 
osteomyelitis, 
a destruktív folyamat 
túlhalad a 
mély fascián 

IV. 
IGEN ROSSZ 

súlyos, septicus, 
gyakran halállal 

járó állapot 

II!'
nyomásmentesítés 

sebészi 
intenzív 

 
Megelőzés 

A decubitus nemcsak a beteget, nővért, hanem az orvost is érintő probléma. A decubitus nem feltétlenül 
velejárója bizonyos betegségeknek, pl.: harántsérültek, combnyak-töröttek, geriátriai betegségek. A beteg 
fizikai integritásának ez a súlyos károsodása nem jogosít fel automatikusan pesszimizmusra a kimenetelt 
illetően. Az észlelt decubitus hajlamosít felületes, nem kellően megalapozott diagnózisok meghozatalára. 
Egy felmérés szerint az esetek több mint felében fordul elő diagnosztikai hiba. Az incontinentia jelentős, de 
nem a legfőbb oki tényező, jelentőségét hajlamosak vagyunk túlértékelni a nyomás kóroki szerepével 
szemben. 

Veszélyeztetettség megállapítása révén lehetséges a „rizikó” betegek kiszűrése és preventív rendszabá-
lyok bevezetése. A decubitus előfordulása így hatékonyan csökkenthető. 
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Gondos ápolás 
A tartós ágynyugalom önmagában is mélyreható változásokat hoz létre a szervezetben, melyeket az 

ápolás során figyelembe kell venni: cardialis, pulmonalis, musoulokeletalis, vizelet-elválasztási, gastroin-
testinalis és pszichológiai vonatkozásban. 

A decubitus szempontjából veszélyeztetett vagy decubitusos betegekkel foglalkozóknak ismerni kell a 
kialakulás pathomechanizmusát, a precipitáló történéseket, a hajlamosító tényezőket, a prevenció és terápia 
lehetőségeit, a decubitus várható fellépésének idejét, mely leggyakoribb a kórházi felvételt követő első két 
hétben. 

Felvételkor és az ápolás során naponta kétszer meg kell tekinteni a lehetséges előfordulási helyeket 
(hyperaemia, odéma), az észlelteket jelenni kell a lázlapon. 

Kerülni kell minden olyan beavatkozást, amely bőrsérülést okozhat.   
Az igazán hatékony nyomáscsökkentő eszközök drágák, elérhetetlenek. Kosiak megállapítása ma is 
érvényes: „...mivel nem lehetséges a felfekvési nyomást hosszabb időtartamra teljesen kikapcsolni, feltétlenül 
szükséges szabályos időközönként a nyomást megszüntetni, hogy az ischaemiás szövetekben a vér-
keringést biztosítsuk. " - rendszeres testhelyzet változtatás, „forgatás" elengedhetetlen. 

A rendszeres mozgatás komplex ingerhatást biztosít (eszméletlen állapotokban ez igen kedvező). 
Továbbá csökken a trombosisra való hajlam és a bélrenyheség, a vesékben a vizeletpangás (ennek 
következményeként a negatív fehérjemérleg), az izomatrophiára való hajlam. Kedvező hatást fejt ki a 
congestio és a hypostasis ellen. 

A decubitus terápiája 
Seiler és Stähalin a gyakori „próba-szerencse" módszerek helyett hatékony, ellenőrizhető standardizált 

eljárást ajánlanak a már kialakult decubitus gyógyítására. A decubitalis fekély gyógyulását akadályozza: 
szöveti hypoxia, neuroticus sebfelszín, lokális infekció nem kielégítő sebellátás, megromlott általános állapot, 
immobilizáció. 

Terápiás elvek és eszközök 
A terápiának a sebgyógyulást gátló tényezők eliminálására kell irányulnia: 

1. a vérellátás helyreállítása - decompressio 
Az optimális Helyi vérellátás biztosítása csak permanens nyomásmentesítés révén lehetséges (a 

megelőzés korábbi pontjai - optimális testhelyzet). A nyomás-mentesítést vasodilatatorok adása nem pótolja. 
A reoxigenisatio biztosítása nélküi a felfekvéses fekély nem gyógyul be. A perfusio és az 02 ellátás a 

sebgyógyulás számára nélkülözhetetlen (granulocyta lobgátképzés, phagocytosis, szuperoxid-gyökök kép-
zése, collagen, matrix-szintézis, epithelialisatio, contractio). 

2. neutoticus szövetek eltávolítása 
Az elhalt, devitalizált szövetmaradványok jó táptalajt képeznek a baktériumok számára. Akadályozzák a 

sarjszövet képződését és elfedik a mélyben zajló purulens folyamatokat. A szervezet igyekszik 
megszabadulni az elhalt, elidegenedett szövetektől (lobgát képzése, immunológiai kilökődés, proteolyticus 
enzimek termelése). Decubitalis fekély (lII-IV. stádium) jelenléte esetén ezek a ,,saját" mechanizmusok 
általában elégtelenek ahhoz, hogy kielégítő tisztaságú, sebgyógyulás szempontjából optimális ulcusfelszín 
alakuljon ki. 

A debridement lehet sebészi (sebészi necrectomis), enzimatikus (sebészi necrectomiák között célszerű 
alkamazni), mechanikus („Dry-to-dry", azaz száraztól-szárazig kötés, „Wet-to-dry”, azaz nedvestől szárazig 
kötés, „Wet-to-wet", azaz nedvestől-nevesig kötés) nedvedző, gennyes necrocitus sebfelszín feltisztítása. A 
debridement célja: 10-14 nap alatt necrosis mentes fekélyalap (sebágy) biztosítása.  
 
