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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Műtrágya termékekre kötött Letéti-Tárolási Szerződésekhez és
a Letevő/Vevőnél letétben lévő termékekre kötött Adásvételi Szerződésekhez
1. Bevezető rendelkezések
1.1.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a
- Nitrogénművek Zrt. (Cg. 19-10-000148, adószám: 10325957-2-19, 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.) /vagy
- NZRT-TRADE Kft. (Cg. 15-09-072969, adószám: 14392911-2-15, 4400 Nyíregyháza, Kórház utca 1/A.),
mint Letevők – által a Ptk. 6:360.§-a szerinti - műtrágya termékekre kötött - Letéti-Tárolási Szerződésekre
vonatkozó szabályokat tartalmazza.

1.2.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során
„Letevő/Eladó”
megnevezés
alatt
Nitrogénművek
Vegyipari
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaságot/vagy az NZRT-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságot,
„Letéteményes/Vevő” megnevezés alatt a Letevővel Letéti-Tárolási Szerződést illetve a nála letétben
lévő termékre Adásvételi Szerződést kötő természetes, illetve jogi személyt, továbbá jogi személyiség
nélküli szervezetet,
„Felek” megnevezés alatt a Letevőt és a Letéteményest együttesen,
„Termék” alatt a Letevő által a Letéteményesnél letétbe helyezett árut kell érteni
2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

A letétre-tárolásra vonatkozó egyes rendelkezések

A Letevő és a Letéteményes között egyedileg létrejött Letéti–Tárolási Szerződés alapján a Letevő tárolás
céljából a szerződésben meghatározott mennyiségű Terméket ad át a Letéteményes részére, aki az átvett
terméket idegen készletként a Letéti-Tárolási Szerződésben meghatározott telephelyén tárolja. A tárolásra
átadott Terméket (vagy annak egy részét) jelen ÁSZF 5. pontjában foglaltak szerint, az ott meghatározott
későbbi időpontban – a felek között létrejövő külön adásvételi szerződés alapján – a Letéteményes
megvásárolhatja.
A Letéteményes a letétbe helyezett Terméket kifejezetten tárolás céljából veszi át, idegen áruként kezeli és
tartja nyilván, azt felhasználni, harmadik személy részére átadni, a Letéti-Tárolási Szerződés megszűnésekor
visszatartani, vagy azzal egyéb módon rendelkezni nem jogosult.
Letéteményes a letétbe helyezett Termékeket kizárólag fedett, zárt helyen tárolhatja, és köteles betartani a
„RAKTÁROZÁSI és TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK GENEZIS MŰTRÁGYÁKHOZ” megnevezésű
dokumentumban foglaltakat továbbá az egyéb biztonságtechnikai előírásokat. Letéteményes köteles a tárolás
során – szükség esetén a Termék kezelésével – mindvégig megőrizni a Termék jó minőségét. Letevő a
Termékek biztonságos kezelésére és tárolására vonatkozó előírásokat és útmutatót, továbbá a Termék
biztonsági adatlapját a www.genezispartner.hu weboldalon a dokumentumtárban a Letéteményes számára
hozzáférhetővé teszi.
Amennyiben a Termék minőségi állapotában Letéteményes változást észlel, vagy a Termék minőségi
romlásának illetve mennyisége csökkenésének veszélye fenyeget, ezt haladéktalanul köteles a Letevővel
közölni, továbbá megtenni a Letevő utasítása szerinti halaszthatatlan intézkedéseket. Szállítás, tárolás,
valamint mozgatás során megsérült Terméket a Letéteményes köteles jelöléssel ellátni és lehetőség szerint a
telephelyen elkülönítetten tárolni.
A leltározás elősegítése érdekében Letéteményes köteles lehetővé tenni a Termék hozzáférhető és számba
vehető egységekben történő elhelyezését, valamint a havi készletellenőrzés Letevő megbízottja által történő
elvégzését. A Termékben a tárolási előírások be nem tartásából eredő minőségi romlás, mennyiségi csökkenés,
a Termék teljes vagy részleges elveszése, megsemmisülése vagy megsérülése a Letéteményes felelőssége. A
Letevő jogosult a Termék védelme és minőségének biztosítása érdekében a Letéteményessel előzetesen
egyeztetett időpontban – vagy ha az előzetes egyeztetést a Letéteményes akadályozza, nehezíti, vagy
ellehetetleníti, ennek hiányában is – ellenőrzést végezni. A Letéteményes az ellenőrzést nem akadályozhatja,
de azon részt vehet és a jegyzőkönyvben észrevételeket tehet. Belső árumozgatás, illetve több telephely esetén
az egyes telephelyek közötti árumozgatás csak Letevő írásbeli engedélyével történhet.
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2.6.
2.7.

