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  Á SZF-ÁgriDeal-MTRHÁ/2022 

 

Általános Szerződési Feltételek 
 

Mű tra gya terme kek hata ridő s ada sve tele re 

 

 

1. Bevezető rendelkezések 

 

 

1.1. Jelen Á ltala nős Szerző de si Felte telek (tőva bbiakban: Á SZF) az ÁgriDeal Kft. Eladő  a ltal 

nő ve nyve dő  szer terme kekre, a Pőlga ri Tő rve nykő nyvrő l sző lő  2013. e vi V. tő rve ny (Ptk.) 

6:231. § rendelkeze sei szerinti „Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős 

adásvétele” szaba lyai szerint megkő tő tt szerző de sekre (a tőva bbiakban: Sza llí ta si 

Szerző de s) vőnatkőző  szaba lyőkat tartalmazza. 

 

1.2. Á jelen Á SZF alkalmaza sa ban 

1.2.1. „Eladő ” az ÁgriDeal Kft. 

1.2.2. „Vevő ” megneveze s alatt az ÁgriDeal Kft. Eladő val mű tra gya terme kekre Sza llí ta si 

Szerző de st kő tő  terme szetes, illetve jőgi szeme ly, tőva bba  jőgi szeme lyise g ne lkű li 

szervezet, 

1.2.3. „FeIek vagy Szerző dő  Felek” megneveze s alatt az Eladő  e s a Vevő  egyű ttesen e rtendő , 

1.2.4. „Terme k” vagy „Á rű” megneveze s alatt az ÁgriDeal Kft. Eladő  a ltal e rte kesí tett a rű, 

1.2.5. „Megrendele s” megneveze s alatt a Vevő  ve teli sza nde ka nak Eladő  fele  tő rte nő  

kifejeze se szeme lyesen, vagy telekőmműnika ciő  eszkő z ű tja n í ra sban 

1.2.6. „Sza llí ta si Szerző de s” megneveze s alatt a Vevő  a ltal leadőtt e s az ÁgriDeal Kft. a ltal e-

mail ű tja n visszaigazőlt e s elfőgadőtt Megrendele s e rtendő . 

 

1.3. Áz Eladő  adatai: 

Ce gne v: AgriDeal Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rő vidí tett ce gne v: AgriDeal Kft. 

Sze khely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 147. 

Leveleze si cí m: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 147. 

Nyilva ntartő  bí rő sa g: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Ce gjegyze ksza m: 01-09-707613 

Ádő sza m: 12872785-2-41 

Telefőn: +36 1 307 4095 

E-mail: sales@agrideal.hu 

 

1.4. Á jelen Á ltala nős Szerző de si Felte telek a Felek a ltali kű lő n ala í ra s ne lkű l is az egyedi 

Sza llí ta si Szerző de sek re sze ve  va lnak azzal, hőgy az Á SZF e s az egyedi Sza llí ta si Szerző de s 

rendelkeze seinek ű tkő ze se esete n ez egyedi szerző de s ira nyadő . 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sales@agrideal.hu


2 

 

 

2. A Szerződés létrejötte 

 

 

2.1. Á Vevő  ve teli ige nye nek jelze se re az Eladő  re sze re tő rte nő  szeme lyes a tada ssal, vagy 

scannelt főrma ban, elektrőnikűsan elkű ldő tt, ala í rt í ra sbeli Megrendele st ad az Eladő  

re sze re. Á Vevő  a ltal adőtt Megrendele s aja nlatnak minő sű l, terhe re aja nlati kő tő ttse get 

eredme nyez. 

 

2.2. Á Vevő  a Megrendele sben kő teles megjelő lni: neve t (ce gneve t), sza mla za si cí me t, 

adő sza ma t, banksza mlasza ma t, a kapcsőlattarta st szőlga lő  e-mail cí me t, a megrendelt 

Terme k pőntős megneveze se t, mennyise ge t e s minő se ge t, a csőmagőla s mő dja t, a 

felaja nlőtt ve tela rat, elő legfizete s esete n az elő legke nt megfizetni va llalt ő sszeget, a va llalt 

fizete si/elő legfizete si hata ridő t e s a fizete s mő dja t (Á SZF 3. pőnt), a sza llí ta si hata ridő t 

(intervallűmőt), a sza llí ta s mő dja t e s a teljesí te s helye t. 

 

2.3. Áz Eladő nak a Vevő  Megrendele sben kő ző lt kapcsőlattarta si e-mail cí me re kű ldő tt 

nyilatkőzatai a Vevő vel tő rte nt jőghata lyős kő zle snek minő sű lnek. 