3. Lokális infekció kezelése 

Az ischsemiás szövetek fokozott mértékben hajlamosak infekcióra. A phagocytosis fokozott 02 fel-
használással jár. Szignifikáns szuperinfekció anoxiát eredményez. A decompressio az 02 ellátás javulása 
önmagában nagymértékben csökkenti az infekcióra való hajlamot. A szuperinfekció gátolja a decubitus 
gyógyulását. Nyilvánvaló gennyes sebfelszín esetén lokális dezinfekcióra törekszünk 105/g szövet elérése és 
a sebgyógyulást gátló eliminálása a cél:  

• lokálisan alkalmazható antiszeptikus oldatok, 
• lokális antibiotikum tartalmú kenőcsök alkalmazásával. 
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Ha a decubitus környéke megduzzad, piros lesz, fájdalmassá válik, láz lép fel és magas fehérvérsejt 
számot We-értéket észlelünk, antibiotikum adása (tenyésztés alapján) indokolt. Sebészi depridement előtt 
bacteriaemia lehetősége miatt széles spektrumú antibiotikum adása mérlegelendő.  
 
4. optimális sebellátás - optimális mikrokörnyezet megteremtése a sebgyógyulás számára. 

• Sebvédelem , 

• Bőrexplantátum  

• PDWHF 

• Stanozolol 

• Ringer- és Ringerlaktát oldat. 

a/ mélyfekélyek (mélysége több mint 2 mm). Ennek tisztítását Ringer-oldattal végezzük.Csak nyilvánvaló 
szuperinfekció esetén jöhet szóba lokális dezinfekció.  

• Hydrocolloid-kötés (dressing) 

• „Silastic foam" (elastomer) 
Bőven váladékozó I V. stádiumban lévő beteg izolálandó! 
 

b/ felületes fekélyek (mélység kevesebb, mint 2 mm). Ilyenkor mindig jó a vascilarisatio és a seb 
oxigénellátás önkielégítő. A kötés célja főleg mechanikai és fertőződés elleni védelem. Terápia: 
paraffin-géz fedőkötés, poliuretán Op-Site (perspirátio permeabilis), vagy MVPD (moisture vapor 
permeable dressing). 1. fokú decubitus (erythemák) kezelésére bevált a mukopolisacharid-poliszulfát 
vagy Bayolin) naponta kétszer az érintett területet bekenni), 

5. a megromlott általános állapot javítása 

Amennyire csak lehetséges, a rizikófaktorok eliminálására kell törekedni. Rendezni kell a hypovolsemiát, 
dehydratiot. Hyperpyrexis esetén lázcsillapítás. Szedativulnok adását mellőzzük. Törekedni kell az 
immobilisatio megszüntetésére (kiültetés, járásgyakorlatok). 

 

Sebészi terápia 

A decubitus sebészi zárásával s következő szempontokat kell szem előtt tartani:- a természetes 
sebgyógyulás nem elégséges a decubitus gyógyulásához, a sebészi zárás sokat javít a beteg 
életminőségén, figyelembe kell venni az előny/kockázat hányadost. 

Előnyök: a zárást megakadályozza a lokális vagy szisztémás infekció felléptét, csökkenti a katabolizmust 
és a fehérje veszteséget. Megszűnik s hosszabb távon jelentkező komplikációk jelentkezése 
(osteomyelitis, amyloidosis, calcificatio, contracturák). Könnyebb a betegápolás, javul a higiénés helyzet a 
beteg körül, a gyógykezelés időtartama és költségei csökkennek. Kockázata: a műtéti beavatkozás 
kockázata általában nagy. Súlyos, szeptikus állapot fellépte esetén csak sebészi terápia vezethet 
eredményre. 
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ÁGYHOZ SZÖGEZVE /A felfekvés/  
 
Amit meg akarunk előzni, amitől szabadulni kell 

 
Veszélyeztetett pontok 

 
Kezdődő decubitus 

 
Felfekvés 

 
Előre haladott felsőcombi 
fekély 

 
A fekély 

A fájdalmas seb 

 
Miről lehet már a kezdődő decubitust felismerni? 
Módszerek a decubitus megelőzésére - Kezelése

Ha egy betegség hosszú időre ágyba kényszerít valakit, fokozott a 
veszélye a felfekvés (decubitus) kialakulásának, ami különösen az 
idős embereket fenyegeti. Ha otthonukban ápolunk beteget, a 
legfontosabb teendők egyike a decubitus megelőzése, mert a 
jelentős fájdalom mellett az is előfordulhat, hogy nem is az 
alapbetegség, hanem az elhanyagolt, súlyos felfekvésből származó 
szepszis miatt veszítjük el a beteget. Mindez azonban gondos 
ápolással megelőzhető. 
Ha sokáig fekszünk mozdulatlanul, tehát testünk azonos pontjait 
huzamosabb ideig fennálló nyomás éri, egyszerűen megfordulunk, 

"fészkelődünk" egy kicsit. Ha azonban mozgáskorlátozottság vagy tudatzavar lép fel, nem vagyunk képesek 
erre a még alvás közben is jól működő mozgássorozatnak az elvégzésére. A nyomásnak kitett pontokon 
károsodik a bőr és az alatta lévő lágy részek. Felfekvésre az alábbi tényezők hajlamosítanak: életkor, 
mozgáskorlátozottság vagy mozgáshiány, vérkeringési és beidegzési zavarok, rossz fizikai állapot, bizonyos 
betegségek (pl. cukorbetegség), inkontinencia, helytelen ágyazási mód. A felfekvés kialakulásának veszélye 
annál nagyobb, minél több rizikófaktor van a nyomási behatás mellett együttesen jelen. Idős, lázas, 
magatehetetlen, leromlott állapotú, inkontinens betegeknél szinte biztos a felfekvéses fekély kialakulása. 

  

  

Miről lehet már a kezdődő decubitust felismerni? 

