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VEVŐI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
ÉRVÉNYES 2021 MÁJUS 1-TŐL 

 

1 Az általános szerződéses feltételek tárgya, hatálya 
 

1.1 A jelen „Vevői általános szerződéses feltételek” (a továbbiakban Dokumentum) a 
Martin Metals Kft., mint Vevő, (a továbbiakban Vevő), valamint az eladók, mint 
beszállítók, (a továbbiakban Szállító) együtt, mint Felek közötti valamennyi 
megállapodásra érvényes általános szerződéses feltételeket fogalmazza meg. 

1.2 A jelen „Vevői általános szerződéses feltételek” hatálya kiterjed minden olyan 
megállapodásra, melyet Vevő meghatalmazott képviselője köt Szállítóval, szóban vagy 
írásban, amennyiben a megállapodás kifejezetten utalást tartalmaz a jelen Dokumentumra. 
Ilyen utalás lehet a jelen Dokumentum címének, nevének és internetes elérhetőségének, 
vagy linkjének a megállapodásban történő szerepeltetése, vagy arra történő egyértelmű 
utalás. A Dokumentumban felsorolt feltételek akkor lépnek hatályba, ha a Szállító a 
Dokumentummal kapcsolatosan kifogását a megállapodás kézhezvételét követő 
munkanap 12:00 óráig írásban nem jelezte.  

1.3 Amennyiben valamely szerződő partner a jelen dokumentumot, vagy annak valamely 
pontját nem ismeri, vagy nem fogadja el, úgy azt írásban kell kifejezésre juttatnia. 
Amennyiben ezt nem teszi, úgy a Dokumentum 1.2 pontban említettek értelmében 
érvénybe lép. A jelen Dokumentum egyes pontjait módosító esetleges egyedi szerződéses 
kitételek a jelen dokumentum más pontjainak érvényességét nem módosítják. 

1.4 A Vevő vételi szerződéseinek fajtái, jelen dokumentum tárgya: 
 

 Hosszú távú (féléves, éves, több éves) keretszerződések, és ezeket realizáló 
megállapodások 

 Időszakos keretszerződések és azokat realizáló megállapodások (mennyiségi 
keretszerződések havi vagy negyedéves lehívások) 

 Egyéb egyedi megállapodások, szerződések, kötések (Tőzsdei nyitott-áras, határidős 
kötések, spot áras megállapodások). 

 
2 Törvényi háttér és jogi felelősség 
 
2.1 Eladó és Vevő minden megkötött ügylete, a piacon megtett minden lépése a tevékenységét 

szabályozó hatályos jogszabályok betartásával történik, ilyen jogszabályok többek között 
és különösen: 
 Fémkereskedelmről szóló 2013. évi XCL. törvény (továbbiakban Törvény) 
 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről 
 Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a 

hulladékszállításról 
 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról és ennek végrehajtási rendelete 
 Az Európa Tanács 333/2011/EU rendelete az egyes fémtörmelék típusoknak a 

2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladékjellegének 
megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról. 
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2.2 Vevő jogosult megtagadni minden olyan ügylet létrejöttét, aminek kapcsán bármilyen a 

Szállító részéről megtett, a hatályos jogszabályba ütköző lépés, vagy információ a 
tudomására jut. Vevő kizárja felelősségét minden olyan szerződés, szállítás, szolgáltatás 
esetében, ami a Szállító által Vevő megtévesztésével jött létre. Az ilyen szerződések, 
szállítások, szolgáltatások a jogszabályok erejénél fogva semmisnek tekintendők. 

 
3 Szállító és Vevő általános kártérítési felelőssége a jogszerűség garantálására 

 
3.1 Felek tudatában vannak annak, hogy a fémkereskedelem, és különösen a fém hulladék 

kereskedelem a hatóságok által többszörösen figyelt és monitoring rendszerrel követett 
tevékenység. Kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogszabályok betartásában 
segítséget nyújtanak egymásnak, nyilvántartásaikkal, gyors ügyintézésükkel, elősegítik, 
hogy a partner fél a partneri hibából, tévedésből, vagy jogsértésből, az esetleges hatósági 
elmarasztalások alól kivonhassa magát, vagy legalább minimalizálhassa az abból származó 
hátrányait. 

3.2 Felek kölcsönösen elismerik a másik fél kártérítési igényeit, ha a tevékenységükkel olyan 
helyzetet teremtenek, hogy a másik fél miattuk nem tudja teljesíteni a hatóságokkal 
szembeni kötelezettségeit. 

 
4 A Vevő és Szállítói ár és árfolyam kockázati garancia  

 
4.1 Felek annak tudatában, hogy a fémkereskedelmi tevékenység jelentős ár- és árfolyam 

kockázatokat hordoz magában, a kereskedelmi megállapodásaikban rögzített 
mennyiségekért, határidőkért, az ár- és árfolyam-biztosítási ügyletekért garanciával 
tartoznak az alábbiak szerint: 

4.2 Szállító viseli az előre fixált átlagáras, ill. a „spot” megállapodásokkal megkötött 
mennyiségek és árszintek kockázatát, azaz, ha a Szállító nem szállítja be határidőre a 
megállapodás szerinti mennyiséget, és ebből Vevőnek kára származik, úgy Szállító köteles 
ezt a kárt megtéríteni. Vevő ilyen esetben jogosult a megfelelően bizonyított kárát és az 
ebből eredő pénzügyi okmányokban kinyilvánított követelését a nyitott fizetési 
kötelezettségeiből leszámítolni. 

