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ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

Hatályos: 2022. március 1.-től. 
 
 
 

1. Általános rendelkezések 
1.1. Jelen ÁSZF a Martin Metal Product Kft. (továbbiakban, 

mint Szállító) által tett összes ajánlatára, rendelésére, 
szerződésére, szállítására és egyéb szolgáltatására 
érvényes. 

1.2. A Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő) a 
megrendelés leadásával, továbbá az áruk és 
szolgáltatások átvételével elfogadja ezeket a 
feltételeket. A Megrendelő ezzel ellentétes 
nyilatkozatai érvénytelenek. 

1.3. Az ÁSZF egyes pontjainak egyedi megtárgyalása és 
írásos módosítása nem befolyásolja a többi pont 
érvényességét. 

2. Ajánlatok, megbízások  
2.1. A Szállító által tett ajánlatok – ha az ajánlat 

tartalmából más nem következik – az ajánlat 
kiadásának napján érvényesek. 

2.2. Megrendelő az ajánlatot az ajánlat érvényessége alatt, 
írásban jogosult elfogadni. A szerződés létrejön 
azonban abban az esetben is, ha a Szállító ajánlatát a 
Megrendelő az érvényességi időn belül szóban fogadja 
el, és a Szállító az ajánlat szóbeli elfogadása alapján a 
Megrendelést írásban visszaigazolja, és azt a 
Megrendelő írásban nem kifogásolja a visszaigazolás 
megküldését követő 1 munkanapon belül. 

2.3. Amennyiben a Megrendelő az ajánlatban foglaltak 
alapján, de attól eltérő tartalommal (pl. eltérő 
mennyiségekre) közöl megrendelést, a szerződés csak 
abban az esetben jön létre, ha a megrendelést a 
Szállító írásban visszaigazolta. 

2.4. Amennyiben az ajánlat Megrendelő általi elfogadására 
az ajánlat érvényességi idején túl kerül sor, a 
szerződés csak abban az esetben jön létre, ha a 
megrendelést a Szállító írásban visszaigazolta. 

2.5. A létrejött jogviszony módosítása és kiegészítése csak 
írásban történhet. 

2.6. Átutalással történő fizetés, halasztott fizetés esetén a 
Szállító csak írásbeli megrendelést fogad el. 

2.7. A Szállító és Megrendelő között e-mail vagy FAX útján 
tett nyilatkozatok írásbeli nyilatkozatnak minősülnek 
jelen jogviszonyban. 

2.8. A Szállító fenntartja a jogot, hogy a hivatalos 
nyilvántartások alapján a Megrendelőhöz köthető 
(különösen, ha az e-mail cím a cégjegyzékben 
nyilvántartott adatként szerepel), a Megrendelő által 
kereskedelmi kommunikációja során egyértelműen 
használt domain alatti címről kerül kiküldésre), vagy a 
Szállító rendelkezésére álló információk – elsősorban 
korábbi üzleti kapcsolatból származó, és/vagy 
Megrendelő által megadott adatok – alapján a 
Megrendelőhöz köthető címtől eltérő címről érkező 
nyilatkozatokat visszautasítsa, vagy a nyilatkozat 
hatályosulását a forrás más csatornán történő 
megerősítéshez kösse. Az előbbiek szerint a 
Megrendelőhöz köthető címről érkező nyilatkozat a 
felek jogviszonyában joghatályos nyilatkozatnak 
minősül. 

3. Árak és fizetési feltételek 
3.1. Amennyiben az ajánlatból más nem következik, a 

megadott árakat úgy kell tekinteni, hogy azok nettó 
árak (a mindenkor alkalmazandó általános forgalmi 
adót nem tartalmazzák), gyártási méretre 
vonatkoznak, nem tartalmazzák a csomagolás, 
darabolás, szállítás, rögzítés és műbizonylat 
költségeit. 

3.2. A termék vételára a megrendelés visszaigazolásban, 
vagy a számlán szereplő pénznemben, az ott megjelölt 
időben esedékes. A vételár akkor minősül 
megfizetettnek, ha a vételár a Szállító bankszámláján 
maradéktalanul jóváírásra került. 

3.3. Amennyiben a Megrendelő az esedékességkor 
maradéktalanul nem tett eleget a fizetési 
kötelezettségének, úgy az elszámolásra - Ptk. 6:46. § 
rendelkezéseinek megfelelően – költség, kamat, 
főtartozás sorrendben kerül sor. 