2.8.

A Letéteményest a Terméken a Ptk. 6:363.§-a szerinti zálogjog nem illeti meg.
A Letéteményest a letétbe helyezett Termék tárolásáért 10 Ft/nap/to + ÁFA összegű tárolási díj illeti meg,
amely tartalmazza a lerakás és felrakás költségeit is. Ettől a Felek egyedi megállapodás alapján eltérhetnek.
A tárolási díj összegének meghatározásakor a figyelembe vehető napok számába nem értendő bele:
- Letéteményes általi vételi szándék bejelentése esetén a tárolt készlet megvásárlásának napja, a
megvásárolt mennyiségre vonatkozóan,
- harmadik félnek történő értékesítés esetén a tárolt készlet Letéteményes telephelyéről történt
elszállításának napja, az elszállított termék mennyiségére vonatkozóan.
A tárolási díj összegének meghatározásakor a figyelembe vehető napok számába beleértendő:
- a Letevő telephelyéről történő kiszállítás napja (a szállítólevél kiállításának dátuma).
A tárolási díj elszámolása és számlázása az 5. pont szerinti adásvételi szerződés létrejöttének időpontjában
történik. Amennyiben a Letéteményes a tárolt készletből a tárgyévben nem vásárol, vagy nem a teljes
mennyiséget vásárolja meg, úgy az adott évre vonatkozó éves tárolási díjat a tárgyév december 31. napjával
jogosult és köteles kiszámlázni. A tárgyévet követő évben tovább tárolt mennyiségből február 28-ig
megvásárolt Termék tárolási díját a Letéteményes az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában, a meg
nem vásárolt tétel után járó tárolási díjat pedig a Letéti-Tárolási Szerződés megszűnésekor jogosult
leszámlázni. A Letevő a tárolási díjat 15 napon belül köteles megfizetni.
3.

3.1.

3.2

3.3.

A Termék Letéteményes részére történő leszállítása

A Letevő a Termék Letéteményes részére történő kiszállításának időpontját előzetesen rövid úton (telefonon
vagy elektronikus levélváltás útján) egyezteti a Letéteményessel. A fuvarozás módját Letevő választja meg, a
teljesítés helye Letéteményes által megjelölt telephely.
A Letéteményes a Terméket a Letéti-Tárolási Szerződésben meghatározott szállítási intervallum alatt, a
Letevő által meghatározott ütemezésben folyamatosan köteles átvenni, minimum 100 tonna/nap
mennyiségben.
Ha az előzetesen egyeztetett időpontban a Termék a Letéteményes érdekkörében felmerült okból nem kerülhet
betárolásra, a Letéteményes köteles az ezzel felmerült többletköltséget számla alapján, annak kiállításától
számított 15 napon belül a Letevő részére megtéríteni.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

A Letevő a tárolás időtartama alatt - az 5. pont szerinti adásvételt megelőzően - jogosult a Letéteményes által
őrzött Terméket harmadik személy részére értékesíteni és erről a Letéteményest tájékoztatni.
A Letevő a tárolt Termék harmadik személy részére történő kiadása érdekében kiszolgálási megbízást küld
Letéteményesnek, aki a Terméket ennek alapján szolgáltatja ki a telephelyről.
Harmadik személy részére történő folyamatos, zökkenőmentes árukiadást - az ehhez szükséges személyi és
tárgyi feltételeket - a Letéteményesnek kell biztosítania.
Az árukiadás során a Letéteményesnek törekedni kell a FIFO elv érvényesítésére, ennek megfelelően mindig a
legkorábban betárolt Terméket kell kiadni. Az adásvételi szerződés megkötése és a vételár megfizetése közötti
időben a Letéteményes/Vevő a Terméket letéti jogviszonyban tárolja és őrzi, tárolási díj felszámítására
azonban nem jogosult.
Letéteményes az árukiadást követő első munkanapon 12 óráig a szállítólevél (szállítólevelek) elektronikus
úton történő megküldésével köteles értesíteni a Letevőt arról, hogy a harmadik személy részére értékesített
Termék a telephelyéről elszállításra került.
5.