4.3 Amennyiben Szállító más devizában kérte az ármegállapítást későbbi átváltási 
lehetőséggel, úgy annak árfolyamkockázatát Szállító viseli. 

4.4 Vevő jogosult a Szállító fizetőképességét saját szempontjai szerint megítélni, és annak 
függvényében jogosult megtagadni, vagy csak valamely pénzügyi garancia ellenében 
elvégezni az ár- és árfolyam biztosítást. 

4.5 Amennyiben Vevő utólagos ármegállapítással köt megállapodást, az ár-vagy árfolyam 
biztosítással összefüggő valamennyi utólagos költségét a Szállítóra terhelheti. 

 
5 Minőségi és mennyiségi teljesítés és határidőt illető szavatosság és felelősség 
 
5.1 Szállító tudomással bír arról, hogy Vevő az árut az Európai Unióban vagy Magyarországon 

értékesíti. Az áru fajtája, az árazás módja megállapodásonként és ügyletenként változó. 
Eladó az egyes megállapodások és ügyletek mennyiségi és határidős feltételek teljesítéséért, 
valamint a leszállított áru minőségéért, a csomagolás előírt paramétereinek betartásáért 
Vevő felé szavatossággal tartozik.  

5.2 Amennyiben Vevőt a Szállító határidős, mennyiségi, vagy minőségi kötelezettségeinek 
elmaradása hátrányosan érinti, úgy azokat Szállítóra háríthatja. Ilyen esetekben Vevő 
jogosult a nem teljesített szerződést, írásbeli megállapodást egyoldalúan, a Szállító írásbeli 
értesítése mellett felmondani. 
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5.3 Az írásbeli megállapodások által definiált egyes hulladékok és hulladékstátusból kivont, 
továbbiakban un. másodnyersanyagokkal kapcsolatos minőségi összetételi átvételi 
követelmények honlapunkon megtalálhatóak: martinmetals.eu, termékek menü, 
alapanyagok fülön. 

5.4 Az egyes hulladékokra és másodnyersanyagokra vonatkozó csomagolási előírásokat pedig 
a martinmetals.eu/csomagolási-eloirasok alatt lehet megtalálni. 

5.5 Amennyiben Felek külön nem állapodtak meg Szállítónak az egyes szerződéseknek 
megfelelő mennyiségeket az írásban megállapodott határidőig kell teljesíteni. A szállítások 
részben vagy teljes egészében történt meghiúsulása vis-major esemény esetén csak Vevő és 
Szállító által írásban kötött külön megállapodással közösen egyeztetett feltételek alapján 
teljesíthetők. Lejárt határidő vagy határidőre nem teljesített szerződésekből eredő kára 
esetén Vevő a nem teljesítő Szállító felé kártérítési igényét érvényesítheti. 

5.6 Az egyes írásbeli megállapodások, szerződésekben rögzített mennyiségek +/- 1% 
toleranciával teljes egészében teljesítendők, kivéve, ha Felek a szerződésben írásban 
másképpen egyeztek meg. Az egyes írásbeli megállapodásokban, szerződésekben rögzített 
mennyiségek teljesítési helye, ha Felek másképp nem állapodnak meg: 8104 Várpalota, 
Fehérvári út 26. Martin Metals Kft raktára. 

5.7  Az Szállító szavatolja, hogy a Szerződésben, illetve írásbeli megállapodásban 
meghatározott árak teljes körűek, és Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül ezeken túl 
semmilyen jellegű kiegészítő díj nem kerül felszámításra, korlátozás nélkül ideértve 
szállítási, csomagolási, címkézési, díj, vám, adó, tárolási és biztosítási díjak. 

5.8  A beérkező hulladékot és másodnyersanyagot Vevő az Inotal Zrt területén működő hiteles 
60 tonna kapacitású híd-mérlegen és az ehhez kapcsolódó radioaktivitást mérő sugárkapun, 
valamint saját hiteles, digitális raklapmérlegén mérlegeli, saját akkreditált 
laboratóriumában minősíti, majd az eredményről bevételezési jegyet küld Szállító részére. 

5.9 Vevő érvénytelennek tekinti, és azonnali hatállyal felmondja az érvényes írásbeli 
megállapodást, ha annak pontjait a Szállító önhibájából nem teljesíti, valamint Szállító nem 
értesíti Vevőt az ellene folyamatban lévő csődről, felszámolásról, banki letiltásról, hatósági 
szankciókról, minden egyéb ellene folyó jogi szankcióról. Vevő a szerződés felbontásából 
eredő anyagi kárát 5.2 pont szerint Szállítóra háríthatja. 