3.4. Késedelem esetén a hátralékos összeg után a 
késedelem idejére Szállító a késedelemmel érintett 
naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamat - idegen pénznemben meghatározott 
pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó 
jegybank által meghatározott alapkamat, ennek 
hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal 
növelt értékét számítja fel. 

3.5. Szállító behajtási költségátalányként a kereskedelmi 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének 
késedelme esetén a követelése behajtásával 
kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak 
megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem 
kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-
középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre 
tarthat igényt. 

3.6. Lejárt fizetési határidejű és/vagy hitellimit mértéke 
feletti tartozás fennállása esetén a megrendelt 
terméket a Szállító csak készpénzfizetés, vagy előre 
történő átutalás mellett értékesít. 

3.7. A Megrendelő a Szállító kérésére köteles megfelelő 
biztosítékot nyújtani az őt terhelő kötelezettség 
teljesítésének biztosítására. 

4. Teljesítés helye, kárveszély átszállása, átvétel 
4.1. A teljesítés helye – a felek kifejezett ellentétes 

megállapodása hiányában – a Szállító ajánlatban 
megjelölt telephelye, ennek hiányában a Szállítónak a 
körülmények – így különösen a felek korábbi üzleti 
kapcsolata, a megrendelés címzettjeként megjelölt 
üzletkötő munkavégzési helye – alapján a 
megrendeléshez leginkább kapcsolódó telephelye. 

4.2. A megrendelt termék Megrendelőnek, vagy a 
fuvarozónak történő átadásával, de legkésőbb a 
Szállító telephelyének elhagyásával a kárveszély és 
valamennyi teher átszáll a Megrendelőre. 

4.3. Mennyiségi és minőségi átvétel a Szállító telephelyén 
történik. Az anyagok hiánytalan átvételét Megrendelő 
(vagy a képviseletében eljáró fuvarozó) az árukiadási 
dokumentumok aláírásával köteles igazolni. 
Amennyiben árukiadás történik, de az árukiadási 
dokumentumok a megrendelő vagy megbízottja 
(fuvarozója) által nem kerülnek aláírásra, úgy kell 
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tekinteni, hogy az árukiadási dokumentumokon 
feltüntetett áruk a megrendelő részére 
hiánytalanul, minőségi kifogások nélkül átadásra 
kerültek. 

4.4. Gyártási sajátosságok okán az egyes termékek tömege 
műszaki tűrésen belül változhat, melyre tekintettel a 
kiszállított termék tömege az ajánlatban megjelölthöz 
képest ±10% mértékben változhat. Az ilyen eltérés 
mennyiségi kifogást nem alapoz meg. 

5. Szállítási határidő 
5.1. A Szállító a termékeit vagy készleten tartja, vagy a 

Megrendelő részére egyedi megrendelés alapján szerzi 
be. A Szállító az átvételéről készre jelentést küld a 
Megrendelőnek. Megrendelő kötelezettsége a 
kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül a termék 
elszállítása. Amennyiben a Megrendelő 3 munkanapon 
belül nem szállítja el a terméket, úgy a Szállító 
jogosult a Megrendelővel költségére azt kiszállítani, 
vagy a raktározás költségeit a Megrendelővel szemben 
érvényesíteni. 

5.2. A Szállító az előszállítás és részszállítás jogát 
fenntartja. 

5.3. Megrendelő részére - kérésre - a rendelés 
megérkezésétől, illetve anyagainak rendelkezésre 
állásától számított 2. munkanapon az árut kikészítve, 
várakozás mentesen tudja kiszolgálni a Szállító. 

6. Tulajdonjog fenntartása 
6.1. Szállító a termékek tulajdonjogát a teljesítéssel 

kapcsolatos valamennyi szállítói igény (különösen az 
áru ellenértékének teljes kifizetése) teljesítéséig. 

6.2. A tulajdonjog fenntartása esetén is alkalmazandó a 
4.2. termék feletti kárveszély átszállására vonatkozó 
rendelkezés. 