 

Áz 1907/2006/EK rendelet (REÁCH rendelet) e rtelme ben őlyan Terme k, mely ammő niűm-

nitra tra sza mí tva 16 tő megsza zale k vagy enne l tő bb nitrőge nt tartalmaz kiza rő lag a 

rendelet XVII. sz. melle klete nek 58. pőnt 2. alpőntja ban meghata rőzőtt ala bbi szeme lyi 

kő rbe tartőző  Vevő  re sze re e rte kesí thető : 

 

a) tőva bbfelhaszna lő  e s főrgalmaző , idee rtve 93/15 EGK tana csi ira nyelv szerint 

engede llyel vagy felhatalmaza ssal rendelkező  terme szetes vagy jőgi szeme ly; 

 

b) teljes vagy re szműnkaidő s mező gazdasa gi termelő , aki a Terme ket mező gazdasa gi 

teve kenyse ge ben valő  felhaszna la sra va sa rőlja meg. 

 

Á fentiek alkalmaza sa ban: 

 

a) mező gazdasa gi termelő  őlyan terme szetes vagy jőgi szeme ly, illetve terme szetes vagy 

jőgi szeme lyek csőpőrtja – tekintet ne lkű l az ilyen csőpőrt vagy tagjai nemzeti jőg szerinti 

jőga lla sa ra – akinek, illetve amelynek mező gazdasa gi ű zeme a Kő ző sse g terű lete n 

tala lhatő  a Szerző de s 299. cikke ben meghata rőzőttak szerint e s aki, illetve amely 

mező gazdasa gi teve kenyse get főlytat; 

b) mező gazdasa gi teve kenyse g: mező gazdasa gi terme kek termele se, tenye szte se vagy 

mű vele se, idee rtve a betakarí ta st, a feje st, az a llattenye szte s e s a mező gazdasa gi ce lbő l 

tő rte nő  a llattarta st, valamint a mező gazdasa gi fő ldterű letek jő  mező gazdasa gi e s 

ő kőlő giai a llapőta nak fenntarta sa t az 1782/2003/EK tana csi rendelet 5. cikke ben 

meghata rőzőttak szerint; 

c) őlyan szakmai teve kenyse get főlytatő  terme szetes vagy jőgi szeme lyek, mint pe lda űl 

kerte szet, ű vegha zi nő ve nytermeszte s, parkők kertek vagy spőrtpa lya t gőndőza sa, 

erde szet vagy ma s hasőnlő  teve kenyse gek. 

 

 Á Megrendele sben a Vevő  nyilatkőzni kő teles, hőgy a fent meghata rőzőtt szeme lyi kő rbe 

tartőzik. 
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 Ámennyiben a Vevő  az Eladő tő l va sa rőlt Terme ket tőva bbe rte kesí ti, e teve kenyse ge sőra n 

kő teles a 1907/2006/EK rendelet (REÁCH rendelet), a rőbbanő anyag-prekűrzőrők 

főrgalmaza sa rő l e s felhaszna la sa rő l sző lő  98/2003/EU rendelet, valamint a kereskedelmi 

teve kenyse g ve gze se nek felte teleirő l sző lő  210/2009. (IX.29.) Kőrm.rendelet 

rendelkeze seit betartani.  

 

2.4. Á Megrendele sben a Vevő  kő teles nyilatkőzni arrő l, hőgy megfelel a nő ve nyve delmi 

teve kenyse grő l sző lő  rendeletben elő í rt felte teleknek. Áz ezt igazőlő  dőkűmentűmők 

eredeti pe lda nya t a Megrendele s leada sa val egyidejű leg kő teles az Eladő  ke pviselő je nek 

beműtatni, aki azők megle te t e s e rve nyesse ge t ellenő rzi.  Á 2.3. pőnt szerinti nyilatkőzat 

valő disa ga e rt, tőva bba  a beműtatőtt, illetve a tadőtt dőkűmentűmők hitelesse ge e rt e s 

hata lyőssa ga e rt a Vevő  teljes felelő sse ggel tartőzik, a jőgősűlatlan nő ve nyve dő szer va sa rla s, 

ta rőla s, felhaszna la s stb. miatt az Eladő t vagy harmadik szeme lyt e rt ka rőkat e s kő ltse geket 

a Vevő  kő teles teljeskő rű en megte rí teni. Emellett az Eladő  fenntartja a jőgőt arra, hőgy a 

jőgszaba lyi felte telek fenna lla sa nak igazőla sa t elműlasztő , illetve a felte teleknek meg nem 

felelő  Vevő tő l Megrendele st ne főgadjőn el, illető leg a felte telek hia nya rő l tő rte nt űtő lagős 

tűdőma sszerze s esete n a ma r elfőgadőtt Megrendele st (Sza llí ta si Szerző de st) jőgi 

lehetetlenű le s őka n ne teljesí tse.  

 

2.5. Kőcka zatős Terme k kő zű ti a rűfűvarőza ssal tő rte nő  sza llí ta sa ra vőnatkőző  megrendele snek 

- a fentieken kí vű l - tartalmaznia kell az adő za s rendje rő l sző lő  2017. e vi CL. tő rve ny 113. 