Az 1. szakaszra jellemző a bőrpír megjelenése, amely ujjnyomásra eltűnik, majd kis idő múltán ismét 
megjelenik. A bőr meleg, elvékonyodott, sérülékeny, betegünk fájdalomról panaszkodik. 

A 2. szakaszban már hámhiány tapasztalható. A bőr forró, és a hámhiányos terület erős fájdalmat okoz. A 
felfekvés ebben a stádiumban még gyorsan gyógyítható és a mély, fekélyes decubitus kialakulása még 
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elkerülhető. Ha azonban nem történik eredményes beavatkozás, akkor rövid időn belül ez a terület hideg 
tapintatúvá, érzéketlenné válik, kékesen elszíneződik és megkezdődik a szövetelhalás. 

A 3. szakaszra jellemző a szövetelhalás, melynek két fajtája ismeretes. A száraz üszkösödés esetében a 
szövetrész feketésen-vörösen, vagy barnásán elszíneződött, felszíne száraz és ráncos, míg a nedves 
üszkösödés esetében az elhalt terület feketés-vörösen elszíneződött és szürkés, rendkívül kellemetlen, 
átható szagú váladékot termel. 

Az otthonában ápolt betegnél is nagyon fontos, hogy gondoljunk a felfekvés lehetőségére, ne várjuk meg 
jeleinek mutatkozását, hanem előzzük meg azt! 

Kerüljük a tartós nyomási behatást. Változtassuk gyakran a beteg helyzetét, hogy az elkerülhetetlen nyomás 
legalább óránként a test más-más részét érje. A fekvő beteg ne állandóan hanyatt feküdjön, gyakran 
fordítsuk hol a bal, hol a jobb oldalára. Ha a beteg magatehetetlen és visszadőlne a hátára, úgy lepedőbe 
húzott pléddel vagy párnával támasszuk ki. A lepedő száraz, feszesre húzott és gyűrődésmentes legyen. A 
beteget hasra is fordíthatjuk, de gondosan ügyeljünk, hogy könnyen tudjon lélegezni. A nyomásnak 
különösen kitett testtájak (keresztcsont, farpofák, könyök, sarok) alá helyezzünk laticelből párnákat, gyűrűket 
és használjuk a vérkeringést, az anyagcserét segítő,- frissítő,- nyugtató készítményeket. Az ágytálat a 
beteget jól megemelve, kíméletesen kell a beteg alá helyezni és a lehető legrövidebb időn belül eltávolítani. 

Védjük betegünk bőrét, oly módon, hogy rendszeresen fürdessük vagy mosdassuk, bőrét mindenhol 
gondosan és kíméletesen töröljük szárazra. Az összefekvő, bepárásodásra hajlamos bőrfelületekre a MEDI 
Fleur használata kiemelten fontos. 

A megfelelő vérkeringést – a megfelelő készítmények használata mellett -  nyomásmentesítéssel segíthetjük 
elő, a forgatással, mozgatással, az ágyban végezhető, szakember (otthonápolási szolgálat tagja) által 
betanított tornával és masszázzsal és a test melegen tartásával. A masszázs legegyszerűbb formája pl. a 
beteg hátának, fenekének frottírtörölközővel való enyhe dörzsölgetése, majd MEDI Fleur-rel való 
bedörzsölése. 

A felfekvés kezelése kezdeti stádiumban az otthonában ápolt betegnél is lehetséges, sőt sok esetben 
eredményesebb is. Ilyenkor alkalmaznunk kell a kezelő orvos, vagy ápolónő által meghatározott fertőtlenítést 
a hámhiányos területen, majd a nedves sebfelületet steril gézlappal fel kell itatni. A seb környékének 
védésére, hámosítására és fedésére szintén a szakember által meghatározott anyagokat használhatunk. A 
későbbiekben bemutatásra kerülő szakvélemények alapján ebbe a körbe tartozik a SUNFLEUR által gyártott 
„MEDI Fleur felfekvést megelőző, a beteg bőrt regeneráló gél” is. Ezek a szerek a decubitus súlyosabb 
eseteiben is, a beteg otthonában is jó eredménnyel alkalmazhatók, ilyenkor azonban feltétlenül szükséges a 
szoros orvosi ellenőrzés. 

A beteg ápolása során egyszer használatos kesztyűt alkalmazzunk, a használt kötszert pedig veszélyes, 
fertőző hulladékként kell kezelni és megsemmisíttetni. 
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Orvosi és ápolási szakvéleményekből: 
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A terméken feltüntetett használati utasítás 
 
A MEDIFLEUR felfekvést megelőző, a beteg bőrt regeneráló gél 
Korházi és otthoni betegápolás egyik legsúlyosabb problémájára a felfekvés okozta sérülések gyógyítására 
fejlesztette kia a Sunfleur Kozmetikai Laboratórium MEDIFLEUR elnevezésű készítményét. 
A gél nagymértékben segíti a sebgyógyulást és a bőr megújulását. A bekent bőrfelületet megnyugtatja, hűsíti 
és ápolja. 
Különösen ajánlható lázas állapotban és hosszantartó fekvőbetegségben, a felfekvések megelőzésére. 
 
Használat 
Az igénybevett bőrfelület alapos tisztítása után enyhén masszírozva kenjük fel a gélt. A készítmény egyszeri 
használata 3-4 órán keresztül kellemes bőrérzetet biztosít. 
 
Gyártja: 
SUNFLEUR Kozmetikai Kft. H-2092 Budakeszi, Kagyló u. 1-3. www.sunfleur.hu  
 
Összetevők: 
Aqua, Alcohol, Herb extract mixt /Salvia Officinalis, Achillea Millefolium, Articum Lappa, Urtica, Betula 
Pendula), Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Carbomer, 
Tetrahydroxypropyl, Ethylenediamine, Parfum (Kumarin, Amil Cinnamal, Citronellol) Allantoin, Bisabolol, 
Menthol, Imidazolidinyl Urea, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, ci.: 42051, ci.: 19140. 
 
