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1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

ALKALMAZÁSI KÖRE 

1.1. A GÉNIUS MBT Minőségi Bevonat-technológia 

Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3700 

Kazincbarcika, Mikszáth Kálmán u 5. f 3.; 

cégjegyzékszám: 05-09-004937; adószám: 11389257-2-

05) mint eladóval (a továbbiakban: „Eladó”) áru 

adásvételi szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötő 

vevő (a továbbiakban: „Vevő”) az Eladó ajánlatának 

elfogadásával kifejezetten elismeri, hogy Eladó lehetővé 

tette számára a jelen általános szerződési feltételek (a 

továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmának előzetes 

megismerését, amelyet Vevő az ajánlattal együtt elfogad, 

így az az Eladó és a Vevő (a továbbiakban együtt: a 

„Felek”) közötti Szerződés részévé válik.  

1.2. A Felek közötti jogviszonyra kizárólag a jelen ÁSZF 

alkalmazandó. Más általános szerződési feltétel, illetve 

annak valamely rendelkezése még abban az esetben sem 

érvényes, ha annak az Eladó, vagy a jelen ÁSZF 

kifejezetten nem mond ellent. 

1.3. A Szerződéssel nem érintett rendelkezésekre vonatkozóan 

a jelen ÁSZF irányadó.  

1.4. Ha az ÁSZF és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, 

az utóbbi válik a szerződés részévé. 

 

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 

2.1. A Felek a szerződéskötési tárgyalások alatt, illetve a 

szerződés megkötésénél kötelesek együttműködni 

egymással. Ezen együttműködési kötelezettségük 

keretében a Felek különösen kötelesek az ÁSZF jelen 2. 

pontjában foglaltak szerint eljárni. 

2.2. A Szerződés a Felek akaratának kölcsönös és 

egybehangzó kifejezésével jön létre. Az Eladónak a Vevő 

előzetes megkeresésére, ajánlati felhívására (a 

továbbiakban: „Ajánlatkérés”) adott ajánlatát (a 

továbbiakban: „Ajánlat”) az azzal való egyetértést 

kifejező jognyilatkozattal (a továbbiakban: 

„Megrendelés”) lehet elfogadni. A Szerződés akkor jön 

létre, amikor a Vevő Megrendelése hatályossá válik. 

2.3. Az Eladó az Ajánlatához legfeljebb 30 (harminc) napig 

van kötve. 

2.4. A Vevő a Megrendelést az Ajánlat kézhezvételétől 

számított 30 (harminc) napon belül küldheti meg az 

Eladónak írásban e-mailen vagy ajánlott, tértivevényes 

postai küldeményként. Az Ajánlat kézhezvételétől 

számított 30 (harminc) napon túl megküldött Megrendelés 

késedelmesnek minősül, és a Felek között a Szerződés 

csak akkor jön létre, ha az Eladó erről késedelem nélkül 

tájékoztatja a Vevőt a Megrendelés visszaigazolásával. 

2.5. Az Ajánlattól lényeges kérdésben eltérő tartalmú 

Megrendelést új ajánlatnak kell tekinteni. E tekintetben 

lényeges kérdésnek minősül a teljesítési határidő, a 

teljesítés helye, a fizetés módja, pénzneme, az adásvétel 

tárgyát képező termék, annak mennyisége, minősége, 

illetve egységára. Nem kell új ajánlatnak tekinteni a 

Megrendelést, ha lényeges kérdésnek nem minősülő, azt 

nem érintő kiegészítő vagy eltérő feltételt tartalmaz.  

2.6. A Megrendelésben lévő nyilvánvaló elírást, 

pontatlanságot, számítási vagy más hibát az Eladó 

figyelmen kívül hagyja, valamint azt – a Vevő feltehető 

akaratára, illetve az eset körülményeire tekintettel – az 

Ajánlattal megegyező tartalmúként értelmezi, és azt 

visszaigazolásában egyértelműen rögzíti. 