§-a ban, valamint az Elektrőnikűs Kő zű ti Á rűfőrgalőm Ellenő rző  Rendszer mű kő de se rő l 

sző lő  13/2020. (XII. 23.) PM rendeletben (illetve a mindenkőri hata lyős jőgszaba lyőkban) 

felsőrőlt, a Vevő  birtőka ban le vő  azőn adatőkat, melyekkel az adő hatő sa ghőz tő rte nő  

bejelente s e rdeke ben az Eladő nak rendelkeznie kell. Á kő ző lt adatőkban a Megrendele s 

leada sa űta n bekő vetkezett va ltőza sőkat a Vevő  legke ső bb 24 ő ra val a sza llí ta si hata ridő  

kezdő  napja elő tt kő teles az Eladő val í ra sban kő ző lni. Á Szerző dő  Felek jőghata lyős í ra sbeli 

kő zle snek tekintik az Eladő  1.3. pőntban feltű ntetett e-mail cí me re tő rte nő , az Eladő  a ltal 

visszaigazőlt bejelente st is.  

 

2.6. Áz Eladő  a Megrendele s ke zhezve tele tő l sza mí tőtt legke ső bb 72 ő ra n belű l „Megrendele s 

visszaigazőla sa” megneveze sű  e-mailt kű ld a Vevő  Megrendele sben megjelő lt 

kapcsőlattarta si e-mail cí me re. Á „Megrendele s visszaigazőla sa” e-mail elkű lde se vel a Felek 

kő ző tt a Sza llí ta si Szerző de s a Megrendele sben főglalt tartalőmmal le trejő n. Á Szerző de s a 

Megrendele s tartalma szerint le trejő n tőva bba  akkőr is, ha az Eladő  a „Megrendele s 

visszaigazőla sa” e-mail elkű lde se elő tt a Megrendele sben főglaltak szerint teljesí t. Á fentiek 

szerint le trejő tt Sza llí ta si Szerző de st a Felek e rve nyesnek, hata lyősnak e s hitelesnek 

tekintik, az í ra sbelise g hia nya miatti e rve nytelense gre egyik fe l sem hivatkőzhat.  

 

2.7. Ámennyiben az Eladő  a Megrendele st annak ke zhezve tele tő l sza mí tőtt 72 ő ra n belű l a 

fentiek szerint nem igazőlja vissza (nem főgadja el), a Sza llí ta si Szerző de s nem jő n le tre, e s 

a Vevő  szabadűl az aja nlati kő telezettse g alő l.  

 

2.8. Á Vevő  a visszaigazőlt Megrendele ssel le trejő tt Sza llí ta si szerző de stő l nem a llhat el, azt nem 

mőndhatja fel. 
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3. Vételár, fizetési feltételek 

 

 

3.1. Á Terme k ve tela ra a Megrendele sben megjelő lt (a „Megrendele s visszaigazőla sa” e-mailben 

visszaigazőlt) ve tela r. Á ve tela r maga ban főglalja a teljesí te s napja n e rve nyes a ltala nős 

főrgalmi adő t, valamint – amennyiben az Á rű fűvarőza sa az Eladő  kő telezettse ge – a 

sza llí ta s kő ltse geit is. Áz a r nem tartalmazza a kirakőda s kő ltse geit; a kirakőda shőz 

szű kse ges rakődő eszkő z, targőnca biztősí ta sa a Vevő  kő telezettse ge. 

 

3.2. Á Vevő  a ve tela rat a Feleknek a Sza llí ta si Szerző de sben (visszaigazőlt Megrendele sben) 

főglaltak szerint, a visszaigazőlt megrendele stő l fű ggő en az ala bbi lehető se gek valamelyike 

szerint fizeti meg: 

3.2.1. Előlegfizetés esetén: a Vevő  a Megrendele sben kő telezettse get va llal arra, hőgy a 

megrendelt Terme k teljes ve tela ra nak megfelelő  ő sszeget a Megrendele sben 

feltű ntetett fizete si hata ridő ig az Eladő  banksza mla ja ra tő rte nő  a tűtala ssal „elő leg” 

cí me n az Eladő  a ltal kia llí tőtt elő legbeke rő  alapja n megfizeti. Áz Eladő  az elő leg 

ő sszege nek sza mla ja n tő rte nt jő va í ra sa napja n az az a ltala nős főrgalmi adő rő l sző lő  

2007. e vi CXXVII. tő rve ny (Á fa tv.) szaba lyainak megfelelő  elő legsza mla t a llí t ki e s 

kű ld meg a Vevő  re sze re. Á Terme k kisza llí ta sa t/kiada sa t kő vető en az Eladő  a 

ve tela rrő l sza mla t a llí t ki e s kű ld meg a Vevő  re sze re. Á sza mla a Vevő  

Megrendele sben megjelő lt neve re/ce gneve re e s cí me re kerű l kia llí ta sra, űtő bb a 

sza mla ezen adatai nem mő dősí thatő k. Áz Eladő  mindaddig megtagadhatja a 

teljesí te st, amí g a Vevő  az elő legsza mla t megfelelő  mő dőn nem teljesí ti. 

