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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

 

a NYÉKI KAVICS KFT. (3573 Sajópetri, 035/3 HRSZ; 05-09-028053; 10247754-2-05;) által mű-

ködtetett bányákból történő értékesítésre vonatkozóan. 

 

 

1. Felek között létrejött adásvételi-, szállítási-, vállalkozói szerződésben (szerződésben) nem 

szabályozott kérdésekben jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban Á.Sz.F.) rendel-

kezései az irányadóak. 

 

2. A NYÉKI KAVICS KFT (továbbiakban Eladó) alábbi telephelyeiről történő vásárlással a 

Vevő elfogadja a jelen Á.Sz.F. rendelkezéseit. 

 

• 3573 Sajópetri, Hrsz.: 035/3  

 

2.2 Eladó elérhetőségei: 

 

Tel.: +36 30/445-7474 (nyitvatartási időben) 

E-mail: info@nyekikavics.hu 

Honlap: www.nyekikavics.hu 

 

Nyitvatartási idő hivatalos közlési helye www.nyekikavics.hu oldal valamint a Sajópetri 035/3 telep-

helyen kihelyezett tájékoztató. 

 

3. Az Eladó által értékesített termékek körét, valamint a termékek mindenkori aktuális ár listáját 

a Sajópetri Hrsz. 035/3 (bányaüzemben) kihelyezett hirdetmény tartalmazza. 

 

4. Az Eladó által megjelölt árak magyar forintban (HUF) vannak megjelölve (nettó + áfa, bruttó 

bontásban) 1 tonnára vonatkozó egységárként. 

 

5. A termékek aktuális egységárán felül az Eladó fenntartja a jogot energiadíj kompenzáció al-

kalmazására és elszámolására mind a készpénzes, mind az egyedi szerződéssel rendelkező 

Vevők felé. Az energiadíj aktuális mértékéről hirdetményben tájékoztatjuk Vevőinket. 

 

5.2. Alapértelmezett fizetési mód a helyszínen történő készpénzes fizetés. Az Eladó, az Eladó és 

a Vevő között létrejövő írásos megállapodástól függően eltérhet a készpénzes fizetéstől,       

ezesetben a fizetés módjában, határidejében és az elszámolási időszakokról a felek eseteként 

külön állapodhatnak meg.  

 

5.3. Fizetési késedelem esetén Vevő évi 10 (tíz) % (százalék) mértékű késedelmi kamat megfize-

tésére köteles. 

 

5.4. Halasztott fizetés esetén az értékesített áru tulajdonjoga a vételár kiegyenlítéséig az Eladót il-

leti meg, azaz a vételár megfizetéséig az Eladó a tulajdonjogát fenntartja. 

 

6.  Az áru mennyiségi és minőségi átadásának helye Eladó telephelye; az áru Eladó OMH által 

hitelesített hídmérlegén kerül mérlegelésre, melyet Vevő vagy az általa megbízott szállító, 

fuvarozó gépkocsi vezetője a digitális kijelzőn ellenőrizhet.  
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6.2. A Vevő vagy az általa megbízott szállító a szállítólevél átvételével és a fuvarozás megkezdé-

sével elismeri, hogy az így mérlegelt áru tömege megfelel a valóságnak és nem haladja meg 

az ő általa vezetett jármű vagy jármű és vontatmány forgalmi engedélyeiben meghatározott 

súlyhatárokat. Az esetleges túlterheléséért Eladó nem felelős, azért a felelősségét kizárja. A 

szállítóleveleken szereplő mennyiségeket a Vevő vagy az általa megbízott szállító elfogadja 

és a továbbiakban semmilyen körülmények között nem vitatja. 

 

6.3. A teljesítés helye az Eladó telephelye. Amennyiben a szállítást a Vevő vagy az általa megbí-

zott szállító végzi. A termékek minőségét a telephelyeinken garantáljuk. Abban az esetében, 

ha az Eladó külön megállapodásban rögzített kötelezettsége az áru leszállítása, akkor a Meg-

rendelő/Vevő által megadott szállítási címen történő teljesítés időpontjáig garantáljuk az áru 

minőségét. 

 

Minőségi észrevételek, kifogásolás módja: A Vevő haladéktalanul köteles a teljesítés idő-

pontjában megvizsgálni a terméket és bármely minőségi kifogását köteles 1 munkanapon be-

lül írásban jelezni az eladó felé. A vevő az átvételtől számított 8 napon belül -de csak a be-

építés előtt élhet a termék szemmegoszlásra, tisztaságra vonatkozó észrevételével. Minőségi 

kifogás csak abban az esetben fogadható el ha leszállított termék más gyártók termékével 

nem keveredett. 