Felhasználható: 
30 hónapig 
 
A termék forgalombahozatali engedéllyel rendelkezik.2  

 
A MEDI Fleur Főbb hatóanyagainak ismertetése: 
 
Az orvosi szakvélemények alátámasztják, hogy SUNFLEUR Kft által kifejlesztett termék milyen hatékony szer 
a veszélyes felfekvési fekélyek kialakulásának megelőzésében és a már kialakult fekélyek gyógyításában, a 
bőr regenerálásában. 
 
Herb extract3:   
 
Salvia Officinalis – zsálya, 

„Mostantól mindörökké az emberek kedvenc virága leszel. Erőt adok neked, 
hogy az embert minden bajából kigyógyítsd. Mentsd meg a haláltól, úgy, ahogy 
velem tetted." Így szólt a monda szerint Mária, az Istenanya a zsályához, amikor 
az elrejtette őt Heródes poroszlói elől.  
És így is történt: a zsálya napjainkig kedvelt gyógynövény maradt. A népi 
gyógyászat csaknem áttekinthetetlenül sokféleképpen alkalmazza.  Használják 
gyomor- és bélpanaszoknál, hasmenésnél, májbajnál, cukorbetegségnél, 
epevezeték elzáródásnál és vérellátási zavaroknál, de segít a vizet hajtani és jó 
a megfázásnál, a torok- és gégehurutnál vagy akár az íngyulladásnál is. És ez 
még bizonyára nem is minden. A tudomány a zsálya hatását természetesen 
visszafogottabban ítéli meg, de az alkalmazási javallat itt is meglehetősen 
széles körű. Ajánlják a foghús, a száj- és garatnyálkahártya gyulladásainak 
enyhítésére, a gyomor- és bélhurut kezelésére, valamint a túlzott 
izzadékonyság és nyákképződés csökkentésére. Gyógyhatását az illóolaj, a 
cseranyag, a keserű anyagok és a flavonidok adják.  

 
1. ábra Orvosi zsálya 

                                                 
2 OÉTI engedély angol és magyar változatban mellékelve 
3 Certificat of analisys (analízis bizonyítvány) mellékelve 
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Az orvosi zsálya (latin neve Salvia Officinalis L.) az ajakosvirágúak családjába (Laminaceae) tartozik. 
Otthona a Földközi-tenger térsége. Ott a meredek hegyoldalakon ma is vadon nő. Leveleit tea készítésére, 
de konyhai célokra is felhasználják. A zsálya a kiskertben vagy az erkélyen egy nagyobb edényben is 
termeszthető.  
Az orvosi zsálya 70 cm magasra is megnő, hajtásai hosszúak, molyhos szőrűek, a levelek lándzsa vagy 
hosszúkás tojás alakúak és szintén molyhos szőrökkel sűrűn borítottak, nyelesek, keresztben átellenesen 
állnak. Virágai a szár felső részén 3-4-esével álfüzérben állnak. A párta kb. 2 cm hosszú, világos- vagy 
ibolyáskék.  
Néhány kanál finomra vágott zsályalevél tejben forralva és levesként fogyasztva erősíti a "gyengécske" 
gyermek ellenállóképességét.   
 

Achillea Millefolium -- cickafarkfű, 
 

A cickafarkfű botanikai neve Achillea millefolium L., és a fészkesvirágzatúak 
(Asteraceae = Compositae) családjába tartozik. Az "Achillea" nemzetségnév a 
görög hõs, Achilleus nevébõl származik. Vele a monda szerint a gyógyításban 
járatos kentaur, Chiron ismertette meg ezt a sebgyógyító gyógynövényt, azután 
barátját, Patrokoloszt megismertette a használatával, aki késõbb Müszia 
királyát, Telephoszt sebeit gyógyította ezzel. A Millefolium szó a legfinomabban 
osztott levelekre utal, amelyek úgy néznek ki, mintha "ezren" lennének.  
Sokszor még a gyógynövényekben szegény házi patikákból sem hiányzik a 
cickafarkfű-tea. A tudományos álláspont a cickafarkfüvet étvágytalanság, 
enyhe görcsös jellegű gyomor-, bél- és epebántalmaknál, valamint 
gyomorhurutnál ajánlja.  

A cickafarkfű különösen a változás éveiben segít a nyugalom és a lazítás eléréséhez, de idegességre és 
alvászavar kúrálására is alkalmas. Számos, a vegetatív bántalmak ellen használt teakeverék tartalmaz 
cickafarkfüvet, hatást fokozó adalékként. A cickafarkfüvet orvosi cickafark, egérfarkú-fű, ezerlevelű-fű néven 
is ismert, és itt-ott "jánosfű". Ezt a népi nevet sok erős illatú vagy Szent János napja (június 24.) körül virágzó 
gyógynövény viseli.   
 A cickafarkfüvet gyakran megtaláljuk réteken, de utak mentén, lejtőkön és pusztákon is. 20-40 cm, néha 
akár 60 cm magasra is megnő, az egyenes száron erősen szeldelt levelek és a szár végén fürtös álernyőben 
álló fehér, néha vöröses virágok vannak. A növény júniustól késő őszig virágzik. Egész Európában otthon 
van, nagyon igénytelen, és a hőséget épp úgy elviseli, mint a hideget; csak a nagyon nedves helyeket kerüli 
  