2.7. A Megrendelésnek tartalmaznia kell:  

- Vevő nevét, címét (székhelyét, a számla küldés címét), 

adószámát, – ha van, közösségi adószámát – cégjegyzék 

számát, bankszámlaszámát; 

- a megrendelt áru típusát, mennyiségét, fontosabb 

jellemzőit (pl. festékeknél kiszerelését, RAL számát, 

stb.); 

- a szállítási címet; 

- amennyiben nem a Vevő saját alkalmazottja veszi át az 

árut, úgy a meghatalmazott jogi, vagy természetes 

személy nevét (lehetőleg telefonszámát is); 

- a teljesítés kért határidejét; 

- a fizetés módját és idejét; 

- cégszerű aláírást; 

- az aláírásra jogosultak előnyomott nevét; 

- a veszélyes anyagok megszerzéséhez és 

felhasználásához szükséges ÁNTSZ engedély számát. 

2.8. A jogi személy Vevő köteles Megrendelését a képviseleti 

joggal rendelkező vezető tisztségviselője, cégvezetője, 

illetve a képviseletre feljogosított munkavállalója útján 

megküldeni. 

2.9. Amennyiben a Vevő Megrendelése nem a fenti 2.8. 

pontban meghatározott személyektől érkezik, az Eladó a 

Megrendelés küldőjét abban az esetben tekinti a Vevő 

képviselőjének, ha az eljárása és a Vevő magatartása 

alapján okkal feltételezhető, hogy jogosultsággal 

rendelkezik a Vevő nevében jognyilatkozatot tenni. A 

Vevő ilyen magatartásának kizárólag a teljes vételár 

megfizetése minősül. A vételár maradéktalan 

kiegyenlítése hiányában a Vevő nevében eljáró 

személyről nem feltételezhető, hogy jogosultsággal 

rendelkezett a Megrendelés küldésére. 

2.10. A postai úton küldött Megrendelés az Eladóhoz való 

megérkezéssel válik hatályossá. Az e-mailben küldött 

Megrendelés akkor válik hatályossá, amikor az az Eladó 

számára hozzáférhetővé válik. Az Eladó a 

Megrendelésről annak hatályossá válásától számított 5 

(öt) munkanapon belül e-mailen írásbeli visszaigazolást (a 

továbbiakban: „Visszaigazolás”) küld a Vevőnek. 

2.11. A Visszaigazolás tartalmazza: 

- Vevő nevét, címét (székhelyét, a számla küldés címét); 

- a szállítandó termék fajtáját, mennyiségét, egységárát; 

- a termék értékét (nettó, bruttó); 

- valamennyi rendelt áru együttes értékét;  

- az esedékes felárak mértékét és összegét; 

- az adható árkedvezmények fajtáját, mértékét és 

összegét; 

- az átadás várható időpontját, helyét; 

- a fizetés módját és határidejét; 

- az esetlegesen fizetendő foglaló vagy előleg mértékét és 

összegét; 

- egyéb – az áru átadására vonatkozó – fontos 

tudnivalókat és tájékoztatást. 

 

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

3.1. Vevő köteles az Eladónak a leszállított termékkel együtt 

átadott vagy megküldött szállítólevelén a termék átvételét 

igazolni, és az Eladónak haladéktalanul visszajuttatni. 
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3.2. Amennyiben az Ajánlatban közölt devizaárfolyam a 

Megrendelés hatályossá válásáig (+/-) 5%-nál nem 

nagyobb mértékben változik, a Szerződés az Ajánlatban 

szereplő árral jön létre. Ellenkező esetben a Megrendelés 

hatályossá válásakor érvényes MNB árfolyam az 

irányadó.  

3.3. Ha a Felek a Szerződésben a pénztartozás teljesítésének 

idejét nem határozták meg, a Vevő köteles a pénztartozást 

az Eladó számlájának kézhezvételétől számított 30 

(harminc) napon belül teljesíteni.  

3.4. Amennyiben az Eladó számláját a Vevőnek felróható 

okból nem tudja kiállítani, a fizetési határidőt az Eladó 

teljesítésétől kell számítani. 

3.5. A Vevő olyan szerződési kikötését, amely pénztartozása 

teljesítésére 60 (hatvan) napnál hosszabb határidőt 

határoz meg, – mint tisztességtelen szerződési feltételt – 

az Eladó megtámadhatja. 

3.6. A Vevő fizetési késedelme esetén a késedelembe esés 

időpontjától kezdődően késedelmi kamat fizetésére 

köteles. A késedelmi kamat mértéke 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 – 8 (nyolc) százalékponttal növelt 

értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett 

naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 

irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

3.7. A Vevő 30 (harminc) napot meghaladó fizetési késedelme 

esetén az Eladó jogosult a Vevő számára biztosított 

árengedményt visszavonni. Ebben az esetben a Vevő az 

árengedmény nélkül számított teljes ár megfizetésére 

köteles. 