5.1.

5.2.

Harmadik személy részére történő értékesítés

A Termék megvásárlására vonatkozó rendelkezések

A Letéteményes a letétben lévő Terméket (vagy annak egy részét) a tárgyév szeptember 01-től a tárgyévet
követő év február 28-ig terjedő időtartam alatt megvásárolhatja. A Letéteményes vételi szándékát a fenti
időtartamon belül telefonon, vagy elektronikus levél (e-mail) útján jelenti be a Letevőnek. A vételi szándék
bejelentését követően a felek írásbeli adásvételi szerződést kötnek, mely mindkét fél részéről történő cégszerű
aláírással jön létre, az abban meghatározott feltételek szerint.
A Termék megvásárlása esetén a Letevő/Eladó a Termék tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig
fenntartja. Az áru tulajdonjoga az adásvételi szerződésben meghatározott teljes vételár megfizetésének napján
száll át a Letéteményes/Vevőre.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

A vételár megfizetése az adásvételi szerződés aláírását követően kiállított számla alapján, halasztott fizetéssel
történik. A számla a Letéteményes/Vevőnek az adásvételi szerződésben megjelölt nevére/cégnevére és címére
kerül kiállításra, utóbb a számla ezen adatai nem módosíthatók.
A vételár késedelmes megfizetése esetén a Vevő a késedelembe esés időpontjától a teljes vételár kifizetésének
napjáig havi 1%-os késedelmi kamatot tartozik az Eladó részére megfizetni. 15 napot meghaladó fizetési
késedelem esetén a Letevő/Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni.
A jogügylet kettős jellege miatt az adásvétel során a Letéteményes/Vevő mennyiségi reklamációval nem élhet,
minőségi kifogást pedig csak olyan (rejtett) hiba miatt jelenthet be, mely kizárólag a felhasználáskor
észlelhető, és nem áll összefüggésben a Termék Letéteményes/Vevőnél történő tárolásával. Az ilyen minőségi
hibát a Letéteményes/Vevő annak felfedezésétől számított 5 munkanapon belül köteles a Letevő/Eladónak
bejelenteni. A határidő elmulasztásából eredő kárt és az időmúlás miatti bizonyítatlanság az ő terhére esik.
A Letevő/Eladó által értékesített műtrágya termékek felhasználhatósági időtartama a gyártás időpontjától
számított 2 év, mely időtartamig a Letevő/Eladó garantálja, hogy a Termék a vonatkozó tárolási, kezelési
szabályok megtartása mellett biztonságosan felhasználható, és ezen időtartam alatt sem használójára, sem a
környezetre semmiféle veszélyt nem jelent.
A Letéteményes/Vevő a megvásárolt Termék minőségi hibája miatt az Adásvételi Szerződés megkötésétől
számított 1 év alatt kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A szavatosság nem vonatkozik a Termék olyan
hibáira/hiányosságaira, amelyek az átvételt követően (pl. a raktározási és tárolási előírások be nem tartásából,
a rendeltetésellenes használatból stb. eredően) keletkeztek.
A Letevő/Eladó a Letéteményes/Vevő vagy harmadik személy veszteségéért – a Ptk. 6:152.§ és 6:526:§-okban
említett korlátokkal – kizárólag a Termék vételárának erejéig felel. A Letevő/Eladó nem felel a
Letéteményes/Vevő vagy bármely más személyt ért általános vagy közvetett károkért, ideértve az elmaradt
hasznot is. A Letevő/Eladó nem felel a Letéteményes/Vevő vagy bármely más személyt ért általános vagy
közvetett károkért, ide értve az elmaradt hasznot is.
6.

6.1.

6.2.

Minőségi előírások

A Letevő a www.genezispartner.hu weboldalon közzétett Termékspecifikációban foglaltaknak illetve az
Európai Uniós normatíváknak (EK műtrágya) megfelelő minőségű Terméket tárol be a Letéteményes
telephelyére, mely minőséget a Letéteményes a tárolási időszak alatt köteles fenntartani.
A Letevő a minőséget a letétbe helyezéskor szállítmányonként kiállított megfelelőségi nyilatkozattal tanúsítja.
A megfelelőségi nyilatkozat a szállítólevél melléklete.
7.