Articum Lapp -- bojtorján,  

 (Arctium tomentosum Mill.), amelynek a termete a közönséges bojtorjánénál 
alacsonyabb és szárai, ill. fészekpikkelyei pókhálószerűen fehér gyapjasak. 
Felhasznált része: a gyökér (Bardanae radix). Hatóanyagok: inulin (25-45%), 
nyálkaanyagok, keserűanyagok, illóolaj, poliecatilének és polifenol-
származékok. Hatások: enyhe vizelethajtó (diuretikus), antibakteriális, 
antifungális és tumorellenes. Alkalmazások: a magyar nép a bojtorján-fajokat 
sokféle célra használta és használja napjainkban is. Régebben különösen 
ínségeledelként volt nagy jelentőségük e növényeknek, részben nagy 
leveleiknek, részben húsos és tápláló gyökereiknek köszönhetően. A népi 
orvoslásban többféle betegség kezelésére és gyógyítására használják e fajok 
leveleit és gyökereit.  
A leveleket rendszerint lemossák, összetörik és úgy teszik a sebekre, kelésekre, 
reumás testrészekre és fejfájás esetén a fejre. A gyökérből készült főzettel több 
helyütt hajhullást és korpás fejbőrt kezelnek. A megreszelt gyökereket disznó- 
vagy libazsírral keverik össze, majd "érlelés" után a kenőcsöt a fájós testrészek 

 

Bojtorján 
 
Cickafarkfű 
masszírozására, kenésére használják. 
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 A modern fitoterápiában is szerepe van a növénynek, méregtelenítő, daganatfejlődést gátló hatásait 
kísérletekkel igazolták. A gyökérdrogot elsősorban hajápolószerek készítésére használják, de alkotórésze 
lehet máj- és epe, valamint reumás és cukorbetegek kiegészítő kezelésére szánt teakeverékeknek is.  

 
Urtica Dioica – csalán,  

Bizonyára nincs olyan ember, akit még nem csípett meg a csalán, hiszen az 
árvacsalán (Urtica urens) és a nagy csalán (Urtica dioica) igen gyakoriak nálunk. 
Kertekben, omladékokon, kerítések és sövények mentén, azaz mindenütt van 
csalán.   
A gyógyászatban mindkét faj levelét, hajtását, gyökerét felhasználhatjuk. A 
tudományos álláspont utal arra, hogy a csalán a vértisztításhoz, a 
bőrtisztátalanságok és a legkülönfélébb eredetű reumatikus panaszok 
kezelésére is sikerrel alkalmazható. 

Csalán

 
Ezeket a tapasztalatokat a természetgyógyászatban jártas orvosok 
megerősíthetik. A csalánvesszőt isiász és lumbágó elleni hatásos szerként is 
javasolják. 

A csalán magjait idős emberek erősítőszerként fogyasztják. A csalán levele pedig nemcsak vértisztító, 
hanem a hasnyálmirigy jótékony szabályozója is.  
 
Betula Pendula – nyírfa/ 

 
Nyírfa levél 

A szláv és a germán hagyományban a nyírnek mint csodaszernek, 
egészen sajátos szerepe volt. Akit húsvétvasárnapon, napfelkelte előtt 
nyírfavesszővel megostoroztak, az "elnyerte" az egészséget; a 
nyírfavesszőkre át lehetett testálni a betegségeket; és nyírfaseprűkön 
ülve repülnek a boszorkányok boszorkány-szombaton a 
boszorkányhegyre. Pünkösdkor és Úrnapjakor nyírfaággal díszítik a 
házak bejáratát, az utakat nyírrel szegélyezik, és a kertekben is 
szívesen látott fa a nyír.  
A gyógyászatban nemcsak a nyírfa levelét használják, hanem a fa 
kérgét, a kátrányát, sőt a fiatal fa kora tavasszal csapolt nedvéből 
nyíres hajszeszt készítettek.  

Hólyag- és vesegyógyító szernek, vértisztítónak és a legkülönfélébb eredetű reumatikus panaszok 
ellenszerének használják. Számos vértisztító teának, vese- és hólyagteának, reumateának és anyagcserét 
elősegítő teakeveréknek az alkotórésze. 
A nyírlevelet a vizeletképzés serkentésére, azaz olyan betegségek kezelésére használják, ahol a fokozott 
vizeletképzés a kívánatos (például vesehomok, a veseképződés megelőzése). Magyarországon két nyírfaj 
honos: a közönséges nyír (Betula pendula) és a szőrös nyír (Betula pubescens). Mindkét faj levele 
gyógyhatású.  
 
Panthenol /dexpanhenol/: nyugtató, hidratáló hatású 
A pantenol a pantothen-savakhoz tartozik. Fontos szerepet játszik a sejtek anyagcseréjében, hiánya 
bőrproblémákat okozhat. A gyógyászatban már régóta ismerik ezt az enzimet, mely felgyorsítja a sebek 
gyógyulását, és megakadályozza a kóros hegesedést és javítja a hajszálak szerkezetét is. A bőr könnyen 
felszívja és a mélyebben fekvő rétegekig is eljut. Manapság számos krémben, bőrápolási termékben, 
samponban és balzsamban megtalálható. Aktivizáló hatása az egészséges bőrnek is jót tesz. 
 
Bisabolol /a kamilla hatóanyaga/  : gyulladást csökkentő hatású 
Az α-Bisabolol a kamillavirág fontos alkotórésze, amely Jellinek szerint a kamilla vizes oldatának 
gyulladásgátló hatását adja. 
 
Allantoin (glioxilsav-diureid, 5-ureido-hidantoin): sejt regeneráló hatású 
Amfoter tulajdonságú természetes anyag. Nem mérgező, a bőrt nem irritálja, sebhegesítő hatású, elősegíti 
az új sejt képződését. A bőr sima, finom lesz tőle. 
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Glycerin: hidratáló, bőrpuhító hatású 
A glicerin a természetben igen elterjedt háromértékű alkohol. Erősen nedvszívó, tömény állapotában szárító 
hatású. Vízmegkötő képessége miatt a kozmetikában mint bőrpuhító anyagot használják. 
 