3.2.2. Halasztott fizetés esetén: Á ve tela r megfizete se a Terme k Vevő  re sze re tő rte nt 

kisza llí ta sa t/a tada sa t kő vető en kia llí tőtt sza mla alapja n, a sza mla ban megjelő lt 

fizete si hata ridő re halasztőtt fizete ssel tő rte nik. Á sza mla a Vevő  Megrendele sben 

megjelő lt neve re/ce gneve re e s cí me re kerű l kia llí ta sra e s űtő bb a sza mla ezen 

adatai nem mő dősí thatő k. Á Terme k a teljes ve tela r megfizete se ig az Eladő  

tűlajdőna ban marad. 

 

3.3. Á ve tela r ke sedelmes megfizete se esete n a Vevő  a ke sedelembe ese s napja tő l a teljes ve tela r 

megfizete se nek napja ig a ke sedelemmel e rintett napta ri fe le v első  napja n e rve nyes 

jegybanki alapkamat nyőlc sza zale kpőnttal nő velt e rte ke szerinti ke sedelmi kamatőt 

tartőzik az Eladő  re sze re megfizetni. Áz Eladő  a szerző de s teljesí te se t megtagadhatja, ha 

annak le trejő tte űta n a Vevő  kő rű lme nyeiben őlyan le nyeges va ltőza s a llt be, amely a 

Terme k ve tela ra nak halasztőtt fizete ssel tő rte nő  kiegyenlí te se vesze lyeztetve van, e s eze rt 

a szerző de s eredeti fizete si felte telekkel tő rte nő  teljesí te se Eladő tő l nem va rhatő  el. 

 

3.4. Ellenkező  mega llapőda s hia nya ban a Vevő  a ve tela rba nem jőgősűlt besza mí tani az 

Eladő val szembeni ba rmely kő vetele se t, illetve nem jőgősűlt azőn az alapőn elhalasztani a 

fizete st, hőgy az Eladő val szemben ba rmely jőgcí men ellenkő vetele se a ll fenn. 

 

3.5. Ámennyiben a Vevő nek az Eladő val szemben ba rmely jőgű gyletbő l sza rmaző  leja rt 

esede kesse gű  tartőza sa a ll fenn, az Eladő  jőgősűlt a Terme k kisza llí ta sa t/kiada sa t a fizete si 

kő telezettse g teljesí te se ig felfű ggeszteni, illetve a Sza llí ta si Szerző de stő l ela llni. 

 

 

 

 



5 

 

 

4. A Szerződés teljesítése 

 

 

4.1. Áz Eladő  a Megrendele st a Sza llí ta si Szerző de sben meghata rőzőttak szerint az Incoterms 

2020 EXW vagy CPT klaűzűla i szerint teljesí ti a Vevő  re sze re az 5.2 e s 5.3. pőntban 

meghata rőzőttak szerint. 

 

4.2. EXW paritás esete n az a rű fűvarőza sa nak szerveze se a Vevő  felelő sse ge. Á teljesítés helye 

az Eladónak a Szállítási Szerződésben szereplő telephelye, melyre tekintettel 

4.2.1. Á Vevő  kő teles a Sza llí ta si Szerző de sben rő gzí tett sza llí ta si hata ridő  űtőlső  napja ig 

– a Felek a ltal telefőnőn egyeztetett idő pőntban, illetve ű temeze se szerint – a 

Terme ket az Eladő  telephelye rő l elsza llí tani. 

4.2.2. Áz Eladő  a kő zű ti kisza llí ta sra a ge pja rmű vek tőrlő da sa nak elkerű le se ce lja bő l 

jőgősűlt napi kisza llí ta si ű temet a rakta r műnkaideje nek figyelembeve tele vel 

elő í rni, e s ezt e-mail ű tja n legke ső bb 24 ő ra val a sza llí ta si hata ridő  kezdő  idő pőntja t 

megelő ző en a Vevő vel kő ző lni. 

4.2.3. Á Vevő  kő teles a Fűvarőző  a tve teli jőgősűltsa ga nak igazőla sa ra megbí ző levelet 

kia llí tani, melynek tartalmaznia kell a Sza llí ta si Szerző de sben szereplő  adatőkat. 

4.2.4. Á kő zű ti a rűsza llí ta s esete n a Vevő  saja t vagy be relt ja rmű ve t kő teles őlyan 

a llapőtban biztősí tani, hőgy a ja rmű  sza llí ta sra alkalmas legyen, rendelkezzen az 

a rű sza llí ta sa hőz szű kse ges engede lyekkel, belee rtve a ge pkőcsivezető je t is. Á Vevő  

saja t vagy be relt ja rmű ve nek hiba ja bő l sza rmaző  az Eladő nak vagy harmadik 

szeme lynek őkőzőtt anyagi, kő rnyezetszennyeze si e s egye b ka rt a Vevő  kő teles 

megte rí teni. 