Reklamációk ügyintézése

7.1.

Letevő joga és kötelessége a Termék zárt rendszerű, emberi beavatkozást kizáró mérési rendszerrel
rendelkező hitelesített mérlegen történő mérése. Az elszámolás és a számlázás alapját - a szerződés
teljesítésének helyétől függetlenül - a Letevő pétfürdői gyártelepi, MKEH által az 1991. évi XLV. Törvény 7.
§ és 10. § szerint hitelesített 60 tonnás hídmérlegén mért nettó súly (tára nélküli rakomány súly) képezi. Az
érvényes hitelesítési bizonyítvány a szerződő fél kérésére bemutatásra kerül.

7.2.

A Letéteményes az egyes szállítmányok súlyát kizárólag a MKEH által hitelesített mérlegen ellenőrizheti, a
fuvarozó cég fuvarozást teljesítő képviselőjének (gépkocsivezetőjének) jelenlétében. A két hitelesített
hídmérlegen mért nettó súly között 200 kg eltérés megengedett. Amennyiben Letéteményes mérése során a
nettó súly eltérése nagyobb mint 200 kg, úgy ezt a Letéteményes a szállítólevélen a gépkocsivezető aláírása
mellett rögzíti, továbbá az átvételtől számított 48 órán belül írásban mennyiségi reklamációt köteles
bejelenteni. A késedelmes bejelentésből vagy a bejelentés elmulasztásából eredő károkért a Letevő nem felel,
és a bizonyítatlanság következményei a Letéteményest terhelik.
Letéteményes és Letevő a Termék átadásával (betárolásával) vagy tárolásával kapcsolatban egymás felé tett
észrevételeiket kölcsönösen kivizsgálják, és ennek eredményéről a másik felet késedelem nélkül értesítik.

7.3.

8. A Letéti szerződés megszűnése, a Termék visszaadása
8.1.

A letéti jogviszony – amennyiben a Letéti-Tárolási Szerződés másként nem rendelkezik – határozatlan időre
jön létre, melyet bármelyik fél írásban, 30 napos felmondási idővel jogosult felmondani.
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8.2.
8.3.

8.4.

A Letéti-Tárolási Szerződést bármelyik fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél a szerződés
alapján őt terhelő bármely kötelezettségét megszegi.
A Letéti-Tárolási Szerződés felmondás nélkül is megszűnik, ha a szerződésben meghatározott teljes
Termékmennyiség a Letevő rendelkezése alapján kitárolásra (elszállításra), vagy a Letéteményes által
megvásárlásra került. Ha a tárolt Termékre (annak egy részére) a felek között adásvételi szerződés jön létre, a
megvásárolt Termékmennyiségre vonatkozó letéti jogviszony azon a napon szűnik meg, amikor a megvásárolt
Termék vételárát a Letéteményes/Vevő a Letevő/Eladó részére megfizeti.
A szerződés felmondás útján történő megszűnése esetén a Letéteményes köteles a Terméket a Letevő részére a
tárolás helyén visszaadni. Amennyiben a Letevő a szerződés megszűnésekor a Terméket nem veszi át, a
Letéteményes azt a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles tovább őrizni.
9.

Vegyes rendelkezések

9.1.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a www.genezispartner.hu weboldalon történő közzététellel lép hatályba,
és a hatályba lépését követően megkötött Letéti-Tárolási Szerződésekre és a Letevő/Vevőnél letétben lévő
termékekre kötött Adásvételi Szerződésekre irányadó.
9.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek visszavonásig, illetve az új ÁSZF www.genezispartner.hu weboldalon
történő közzétételéig hatályos.
9.3. Jelen ÁSZF értelmezésével vagy teljesítésével összefüggésben felmerült jogviták rendezését elsősorban
egyeztetés útján kell megkísérelni. Amennyiben az egyeztetés eredménytelennek bizonyul, úgy a jogvita
eldöntésére értékhatártól függően a Letevő székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetve Törvényszék
kizárólagosan illetékes.
9.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései az irányadóak.
Hatályos: 2017. május hó 2. napjától
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