Menthol: hűsítő, vérkeringést serkentő 
Igen fontos terpénalkohol, a japán borsmentaolajból kifagyasztással nyerik. Jellegzetes szagú, hűsítő, a 
vérkeringést serkentő, görcsoldó anyag. 

 

 

MEDI FLEUR BŐRREGENERÁLÓ BALZSAM 
logisztikai adatok 

 

Termék adatai: 

SF kód: ------------------------------------------------------------------------------------------ 0201 
EAN: ----------------------------------------------------------------------------- 5997385702016 
Töltet: -----------------------------------------------------------------------------------------200 ml 
Töltősúly: --------------------------------------------------------------------------------- 0,190 kg 
Termék magasság: ---------------------------------------------------------------------------165 mm 
Termék szélesség: -------------------------------------------------------------------------- 74 mm  
Termék mélység: ---------------------------------------------------------------------------- 35 mm 
Felhasználhatósági idő: --------------------------------------------------------------- 30 hónap  
Bruttó súly: -----------------------------------------------------------------0,221 kg 
 
 
Csomagolás adatai: 
 
Csomagolási egység: --------------------------------------------------------------------- 24 db 
Karton szélesség: ----------------------------------------------------------------------- 22,0 cm 
Karton magasság: ---------------------------------------------------------------------- 16,5 cm 
Karton hosszúság: ---------------------------------------------------------------------- 31,0 cm 
Karton bruttó súly: ----------------------------------------------------------------------- 5,39 kg 
Raklap / karton: ------------------------------------------------------------------------ 78 karton  
 
Egyéb adatok: 
 
Minimum kötés : ----------------------------------------------------------------------- 6500 db 
Minimum lehívás: --------------------------------------------------------------------------1872 db 
Átfutási idő: ---------------------------------------- megrendeléstől számított 1,5-2 hónap, 
               -mely meghosszabbodik ha a megrendelő speciális igényekkel lép    fel. 
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Gyártási háttér 

A SUNFLEUR Kozmetikai Kft-t a Tulajdonosok azzal a céllal alapították 1989-ben, hogy 
bebizonyítsák, mi magyarok is képesek vagyunk kozmetikumok gyártásában a nemzetközi élvonalba 
kerülni. Népi orvoslásunk több évszázados hagyományait és a magyar tájak speciális gyógynövényeit 
felhasználva olyan természetes anyagokra épülő bio-kozmetikai készítményeket fejlesztettünk ki, amelyek 
a tudomány legújabb állásának, a legfrissebb kutatási eredményeknek is megfelelnek.  
 

A SUNFLEUR Kozmetikai Laboratórium önálló fejlesztéssel, szigorú 
minőségellenőrző rendszerrel valamennyi készítményének recepttúráját és 
csomagolását folyamatosan fejleszti, tökéletesíti, szoros kapcsolatot tart fent a világ 
legnagyobb alapanyag gyártó és beszállító cégeivel, a különböző orvosi területek 
specialistáival, klinikákkal és szakrendelőkkel. 

Cégünk ereje a méreteiből adódó rugalmasságban és dolgozóink 
elkötelezettségében rejlik. A mintegy 25 fős létszám 10 év alatt a 
technikai eszközök teljes cseréje mellett elérte, hogy kulturált új 
üzemcsarnokba költözhetett, ahol a Tisztiorvosi szolgálat által 
folyamatosan ellenőrzött higiéniás feltételek – kompromisszum 
nélkül - maradéktalanul biztosítottak. A Gyártott termékek jelen 
vannak a legnagyobb kereskedelmi láncokban (Auchan, TESCO, 
Rossmann stb.) és a gyógyszertárakban is.  

 

A SUNFLEUR Kozmetikai Laboratórium alkalmazottainak több mint a fele 
diplomás, akik a legmodernebb kutatási eredményeket felhasználva 
azon dolgoznak, hogy Partnereink, termékeink fogyasztói mindenkor 
tökéletesen elégedettek legyenek termékeinkkel. 

A fogyasztó a standard SUNFLEUR kozmetikumok között mindent 
megtalál, ami az egészséges bőrt még szebbé teszi, ápolja és védi. 20 
tagú SUNNY napozócsaládunk az egészséges és gondtalan napozást 
biztosítja minden korosztály számára. 

Jelentős eredményeket értünk el gyógyhatású készítményeinkkel amit, a 
kitűnő minősítést adó klinikai tesztek és gyakorlati tapasztalatok 
együttesen igazolnak. 

Különösen nagy hangsúlyt helyezünk a megbízhatóságra, az 
állandó minőségi színvonal elérésére. Az SGS által auditált 
minőségbiztosítási rendszerünk (ISO 9001:2000)4 garantálja, 
hogy Partnereink mindenkor a megállapodott terméket, a 
megállapodott szolgáltatással kapják. 

                                                 

 

4 Tanusítvány angol és magyar nyelven mellékelve 
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ANALIZIS BIZONYÍTVÁNY CERTIFICATE OF ANALYSIS 

 
 
Termék neve: 
Gyógynövény komplex Medi-Fleur-höz                                                     Ch. szám:5/2002 

Analízis / Analysis Előírások/specifications Mért érték / results 

Külső / Appearace Híg-folyadék, Megfelelő 
Szín / Colour Zöldesbarna Megfelelő 
Illat / Odour -Jellégzetes növényi Megfelelő 
pH 10%-os oldat pH: 5 - 6 PH: 5,15 
Oldhatóság: Víz Oldódik Oldódik 
Felhasznált 
gyógynövények 
 

Orvosi zsálya 
Cickafarkfű 
Bojtorján 
Csalán 
Nyírfalevél 

Orvosi zsálya 
Cickafarkfű 
Bojtorján 
Csalán 
Nyírfalevél 

Mikrobiológia 0-100 csíra/gr steril 
 
Alkalmazott extrahálószer : 45 % Etilalkohol. 
Alkalmazott tartosítószer: Phenoxyetanol, Methylparaben, Ethylparaben, 
Propyparaben és Butylparaben. 