3.8. A Vevő csak végrehajtható okirattal meghatározott, vagy 

az Eladó által elismert és nem vitatott pénzkövetelést 

jogosult az Eladóval szemben fennálló pénztartozásába 

beszámítani. 

3.9. Az Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes 

kiegyenlítéséig fenntartja. 

 

4. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI KIFOGÁS 

4.1. A Vevő késedelem nélkül, de legkésőbb a termék 

átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles 

meggyőződni arról, hogy a leszállított termék minősége 

és mennyisége megfelelő-e. 

4.2. A termék átvétele során nem kell vizsgálni azokat a 

tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, vagy 

amelyekre jótállás vonatkozik. 

4.3. A termék minőségének és mennyiségének 

megvizsgálásával járó költségek a Vevőt terhelik. 

4.4. Az Eladó a termék minőségére, illetve teljesítményére 

vonatkozó kifogást csak írásban fogad el az alábbiak 

megadásával:  

- rendelési szám; 

- festékek komponensenkénti charge-számai (batch 

number), és/vagy a hígító charge-számai (batch 

number); 

- a kivitelezésért felelős személy neve és beosztása; 

- az előírt rendszer (specifikáció); 

- a specifikáció készítőjének megnevezése (anyagszállító, 

tervező intézet, megrendelő); 

- az alkalmazási terület pontos megadása (cég, üzem, 

készülék); 

- a felhordás dokumentált körülményei (építési napló, 

vagy jegyzőkönyv alapján); 

- hőmérséklet (legalább napi 3 adat); 

- relatív páratartalom (legalább napi 3 adat); 

- harmatpont (legalább napi 3 adat); 

- testhőmérséklet (legalább napi 3 adat); 

- a jelezni kívánt probléma szakszerű leírása; 

- a helyszín megtekinthetősége; 

- felelős kapcsolattartó (telefon, elérhetőség); 

- egyéb rendelkezésre álló információ (jelentések, mérési 

jegyzőkönyvek, fotók). 

4.5. A fenti 4.4 pontban meghatározott adatok hiányában 

Eladó a minőségi kifogást elutasíthatja. 

4.6. A Vevő a 4.4 pontban meghatározott adatokat tartalmazó 

minőségi kifogását köteles a hiba felmerülésétől számított 

8 (nyolc) napon belül megküldeni az Eladónak. Az 

elkésett minőségi kifogást az Eladó elutasíthatja. 

 

5. JÓTÁLLÁS 

5.1. Az Eladó a gyártó által nyújtott jótállás alapján vállal 

jótállást az általa forgalmazott gépek, illetve műszerek 

vonatkozásában. Festékek estében – tekintve, hogy ezek a 

szállított állapotukban félterméknek minősülnek – az 

Eladó csak a készítés körülményeinek ellenőrzési módját 

külön szabályozó garanciális szerződés keretében vállal 

jótállást. 

 

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

6.1. Az elektronikus levél (e-mail) útján megküldött 

jognyilatkozatot írásba foglaltnak kell tekinteni. Az 

elektronikus levelezés (e-mail) útján létrejött Szerződést 

írásba foglalt megállapodásnak minősül. 

6.2. A Felek által elektronikus levelezés (e-mail) útján kötött 

Szerződés nem minősül elektronikus úton létrejött 

szerződésnek, így esetében a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 6:82–6:85. §-ai nem 

alkalmazandóak. 

6.3. A Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás ügyeket 

megkísérlik békés úton, peren kívül rendezni. A Felek a 

Szerződéssel kapcsolatos bárminemű jogvita eldöntésére 

alávetés alapján a Kazincbarcikai Járásbíróság, illetve – 

hatáskörtől függően – a Miskolci Törvényszék 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

6.4. A Felek közötti Szerződésre a magyar jog az irányadó. A 

Felek a magyar nemzetközi (kollíziós) magánjog utaló 

szabályainak, valamint az Egyesült Nemzeteknek az áruk 

nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 

1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezmény (Bécsi 

Vételi Egyezmény) rendelkezéseinek alkalmazását 

kizárják. 

6.5. Jelen ÁSZF 2016. február 1. napjától visszavonásig 

érvényes. 
 

 


