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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. A letétre-tárolásra vonatkozó egyes rendelkezések 

 
2.1. 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 megvásárolja. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. 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. A Letéteményest a Terméken a Ptk. 6:363.§-a szerinti zálogjog nem illeti meg. 
2.7. 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). 

2.8. A tárolási díj elszámolása és számlázása az 5. pont szerinti adásvételi szerződés létrejöttének időpontjában 
történik. A Letevő a tárolási díjat 15 napon belül köteles megfizetni. 

 
3. A Termék Letéteményes részére történő leszállítása 

 
3.1.  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. 

3.2  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. 

3.3.  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. Harmadik személy részére történő értékesítés 

 
4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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. A Termék megvásárlására vonatkozó rendelkezések 

 
5.1. A Letéteményes a letétben lévő Terméket 2023.03.31-ig megvásárolja 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. 

5.2. 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. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.9. Az 1907/2006/EK rendelet (REACH rendelet) értelmében olyan Termék, mely ammónium-nitrátra számítva 16 
tömegszázalék vagy ennél több nitrogént tartalmaz (Eladó termékkínálatában az Ammónium-nitrát granulált 33,5 
és Ammónium-nitrát 34, a Pétisó, Pétisó+S 24-12, Pétisó+S 27-9) kizárólag a rendelet XVII. sz. mellékletének 58. 
pont 2. alpontjában meghatározott alábbi személyi körbe tartozó Vevő részére értékesíthető: 

a) továbbfelhasználó és forgalmazó, ideértve 93/15 EGK tanácsi irányelv szerint engedéllyel vagy felhatalmazással 
rendelkező természetes vagy jogi személy; 
b) teljes vagy részmunkaidős mezőgazdasági termelő, aki a Terméket mezőgazdasági tevékenységében való 
felhasználásra vásárolja meg. 
A fentiek alkalmazásában: 
• mezőgazdasági termelő olyan természetes vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja 

– tekintet nélkül az ilyen csoport vagy tagjai nemzeti jog szerinti jogállására – akinek, illetve amelynek 
mezőgazdasági üzeme a Közösség területén található a Szerződés 299. cikkében meghatározottak szerint és aki, 
illetve amely mezőgazdasági tevékenységet folytat, 

• mezőgazdasági tevékenység: mezőgazdasági termékek termelése, tenyésztése vagy művelése, ideértve a 
betakarítást, a fejést, az állattenyésztés és a mezőgazdasági célból történő állattartást, valamint a mezőgazdasági 
földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotának fenntartását az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 5. 
cikkében meghatározottak szerint, 

• olyan szakmai tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyek, mint például kertészet, üvegházi 
növénytermesztés, parkok kertek vagy sportpályát gondozása, erdészet vagy más hasonló tevékenységek. 
A  Vevő  nyilatkozik, hogy a fent meghatározott személyi körbe tartozik. 
 

5.10. Az 2019/1148/EU rendelet (robbanóanyag-prekurzor rendelet) értelmében olyan Termék, mely ammónium-nitrátra 
számítva 16 tömegszázalék vagy ennél több nitrogént tartalmaz (Eladó termékkínálatában az Ammónium-nitrát 
granulált 33,5 és Ammónium-nitrát 34, a Pétisó, Pétisó+S 24-12, Pétisó+S 27-9) korlátozott robbanónyag-prekurzor. 
Lakossági személy rendelkezésére nem bocsátható. A Vevő csak szakmai felhasználó vagy gazdasági szereplő lehet 
és köteles megadni a jogszabályban meghatározott információkat (8. cikk szerint) un. Vásárlói nyilatkozatban. 
- vállalkozás neve, címe, nemzetközi adóazonosítója (vagy más cégazonosító) 
- képviseletre jogosult személy személyazonosságának igazolása 
- kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenysége 
- termék szándékolt felhasználása 

A rendelet értelmében köteles minden gazdasági szereplő az ellátási láncban alatta lévő vásárlót tájékoztatni a 
lakosságot érintő korlátozásról, továbbá minden korlátozott robbanóanyag-prekurzor és szabályozott 
robbanónanyag-prekurzor (Eladó termékkínálatában az Ammónium-nitrát granulált 33,5 és Ammónium-nitrát 34, 
a Pétisó, Pétisó+S 24-12, Pétisó+S 27-9, továbbá Nitrosol, PétiMÉSZsó, valamint kalcium-, magnézium, illetve 
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kálium-nitrát termékek stb.) esetében jelenteni kell a gyanús tranzakciókat, jelentős hiányokat és lopásokat a 
nemzeti kapcsolattartó pontnak (ORFK). 