 
Budakeszi, 2002.04.18 
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BIZTONSÁGI ADATLAP 
 

1. A termék: 

Kereskedelmi neve MEDI FLEUR 

Gyártója: SUNFLEUR KOZMETIKAI KFT 2092 Budakeszi/ Kagyló u.1-3. 

2.Összetétel:  
Víz, Alkohol, Gyógynövény kivonat /Salvia Officinalis, Achillea Millefolium, Articum Lappa, Urtica 
Dioica,, Betula Pendula/, Panthenol, Bisabolol, Allantoin, Menthol glicerin, gélképző, tartósító , illat 

Kémiai / INCI/ elnevezés: 

• ALCOHOL F /könnyen gyulladó/ R11, S 7-16  
CAS sz.: 64-17-5 
EINECS sz.: 200-578.6 

• PANTHENOL 
CAS sz.: 81-13-0  
EINECS sz.: 201-327-3 

• BISABOLOL 
CAS sz.: 515 -69-5  
EINECS sz.: 208-205-9 

• ALLANTOIN 
CAS sz.: 97-59-6 
EINECS sz.: 202-592-8 

• GLYCERIN 
CAS sz.: 56-81-5  
EINECS sz.: 200-289-5 

• MENTHOL 
CAS sz.: 89-78-1 
EINECS sz.: 201-939-0 

• IMIDAZOLIDINYL UREA  
CAS sz.: 39236-46-9 
EINECS sz.: 254-372-6 
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• PHENOXYETHANOL 
CAS sz.: 122-99-6 
EINECS sz.: 204-589-7 

3. Lehetséges veszélyek: 

Lenyelést követően: kerülni kell 
Belélegzést követően: - 
Bőrrel érintkezve: egyéni érzékenység lehetséges Szemmel érintkezve: irritáló lehet. 
Különleges veszélyességi adatok ember és környezet vonatkozásában: különösebb kezelési 
módot nem igényel 

4. Elsősegélynyújtás 

Lenyelést követően: sok vizet kell itatni, szükség esetén az orvost felkeresni  
Belégzést követően: nincs információ különösebb tünetről 
Bőrrel érintkezve: érzékenység esetén a bőrfelületet bő, szappanos vízzel kell lemosni 
Szembejutást követően: bő folyóvízzel öblíteni, utána szakorvoshoz kell fordulni 

5. Intézkedés tűz esetén: 

Megfelelő oltóanyag: széndioxid, poroltó, habbal oltó, vagy vízzel  
Különleges veszélyek tűzoltáskor: nem ismertek  
Védőfelszerelés tűzoltáskor: nem ismertek 

6.Intézkedés véletlen kiömléskor/balesetkor 

Személyes óvintézkedések: bő vizes lemosás a bőr-felületről 
Környezetvédelmi óvintézkedések: csatornába, lefolyóba ne kerüljön 
Takarítási módszerek: bő vizes felmosás. 

7. Kezelés és tárolás 

Kezelési utasítás: Különösebb kezelési módot nem igényel  
Tárolási utasítás: Tárolás szoba hőmérsékleten 

8. Veszélyezettség és védőfelszerelések 

Általános adatok: A vegyszerekkel való érintkezés általános szabályait figyelembe kell venni. 
Egyéni védőfelszerelés: nem szükséges 
Belégzés elleni védelem: normál körülmények között nem szükséges  
Bőr/test védelme: nem szükséges 
Kézvédelem: nem szükséges 
Szem védelme: kerülni kell, hogy szembe kerüljön 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

Halmazállapot: Könnyen kenhető gél

Szín: Gyógynövényes szín

Szag: Enyhén parfűmös 

PH 2%-os oldat: 5,5 – 6,5 
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Vízoldhatóság: oldódik 

10. Stabilitás és reakciókészség 

Stabilitás :stabil 
Elkerülendő körülmények: szembe ne kerüljön  
Veszélyes reakciók: esetleges irritáció.  
Veszélyes bomlástermékek: nem ismert. 

11. Toxikológiai adatok 

Bőrirritáció: esetleges bőrirritáció előfordulhat.  
Szemirritáció: Kerülni kell a szembejutást.  
Érzékenység: egyéni érzékenység előfordulhat  
Egyéb toxikológiai adatok: nem ismertek. 

12. Ökotoxicitás 

Ne kerüljön hígítás nélkül talajvízbe, természetes vizekbe és csatorna – rendszerbe 
Helyi szabályozásokat vegyük figyelembe. 

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 

Termék: Higított állapotban csatornába kerülhet. 
Szennyezett csomagolás: kommunális hulladék (szelektív hulladékkezelés) 

14. Szállításra vonatkozó előírások 

ADR/RID és GGVS/GGVE besorolás: - IMDG/GGVE besorolás:  
ICAO/IATA besorolás: - 

15. Szabályozási információk 

A vegyszerekkel való érintkezés általános előírásait kell figyelembe venni. 
Címkézés EU előírások szerint:  
Veszélyességi szimbólum: - 

16. Egyéb  

A fenti adatok ismereteink mai szintjén alapulnak. A fennálló törvények és rendeletek betartásáért 
termékeink felhasználói felelősek. 

Budakeszi, 2004-03-09. 
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Nagykereskedelmi szerződés, 
mely létrejött egyrészről a 
 

Sunfleur Kozmetikai Kft. 
2092 Budakeszi, Kagyló u. 1-3. 

      
 
     továbbiakban: Gyártó, 
 
 
másrészről. 
 
     …………………………………. 
 
      
 
     továbbiakban: Nagykereskedő 
 
Felek között. 
 

A.      Felek 
 
1. A Gyártó magyarországi székhelyű vállalkozás, mely különböző kozmetikai termékeket fejleszt, gyárt 

és forgalmaz. 
 