4.2.5. Áz Eladő  kő teles a Fűvarőző  ke pviselő je nek darabsza mla la sra – mennyise gi 

vizsga lat – lehető se get biztősí tani. Áz Eladő  a Vevő  a ltal szervezett kő zű ti fűvarőza s 

sőra n keletkezett hia nye rt nem felel. 

 

4.3. CPT paritás esete n az Eladő  kő teles az a rűt a Vevő  a ltal megjelő lt rendeltete si helyre 

eljűttatni, melyre tekintettel 

4.3.1. a Vevő  a sza llí ta si intervallűm kezdő - e s ve gső  idő pőntja kő ző tti idő ben kő teles az 

a rűt főgadni e s a tvenni. 

4.3.2. Á sza llí ta si hata ridő  kezdő - e s ve gső  idő pőntja kő ző tti kőnkre t kisza llí ta si napőt – 

lehető se g szerint a sza llí ta si napőn belű li kezdő  e s ve gső  idő pőntőt – az Eladő  

ke pviselő je/műnkata rsa e s a Vevő  telefőnőn vagy e-mail ű tja n egyeztetik. 

4.3.3. Á teljesítés helye a Szállítási Szerződésben szereplő a Vevő által megjelölt 

teljesítési hely. Á Terme k lesza llí ta sa erre a cí mre tő rte nik. 

4.3.4. Á Vevő  legke ső bb 48 ő ra val a sza llí ta si hata ridő  kezdő  napja elő tt kő teles az 

Eladő val í ra sban kő ző lni, ha a Terme k lesza llí ta sa t az Sza llí ta si Szerző de sben 

szereplő  (Megrendele sben megadőtt) sza llí ta si cí mtő l elte rő  cí mre ke ri. Felek 

jőghata lyős í ra sbeli kő zle snek tekintik az Eladő  1.3. pőntban feltű ntetett e-mail 

cí me re tő rte nő  bejelente st is. 

4.3.5. Á sza llí ta s egyeztetett idő pőntja ban a Vevő  kő teles a lerakőda shőz szű kse ges 

eszkő ző ket e s egye b felte teleket biztősí tani. Ámennyiben a lerakőda shőz szű kse ges 

felte telek nem a llnak rendelkeze sre, vagy a Vevő  e rdekkő re ben felmerű lt ma s ők 

miatt a leraka s 2 (ke t) ő ra n belű l nem kezdhető  meg, a 2 (ke t) ő ra t meghaladő  

va rakőza si idő re az Eladő  va rakőza si dí jat sza mí that fel, ha pedig az emlí tett 
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őkőkbő l az a tada s meghiű sűl, a Vevő tő l a fűvarőza ssal felmerű lt 

tő bbletkő ltse geinek megte rí te se t is ige nyelheti. 

 

4.4. Áz Eladő  mentesű l szerző de ses kő telezettse ge alő l, ha e rdekkő re n kí vű l eső , a 

szerző de skő te skőr elő re nem la thatő  kő rű lme nyek miatt a teljesí te s lehetetlenű l, vagy 

csak ke sedelemmel lehetse ges. Ilyen kő rű lme nyek kű lő nő sen: ha bőrű s cselekme nyek, 

la zada s, szabőta zs, harmadik szeme ly a ltal őkőzőtt rőnga la s vagy bű ncselekme ny esete n 

bekő vetkezett rendelkeze sre a lla s, rőbbanta sős mere nylet, vagy ma s szű kse ghelyzet, 

elemi csapa s, a rví z, tű zve sz, villa mcsapa s, illetve ma s terme szeti katasztrő fa vagy 

eseme ny, ja rva nyű gyi helyzet, műnkabeszű ntete s, az a llamhatalmi szervek a ltal 

főganatősí tőtt inte zkede s, tőva bba  ba rmilyen az Eladő  magatarta sa ra illető leg 

műlaszta sa ra vissza nem vezethető  egye b ők. 

 

4.5. Ha a Terme k a gya rtő tő l (főrgalmaző tő l) nem, vagy nem kellő  mennyise gben szerezhető  

be, illető leg, ha a Megrendele s a gya rtő  (főrgalmaző ) ke sedelme, teljesí te se nek 

elmarada sa miatt hata ridő re nem, vagy csak re szben teljesí thető , az Eladő  kő teles errő l 

a Vevő t e rtesí teni. Áz Eladő  fenntartja a jőgőt, hőgy a megrendelt terme kek ele rhető se ge 

fű ggve nye ben helyettesí tő  terme ket aja nljőn fel, mely esetben a Vevő nek jőga van a 

felkí na lt helyettesí tő  terme ket visszaűtasí tani.   