 

 

7. Az Eladó nem köteles az adott termék visszavételére amennyieben annak oka többek között 

  

• a Vevő részéről történt nem megfelelő termékválasztás 

• az adott munkafolyamat - melyhez a termék elszállításra került - valamilyen kül-

ső tényező miatt meghiúsult, legyen az időjárás, vagy alvállalkozói teljesítés el-

maradása 

 

8. EKÁER bejelentési kötelezettséggel érintett termékekkel kapcsolatban az Eladó számítógépes 

rendszerén keresztül automatikusan EKÁER számot igényel (amennyiben azt egyéb technikai 

akadály nem korlátozza) a Vevő vagy az általa megbízott szállító által megadott adatok alap-

ján.    

 

8.2. Vevő köteles elektronikus levélben visszajelezni Eladó számára, hogy az áru kirakodásra, le-

billentésre került az EKÁER bejelentésben megadott címen azzal a céllal, hogy az Eladó a 

vonatkozó jogszabályban meghatározott módon járhasson el az EKÁER szám lezárását ille-

tően. Amennyiben ez a visszajelzés nem történik meg akkor Eladó a vonatkozó jogszabály 

által előírt 3 napon belül automatikusan intézkedik az EKÁR szám lezárása, kijelentése felől. 

 

8.3. Az EKÁER rendszerben rögzítésre kerülő kirakodási cím adatok pontosságáért és helyessé-

géért minden esetben a Vevő felelős -függetlenül attól, hogy saját maga vagy általa megbí-

zott szállító közreműködött az adatközlésben- ezt a szállítólevél átvételekor a Vevő vagy az 

általa megbízott szállító képviselője -gépkocsi vezetője- köteles ellenőrizni. A szállító levél 

átvételével továbbá az átvett termék bányaüzem területéről történő elszállításával elismerik 

az azon feltüntetett összes adat helyességét. 

 

8.4. A Vevő, vagy az általa megbízott szállító köteles jelezni, ha útközben műszakilag meghibá-

sodott a gépjármű vagy egyéb okból kifolyólag másik gépjárművel szállította tovább az árut; 

 

Ennek az adatközlésnek a módja az info@nyekikavics.hu e-mail címre történő üzenet, melynek tar-

talmaznia kell a változással érintett szállítmány szállítólevelének a sorszámát, EKÁER számát és a 

megváltozott, az aktuális, valóságnak megfelelő rendszámokat és súly adatokat.  
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8.5. Amennyiben szállítás közben változik a kirakodási cím, akkor Vevő kötelessége új EKÁER 

azonosítót kérnie az adott fuvarra és ennek tényét jegyzőkönyvben, cégszerűen aláírva hala-

déktalanul jeleznie kell az Eladó felé az info@nyekikavics.hu e-mail címen vagy postai úton. 

 

9. Az Eladó az általa értékesített termékről a Vevő kérésére teljesítmény nyilatkozatot/igazolást 

állít ki. A Vevő nevére kiállított teljesítmény nyilatkozat/igazolás csakis és kizárólag az El-

adó által a Vevő nevére kiállított szállítólevelekkel és számlával együtt érvényes az azokon 

szereplő termékekre és mennyiségekre. 

 

 

10. Eladó telephelyein fénykép és videó felvétel készítése tilos. 

 

11. Eladó telephelyein biztonsági kamerarendszer működik, mely rögzített elektronikus felvéte-

leket készít, az így készített felvételeket Eladó az adatkezelési jogszabályzat előírásai szerint 

kezeli. 

12. A Vevő vagy az általa megbízott szállító a bányaüzem területénre történő megérkezésekor -a 

depóterekre, rakodási területekre történő behajtás előtt- köteles a kihelyezett  

A bányaüzem területére vonatkozó közlekedési és biztonsági előírások. című tájékoztatóban fog-

laltakat elolvasni értelmezni és maradéktalanul betartani. Kifüggesztés helyszíne 3573 Sajópetri 

Hrsz. 035/3 kavics bánya mérlegház oldalfal. 

 

13. Eladó és Vevő az esetleges viták esetén közösen törekszenek a megegyezésre. A vitás kérdé-

sek közös mind két fél számára megfelelő megoldására a lehető legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a Miskolci Járásbíróság, 

illetve hatáskör függvényében a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

14. Jelen Á.Sz.F.-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Sajópetri, 2023. január 02. 

 

 

 

 

        NYÉKI KAVICS KFT. 
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