7. Minőségi és mennyiségi kifogások, reklamáció 
7.1. A nyersanyagok hibája esetén a Szállító a beszállítója 

révén csak olyan mértékben vállal felelősséget, 
amilyen mértékben szakmai gondossággal fel kellett 
volna, hogy ismerje a hiányosságot. Az összes 
kiszállított külső gyártmány és áru közül csak arra 
vállalunk szavatosságot, amely gyártmány és áru 
beszállítója a Szállító felé is szavatol. 

7.2. Megrendelő bármely kifogásáról írásban köteles 
Szállítót értesíteni a következők szerint:  

7.2.1. Külsőleg látható sérülések és hiányok esetében 
Megrendelő köteles ezeket az átvételkor a 
szállítási okmányokra felvezetni. 

7.2.2. Külsőleg nem látható sérülések esetében a 
Megrendelő általi felhasználástól számított 48 
órán belül, de semmiképp sem később, mint az áru 
leszállításától számított 6 hónapon túl. 

7.3. Amennyiben a megrendelt termékeket a Megrendelő 
saját, vagy megbízottja fuvareszközén szállítja, a nem 
megfelelő szállításból, rakodásból, anyagvédelemből 
(ponyvavédelem hiányából adódó megázás) adódó 
hibákért, sérülésekért, megázásokért a Szállítót 
felelősség nem terheli. 

7.4. A Megrendelő a 6 hónapon túl emelt kifogásai alapján 
Szállítót szavatossági felelősség vagy kötelezettség 
nem terheli. 

7.5. Amennyiben Megrendelőnek bármilyen minőségi 
problémája merül fel a leszállított anyaggal 
kapcsolatban, az anyagon javítást, bármilyen utólagos 
megmunkálást csak Szállító írásbeli jóváhagyásával 
tehet. 

8. Termékek visszavásárlása 
8.1. Az átvett áruk – minőségi kifogás nélküli - visszaküldése 

és cseréje kizárólag a Szállító előzetes 
beleegyezésével történhet. Az ezzel kapcsolatosan 
felmerülő költségeket a Megrendelő viseli. 

8.2. A Szállító által ellenőrzött, kifogástalan, 
sérülésmentes és változatlan minőségű termékek 
visszavásárlása esetén a Szállító a vételárat nem téríti 
vissza, azonban az áruérték 25 %-ának de legalább 
nettó 110 EUR-nak megfelelő kezelési díj levonása 
után fennmaradó összeg más termékek árába történő 
beszámításával levásárlásra biztosít lehetőséget. 

8.3. A speciális, egyedi igényre legyártott termékeket, 
valamint a raktáron nem tartott, egyedi igényre 
megrendelt termékeket és méretre vágott termékeket 
a Szállító nem vesz vissza. 

9. Minőségtanúsítás 
9.1. Szállító a termékei minőségét jogszabályoknak 

megfelelően, az érvényes szabványoknak megfelelően 
tanúsítja. A jogszabályi követelményeket meghaladó 
minőségtanúsítási igényeket a Szállító a rendelkezésre 
álló lehetőségek függvényében, a felmerülő költségek 
Megrendelő általi előlegezése esetén tud teljesíteni. 

10. Rendkívüli esetek, vis maior 
10.1. Előre nem látott kényszerítő körülmény, 

elháríthatatlan akadály (vis maior) esetén, hatóságok 
intézkedései, energia- vagy nyersanyaghiány, továbbá 
egyéb olyan körülmények esetén, melyekre a 
Szállítónak nincs befolyása, az elfogadott szállítási 
határidő a megfelelő időtartammal későbbre tolódik. 

10.2. Ha a szállítás késedelme a Szállító beszállítójának 
mulasztása miatt történik, akkor a Megrendelő nem 
élhet a Szállítóval szemben kártérítési igénnyel, vagy 
egyéb igénnyel. 

11. Adatkezelés 
11.1. Megrendelő kifejezetten hozzájárul, hogy 

személyes adatait (születési nevét, dátumát), címét, 
vállalkozásának nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, 
adószámát, kapcsolattartójának adatait a szerződés 
teljesítése végett a Szállító kezelje, szükség esetén 
biztosítójának, jogi képviselőjének átadja. 

12. Jogviták rendezése, alkalmazandó jog 
12.1. Felek a jogvitákat elsősorban békés úton rendezik. 

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek 
jogvitájukat a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező magyar bíróság útján rendezik. 

12.2. A szerződés, valamint a jelen általános szállítási 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar 
jog szabályait kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
Székesfehérvár, 2022.03.01. 
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