 

4.6. Áz Eladő  jőgősűlt a rajta kí vű l a llő , a Terme k elő a llí ta sa t, beszerze se t le nyegesen 

befőlya sőlő  kő rű lme nyek va ltőza sa – í gy kű lő nő sen a főrint eűrő hőz viszőnyí tőtt 

a rfőlyama nak 3% me rte ket meghaladő  a rfőlyam-ingadőza sa (EUR MNB kő ze pa rfőlyam 

a megrendele s napja n) – őka n a Terme k a ra t szezőn kő zben mő dősí tani, melyrő l 

e rve nyben le vő  megrendele s esete n halade ktalanűl e rtesí ti a Vevő t. Ábban az esetben, 

ha ez a mő dősí ta s ha tra nyős befőlya ssal van a Vevő  főlyamatban le vő  megrendele se re, a 

Vevő  a megrendele stő l ela llhat. 

 

4.7. Á teljesí te snek a felsőrőlt őkőkbő l tő rte nő  elmarada sa vagy ke sedelme miatt a Vevő  az 

Eladő val szemben szavatőssa gi, ka rte rí te si vagy egye b ige nyt nem ta maszthat. Eladő  a 

teljesí te ssel nem fedezett ve tela relő leget 30 napőn belű l kő teles a Vevő  re sze re 

visszafizetni. 

 

4.8. Á Vevő  szerző de sszege se – í gy kű lő nő sen, de nem kiza rő lagősan: az elő leg illetve 

(halasztőtt fizete s esete n) a ve tela r hata ridő re tő rte nő  megfizete se nek 15 napőt 

meghaladő  ke sedelme, a 2.5. valamint a 4.3.4 pőntban elő í rt bejelente si kő telezettse g 

elműlaszta sa esete n az Eladő  (az ela lla sig felmerű lt kő ltse geinek e s ka ra nak felsza mí ta sa 

mellett) jőgősűlt a Sza llí ta si Szerző de stő l ela llni, illetve – amennyiben ela lla si jőga val 

nem e l – a mindenkőri sza llí ta si/kiada si kapacita sa tő l fű ggő en jőgősűlt teljesí teni. 

  

 

5. A Termék átvétele 

 

 

5.1. Á ka rvesze ly a Terme knek a teljesí te s helye n tő rte nő  a tada sa val sza ll a t a Vevő re. 

 

5.2. Á Terme k mennyise gi e s minő se gi megvizsga la sa nak helye az Eladő  telephelye, vagy a Vevő  

a ltal megadőtt sza llí ta si cí m. Á Vevő  kő teles a Terme ket az a tve telkőr szemreve teleze ssel 
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megvizsga lni, annak ilyen mő dőn felismerhető  mennyise gi, illető leg minő se gi 

hia nyőssa gait a sza llí tő leve len rő gzí teni, e s azt a fűvarőző  ke pviselő je vel ala í ratni. 

 

5.3. Ámennyiben a hiba az a tve telkőr nem e szlelhető , azt a Vevő  azőnnal, de legke ső bb a 

kisza llí ta s napja tő l sza mí tőtt 3 (ha rőm) műnkanapőn belű l, a kiza rő lag felhaszna la skőr 

e szlelhető  (rejtett) hiba esete n pedig a hiba felfedeze se tő l sza mí tőtt 3 (ha rőm) 

műnkanapőn belű l kő teles az Eladő nak bejelenteni. Á hata ridő  elműlaszta sa bő l eredő  

kő ltse geket, ka rőkat e s egye b ha tra nyőkat a Vevő  viseli. 

 

5.4. Á Vevő  a mennyise gileg vagy minő se gileg hiba s Terme ket (a kiza rő lag felhaszna la skőr 

e szlelhető  hiba k esete t kive ve) a kivizsga la s megtő rte nte ig nem jőgősűlt felhaszna lni. Á 

kivizsga la s elő tt tő rte nő  felhaszna la sbő l eredő  ka rőke rt az Eladő  nem felel, az ebbő l eredő  

kő ltse get, ka rőkat e s egye b ha tra nyőkat a Vevő  viseli. 

 

5.5. Áz Eladő  az a rű Biztőnsa gi adatlapja t az a ltala ű zemeltetett www.agrideal.hű webőldalőn 

teszi hőzza fe rhető ve , illető leg a Vevő  kifejezett ke re se esete n azt a Vevő  a ltal megadőtt 

kapcsőlattarta si e-mail cí me re megkű ldi. 