2. A Nagykereskedő a Szerb Köztársaságban honos cég, amelyik jogosult felhasználásra kész 

kozmetikai termékek importálására, beleértve a forgalmazási engedélyek beszerzését is. 
 
 
B. A szerződés tárgya 
 
3. A Gyártó felruházza a Nagykereskedőt valamennyi általa előállított kozmetikum forgalmazására, 

feltételezve az üzleti életben szokásos, stabil kereskedelmi mennyiségű termék értékesítését. A 
szerződéses termékek (a jelenlegi és jövőbeli kozmetikumok) felsorolása a jelen szerződés 1. számú, 
folyamatosan aktualizált mellékletét képezi. 

 
4. A Nagykereskedő jogosult az értékesítési feladatokat harmadik személyeknek továbbadni. Ez a 

továbbadás azonban nem érinti a Gyártóval szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit és jogait. 
 
5.  A szerződéses értékesítési terület a Szerb Köztársaság területe. 
 
6.  A Nagykereskedő a kozmetikumokat a saját nevében és számlájára vásárolja meg és értékesíti. A 

Nagykereskedő az eladási árait szabadon alakíthatja. 
 
C. A Gyártó kötelezettségei 
 
7. A Gyártó tartozik a Nagykereskedőt kellő mennyiségű kozmetikumokkal nagykereskedelmi áron, 

folyamatosan ellátni. A jelen szerződés megkötésekor érvényes árak a szerződés 2. sz. mellékletét 
képezik. 

 
8. A Gyártó tartozik a nagykereskedőt ingyenesen ellátni az általa használt reklám- és mintaanyagokkal 

(katalógusok, árlisták, javallatok, bemutatópéldányok és minták, stb.). Új termék bevezetéséhez a 
Gyártó a Nagykereskedőt, annak kérelmére, valamennyi szükséges támogatással ellátja (utasítások, 
dokumentációk, minták rendelkezésre bocsátása, stb.) a saját költségére. 
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9. A Gyártó fenntartja magának a jogát arra, hogy a szerződéses területen saját maga vagy megbízása 

alapján harmadik személyek értékesítési tevékenységet végezzenek. 
 
 
D.  A Nagykereskedő kötelezettségei 
 
10. A Nagykereskedő tartozik az általa kialakított vevőkört mindenben támogatni és a lehetőségekhez 

képest bővíteni. 
 
11.  A Nagykereskedő az üzleti életben szokásos reklámozást a saját nevében és költségére végzi. 
 
 
E. Eladási és szállítási feltételek 
 
12. A Gyártó a megrendelt termékeket 30 napos szállítási határidővel szállítja. 
 
13. Az árak az INCOTERMS 2000 szerinti EXW (ex Works, ab Werk). 
 
14. Az áru szállításba adása előrefizetés, akkreditív vagy bankgarancia ellenében történik. 
 
15. A Gyártó az árváltoztatást három hónappal előre írásban tartozik közölni a Nagykereskedővel. A 

csomagolást, kiszerelést érintő speciális megrendelői igények esetén a Gyártó jogosult ezek 
többletköltségének fedezetét előrefizetéshez kötni. 

 
16. A Gyártó szavatolja, hogy a termékek a kozmetikumok gyártásával és forgalmazásával kapcsolatos 

magyar jogszabályoknak megfelelnek, miáltal az áruminőség az EU-követelményeknek is megfelel. 
 
17. A Gyártó kötelezettséget vállal arra, hogy a termékek hibájára visszavezethető okból keletkező, harmadik 

személyek igénye alól a Nagykereskedőt mentesíti. 
 
 
F. A Gyártó márkájának használata 
 
18. A Nagykereskedő jogosult a Gyártó márkájának használatára. Ezen felhatalmazás alapján a 

Nagykereskedő jogosult a Gyártó márkáját reklám céljára és levelezésében felhasználni, de kizárólag 
a jelen szerződés szerinti termékek forgalmazásával kapcsolatosan. A Nagykereskedő nem jogosult 
magát kizárólagos képviselőként feltüntetni. 

 
G. Hatálybalépés, időtartam, a szerződés megszűnése 
 
19. A jelen szerződés az aláírásával lép hatályba, és egy év időtartamra szól. Bármelyik fél jogosult a 

szerződést a határozott idő lejártát megelőzően hat hónapos felmondási idővel a szerződés lejártára 
felmondani. Felmondás hiányában a szerződés további egy évekre automatikusan meghosszabbodik. 

 
20. A szerződés súlyos megszegése esetén (értékesítési területre vonatkozó előírás megszegése, ismételt 

nem- vagy hibás teljesítése a szerződéses feltételeknek, írásbeli figyelmeztetés ellenére) a másik Fél 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és az előző félév szállítási értékének alapul 
vételével számított, 20 % mértékű kötbért követelni. A sérelmet szenvedő Fél jogosult a kötbért 
meghaladó kárának megtérítését a kártérítés általános szabályai szerint követelni.  

 
21. A szerződés megszűnésekor a Nagykereskedő tartozik a birtokában lévő valamennyi reklám- és 

mintaanyagot a Gyártónak visszaszolgáltatni. 
 
22.  A Felek fenntartják annak lehetőségét, hogy a szerződés fennállása alatt a szerződési jogviszonyukat 

kizárólagos hatályúvá alakítsák. 
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H. Zárórendelkezések 
 
23. A jelen szerződésre irányadó jog a magyar jog. Az ENSZ Áruk Nemzetközi Adásvételére Vonatkozó 

Egyezmény alkalmazása kizárt.  
 

24. A Bíráskodás helye Budapest. A nagykereskedő jogosult a Gyártót, a Gyártó székhelye szerint, vagy 
egyébként illetékes bíróságok előtt is perelni. 
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