5.11. Az 5.9. és 5.10. pontban tett kijelentés valódiságáért a Vevő teljes felelősséggel tartozik. Emellett az Eladó 
fenntartja a jogot arra, hogy a fent meghatározott személyi körön kívül eső Vevővel Letéti Adásvételi Szerződést 
ne kössön, illetve a kizáró körülményről történt utólagos tudomásszerzés esetén a már elfogadott Letéti Adásvételi 
Szerződést jogi lehetetlenülés okán ne teljesítse. 
Amennyiben a Vevő az Eladótól vásárolt Terméket továbbértékesíti, e tevékenysége során köteles a 1907/2006/EK 
rendelet (REACH rendelet), a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 2019/1148/EU 
rendelet, valamint a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 
rendelkezéseit betartani. A hivatkozott jogszabályokban foglalt kötelezettségek megszegése vagy elmulasztása 
miatt esetlegesen meginduló hatósági eljárásokban a felelősség a továbbforgalmazó Vevőt terheli. 

 
 

6. Minőségi előírások 
 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

7.3. 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. 

 
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. 

8.2. A Letéti-Tárolási Szerződést bármelyik fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél a szerződés 
alapján őt terhelő bármely kötelezettségét megszegi. 

8.3. 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. 

8.4. 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.  Adatkezelés 

 
9.1. Amennyiben a Vevő adatvédelmi jogi értelemben természetes személynek minősül (így például természetes 

személy, egyéni vállalkozó, őstermelő, stb.), úgy Eladó, mint adatkezelő a Vevő, mint érintett megrendelésben 
rögzített és a teljesítés során kezelt személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján 
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elfogadott – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló - 2016/679. számú 
rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja jogalappal kezeli a szerződés teljesítése céljával.  

A Vevő által kiállított számlán feltüntetett személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése tekintettel a számvitelről és adózásról szóló jogszabályok 
rendelkezéseire.  

9.2.  Amennyiben a Vevő nem természetes személynek minősül, úgy a Vevő képviselőjének, kapcsolattartójának, mint 
érintettnek adatait Eladó a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdekből, a létrejövő szerződés 
teljesítése során felmerülő kapcsolattartási célból kezeli. 

9.3. Amennyiben az Eladó az adatvédelmi jogi értelemben természetes személynek minősülő Vevő személyes adatait, 
vagy nem természetes személy Vevő képviselőjének, kapcsolattartójának adatait az Európai Parlament és a Tanács a 
2019. június 20. elfogadott – a  robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK 
Rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – 2019/1148  rendelete 
alapján köteles kezeli, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. 

9.4. Eladó és Vevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Megrendelésben, annak visszaigazolásában megnevezett 
képviselőjük/kapcsolattartójuk személyében beálló változást haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belül írásban 
bejelentik egymásnak.  

9.5. Eladó az érintett személyes adatait a Vevőtől érkező törlési/változási jelzést követő legrövidebb, ésszerű időn belül 
törli elektronikus nyilvántartásából, egyébként Eladó a Megrendelésben papír alapon rögzített adatokat, valamint a 
számlán rögzített adatokat, tekintettel arra, hogy a Megrendelés és számla a 2000. évi C. törvény 166. §-a alapján 
számviteli bizonylatnak minősül, amelyet a 169. § alapján legalább 8 évig olvasható formában meg kell őrizni, ezen 
időtartamban kezeli. Eladó a 2019/1148 EU rendelet alapján rögzített adatokat az e rendelet betartásának ellenőrzése 
és a robbanóanyagok jogellenes előállításának megakadályozása és felderítése céljából a tranzakció időpontjától 
számított 18 hónapig köteles megőrizni. 

9.6. Nem természetes személynek minősülő Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az aktuálisan megnevezett 
képviselőjét/kapcsolattartóját tájékoztatja személyes adatai Eladó által történő kezelésének tényéről, valamint 
jogairól. 

9.7. Eladó messzemenőkig elkötelezett az adatvédelem mellett és a személyes adatokat a GDPR, a 2011. évi CXII. 
törvény, valamint más vonatkozó jogszabályok, továbbá az ezekkel összhangban levő belső szabályozása alapján 
kezeli, betartva az adatbiztonság követelményét.  

9.8. Érintett adataihoz fűződő jogaival (hozzáférés, helyesbítés, hozzájárulás visszavonása, törlés/elfeledtetés, korlátozás, 
tiltakozás, adathordozhatóság, stb.) az Eladó jelen ÁSZF-ben megjelölt címére küldött nyilatkozattal élhet, továbbá 
fordulhat panasszal a NAIH-hoz (www.naih.hu), valamint, ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a 
lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. 

9.9. Adatkezelésről további információkat az érintett az Eladó weboldalain találhat. 
 

 
 

10. Vegyes rendelkezések 
 
10.1. 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. 

10.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek visszavonásig, illetve az új ÁSZF www.genezispartner.hu weboldalon történő 
közzétételéig hatályos. 

10.3. 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. 

10.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 

 
 