 

5.6. Á Terme k a csőmagőla sőn feltű ntetett felhaszna lhatő sa gi idő  alatt haszna lhatő  fel. Á 

felhaszna lhatő sa g a gya rtő  a ltal va llalt idő tartam, mely alatt a Terme k vőnatkőző  ta rőla si, 

kezele si szaba lyők megtarta sa mellett biztőnsa gősan felhaszna lhatő , e s ezen idő tartam 

alatt sem haszna lő ja ra, sem a kő rnyezetre semmife le vesze lyt nem jelent. Áz Eladő  kő teles 

a felhaszna lhatő sa gi idő n belű li Terme ket sza llí tani, a felhaszna lhatő sa gi idő n belű li 

Terme k a tve tele t a Vevő  nem tagadhatja meg. 

 

5.7. Áz Eladő  kő telezettse get va llal arra, hőgy ha a Terme k szavatőssa ga ideje bő l egy hő napna l 

kevesebb idő  van ha tra ű gy arrő l a Vevő t e rtesí ti, e s csak a Vevő  elő zetes hőzza ja rűla sa 

alapja n sza llí t. Ámennyiben a Vevő  az e rtesí te sre nem reaga l, ű gy azt a teljesí te shez valő  

hőzza ja rűla snak kell tekinteni. 

 

 

6. Szavatosság, hibás teljesítés 

 

 

6.1. Á Vevő  az Eladő  hiba s teljesí te se esete n a teljesí te s idő pőntja tő l, a lesza llí tőtt terme k 

szavatőssa gi ideje n belű l, de nem tőva bb, mint a Terme k lesza llí ta sa tő l sza mí tőtt 1 (egy) e v 

alatt e rve nyesí theti szavatőssa gi jőgait. Á szavatőssa g nem vőnatkőzik a Terme k őlyan 

hiba ira/hia nyőssa gaira, amelyek az a tve telt kő vető en (pl. a rakta rőza si e s ta rőla si elő í ra sők 

be nem tarta sa bő l, a rendeltete sellenes haszna latbő l stb. eredő en) keletkeztek. 

 

6.2. Á hiba bejelente se re, illetve az ige nye rve nyesí te sre vőnatkőző  hata ridő k elműlaszta sa 

esete n a Vevő  az Eladő val szemben szavatőssa gi ige nyt nem e rve nyesí thet. 

 

6.3. Á bejelentett hiba t, illetve a Vevő nek a Terme k minő se ge vel kapcsőlatős bejelente st az 

Eladő  kivizsga la s ce lja bő l halade ktalanűl a gya rtő hőz, illetve az első dleges főrgalmaző hőz 

tőva bbí tja, e s az a ltalűk jőgősnak elismert hiba fenna lla sa esete n – a gya rtő , illetve 

főrgalmaző  va laszta sa szerint – a kivizsga la s leza ra sa t kő vető  15 napőn belű l a hiba s 

Terme ket kicsere li, a rengedme nyt ad a Terme k a ra bő l vagy a hiba s Terme k feje ben kapőtt 

ve tela rat visszate rí ti. 
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6.4. Áz Eladő  a Vevő nek vagy harmadik szeme lynek gőndatlanűl őkőzőtt ka rőke rt valő  

felelő sse ge t kiza rja. Áz Eladő  Vevő vel vagy harmadik szeme llyel szembeni ka rte rí te si 

felelő sse ge egye bke nt a Terme k ve tela ra nak ereje ig a ll fenn. Áz Eladő  nem felel a Vevő t vagy 

ba rmely ma s szeme lyt e rt a ltala nős vagy kő zvetett ka rőke rt, idee rtve az elmaradt hasznőt 

is. 

 

6.5. Á fenti rendelkeze sek nem vőnatkőznak azőkra az esetekre, ahől a Ptk. a tő rve nyi 

szaba lyőza stő l valő  elte re st illető leg a felelő sse g kőrla tőza sa t vagy kiza ra sa t nem teszi 

lehető ve . Ezekben az esetekben a Vevő  jőgaira e s az Eladő  felelő sse ge re a Ptk. hata lyős 

rendelkeze sei ira nyadő k. 

 

 

7. Adatkezelés 

 

 

7.1. Ámennyiben a Vevő  adatve delmi jőgi e rtelemben terme szetes szeme lynek minő sű l (í gy 

pe lda űl terme szetes szeme ly, egye ni va llalkőző , ő stermelő , stb.), ű gy Eladő , mint 

adatkezelő  a Vevő , mint e rintett megrendele sben rő gzí tett e s a teljesí te s sőra n kezelt 

szeme lyes adatait az Eűrő pai Parlament e s a Tana cs 2016. a prilis 27. napja n elfőgadőtt – a 

terme szetes szeme lyeknek a szeme lyes adatők kezele se tekintete ben tő rte nő  ve delme rő l 

e s az ilyen adatők szabad a ramla sa rő l, valamint a 95/46/EK ira nyelv hata lyőn kí vű l 

helyeze se rő l sző lő  - 2016/679. sza mű  rendelete nek (GDPR) 6. cikk (l) bekezde s b) pőntja 

jőgalappal kezeli a szerző de s teljesí te se ce lja val. 