 
6 Tulajdonjog és Fizetési feltételek: 
 
Amennyiben szerződő Felek másképpen nem rendelkeznek az alábbi, általános feltételek 

érvényesek: 
 
6.1 Az egyes írásbeli megállapodások tárgyát képező hulladékok és másodnyersanyagok 

leszállítása - és Vevő általi átvétele - után Szállító a szerződésben megegyezett fizetési 
feltételeknek megfelelően, az 5.8 pont szerinti bevételezési jegy alapján Vevő felé állítja ki 
számláját. 
 

6.2 Külön megállapodás esetén Vevő 5.8 pont szerint un. Ön-számlát (Self-Billing) is kiállíthat, 
melyet Szállító saját kimenő számlájaként könyvel. Fizetési határidő ebben az esetben is a 
6.4 pont alapján kerül megállapításra. 
 

6.3 Számlázás pénzneme alapesetben euro vagy magyar forint. 
  
6.4 Vevő fizetési kötelezettségét legkésőbb az írásbeli megállapodásban rögzített időpontig 

banki átutalással teljesíti Szállító számlája ellenében.  
 

6.5 Az 5.7 pont szerint beérkezett, minősített és átvett hulladék és másodnyersanyag Vevő 
tulajdonába és birtokába kerül, ezzel az áruért való felelősség is Vevőre száll.  
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6.6 Vevőnek - egyes lezáratlan reklamációs eseteket kivéve - jogában áll a 6.5 pont szerint 
tulajdonába és birtokába került hulladékokat és másodnyersanyagokat haladéktalanul 
feldolgozni, újrahasznosítani, vagy tovább értékesíteni anélkül, hogy az illető hulladék, 
illetve másodnyersanyag ellenértékének kiegyenlítése megtörtént volna. A Szállító minden 
ilyen esetben is jogosult a követelését a Vevő felé érvényesíteni. 

 
7 Egyéb rendelkezések, tájékoztatás, Vis-major és felelősség kizárása: 
 
7.1 Vis-major helyzet áll fent, ha Vevő és vagy Szállító az alábbi előre nem látható, rajta kívül 

álló okok miatt kötelezettségét részben, vagy egészben nem tudja teljesíteni az írásbeli 
megállapodásban rögzített feltételek szerint. A jogi rendelkezéseken túl a következő 
körülmények a megállapodás alkalmazásában vis-majornak minősülnek: 
 a munkaügyi viták, a sztrájk, felkelés, 
 a fegyveres erők mozgósítása, lefoglalás, bojkott, 
 embargó, a valutaátszállítás,  
 járvány, természeti katasztrófák, 
 a nyersanyagok és kiegészítő anyagok általános hiánya, az energiafogyasztás állami 

korlátozása,  
 háború, háborús fenyegetés, polgárháború és lázadás. 

 
7.2 Jelen Dokumentum digitális példánya megtalálható Vevő honlapján, melyről Szállító felé 

egyértelmű tájékoztatást ad a szerződés kötésekor szóban, az írásbeli megállapodásban 
írásbeli utalásként, illetve honlapján figyelemfelkeltő ablakként (banner). 

7.3 Szállító az egyes írásbeli megállapodások aláírásával minden további közlés nélkül 
tudomásul veszi és magára nézve teljes mértékben kötelezőnek tekinti a jelen 
Dokumentumban foglaltakat. 

7.4  Vevő kizárja minden nemű felelősségét, a Szállító önhibájából eredő tájékozatlanságából, 
jelen Dokumentum nem megismeréséből, olvasásának, elfogadásának hiányából származó 
minden káráért 

7.5  Jelen Dokumentum magyar nyelven kívül több nyelven is elkészült. Az egyéb idegen 
nyelven készült példányokban a fordítási hibákból eredő félreértések elkerülése miatt 
mindenkor e magyar példány pontjai mérvadóak! 

 
8  Érvényesség: 
 
8.1 Amennyiben e feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak 

bizonyul, az összes többi rendelkezés érvényben marad, tehát Feleknek azoknak 
megfelelően kell eljárni.  

8.2 Vevő az érvénytelen vagy végrehajthatatlannak minősülő rendelkezéseket átírhatja, hogy az 
új rendelkezés az eredeti szándékot írhassa elő érvényes módon. 

 
9 Jogorvoslat: 

 
9.1 Jogi viták esetében Felek a Székesfehérvári Járási Bíróság illetékességét kötik ki magyar 

nyelvű eljárással, mely mellett külföldi Szállító esetén saját tolmácsról Szállítónak kell 
gondoskodnia. 

9.2 Vevő kezdeményezi, hogy a megkötött megállapodásokkal kapcsolatban felmerülő egyes 
viták egy része a magyar kereskedelmi és Iparkamara Döntőbíróságra is beküldhető. 
Mindezeken túl vitáik rendezése érdekében a fenti Kamara mellett működő Békéltető 
Testület szolgáltatását is igénybe vehetik. 

 
Székesfehérvár, 2021. május 1. 