 

7.2. Á Vevő  a ltal kia llí tőtt sza mla n feltű ntetett szeme lyes adatők tekintete ben az adatkezele s 

jőgalapja a GDPR 6. cikk (l) bekezde s c) pőntja, jőgi kő telezettse g teljesí te se tekintettel a 

sza mvitelrő l e s adő za srő l sző lő  jőgszaba lyők rendelkeze seire. 

 

7.3. Ámennyiben a Vevő  nem terme szetes szeme lynek minő sű l, ű gy a Vevő  ke pviselő je nek, 

kapcsőlattartő ja nak, mint e rintettnek adatait Eladő  a GDPR 6. cikk (l) bekezde s f) pőntja 

alapja n, jőgős e rdekbő l, a le trejő vő  szerző de s teljesí te se sőra n felmerű lő  kapcsőlattarta si 

ce lbő l kezeli. 

 

7.4. Áz Eladő  e s Vevő  kő telezettse get va llalnak arra, hőgy a Megrendele sben, annak 

visszaigazőla sa ban megnevezett ke pviselő jű k/kapcsőlattartő jűk szeme lye ben bea llő  

va ltőza st halade ktalanűl, de legfeljebb 5 napőn belű l í ra sban bejelentik egyma snak. 

 

7.5. Nem terme szetes szeme lynek minő sű lő  Vevő  kő telezettse get va llal arra, hőgy az aktűa lisan 

megnevezett ke pviselő je t/kapcsőlattartő ja t ta je kőztatja szeme lyes adatai Eladő  a ltal 

tő rte nő  kezele se nek te nye rő l, valamint jőgairő l. Eladő  az e rintett szeme lyes adatait a 

Vevő tő l e rkező  tő rle si/va ltőza si jelze st kő vető  legrő videbb, e sszerű  idő n belű l tő rli 

elektrőnikűs nyilva ntarta sa bő l, egye bke nt Eladő  a Megrendele sben papí r alapőn rő gzí tett 

adatőkat, valamint a sza mla n rő gzí tett adatőkat, tekintettel arra, hőgy a Megrendele s e s 

sza mla a 2000. e vi C. tő rve ny 166. §-a alapja n sza mviteli bizőnylatnak minő sű l, amelyet a 

169. alapja n legala bb 8 e vig őlvashatő  főrma ban meg kell ő rizni, ezen idő tartamban kezeli. 

 

7.6. Áz Eladő  messzemenő kig elkő telezett az adatve delem mellett e s a szeme lyes adatőkat a 

GDPR, a 2011. e vi CXII. tő rve ny, valamint ma s vőnatkőző  jőgszaba lyők, tőva bba  az ezekkel 
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ő sszhangban levő  belső  szaba lyőza sa alapja n kezeli, betartva az adatbiztőnsa g 

kő vetelme nye t. 

 

7.7. E rintett adataihőz Fű ző dő  jőgaival (hőzza fe re s, helyesbí te s, hőzza ja rűla s visszavőna sa, 

tő rle s/elfeledtete s, kőrla tőza s, tiltakőza s, adathőrdőzhatő sa g stb.) az Eladő  jelen Á SZF-ben 

megjelő lt cí me re kű ldő tt nyilatkőzattal e lhet, tőva bba  főrdűlhat panasszal a NÁIH-hőz 

(www.naih.hű), valamint, ha megí te le se szerint megse rtette k jőgait, főrdűlhat a lakő helye 

szerint illete kes bí rő sa ghőz. 

 

8. Vegyes rendelkezések 

 

 

8.1. Jelen Általa nős Szerző de si Felte telek a www.agrideal.hű webőldalőn tő rte nő  kő zze te tellel 

le p hata lyba, e s a hata lyba le pe se t kő vető en megkő tő tt Sza llí ta si Szerző de sekre ira nyadő . 

 

8.2. Jelen Általa nős Szerző de si Felte telek visszavőna sig, illetve az ű j Á SZF www.agrideal.hű 

webőldalőn tő rte nő  kő zze te tele nek napja ig hata lyős. 

 

8.3. Jelen Á SZF e rtelmeze se vel vagy teljesí te se vel ő sszefű gge sben felmerű lt jőgvita k rendeze se t 

első sőrban egyeztete s ű tja n kell megkí se relni. Ámennyiben az egyeztete s 

eredme nytelennek bizőnyűl, ű gy a jőgvita eldő nte se re hata skő rtő l fű ggő en az Eladő  

sze khelye szerint illete kes Ja ra sbí rő sa g, illetve Tő rve nysze k kiza rő lagősan illete kes. 

 

8.4. Á jelen Á SZF-ben nem szaba lyőzőtt ke rde sekben a Pőlga ri Tő rve nykő nyvrő l sző lő  2013. e vi 

V. tő rve ny rendelkeze sei az ira nyadő ak. 

 

Bűdapest, 2022. febrűa r 

 

 

 

 

AgriDeal Kft. 


