
 

 
 

Az Aranykereskedő Kft. 
 

által nyújtott 

 
Nemesfém letéti tevékenység  

 
 
 
 

Általános Szerződési Feltételei 
 
 
 
 
 
 
 

hatályos: 2019. szeptember hó 09. napjától 
 



 2 

 
BEVEZETÉS…………………………………………………………………………………………………………………………… 3 

1.  A LETÉTI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3  

2. A LETÉTI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE…………………….. .............................................................. 4  

3. A LETÉTI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA..................................................................................... 5  

4. A LETÉTI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA .................................................................................... 5  

5. A LETÉTBE ADHATÓ ÉRTÉKTÁRGYAK, A SZÉF ……................................................................ 5  

6. A LETÉTEMÉNYES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI ................................................................... 6  

7. A LETEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI ………………………………............................................. .7  

8. JOGUTÓDLÁS.........................................................................................................................8  

9. ÉRTÉKESÍTÉS ………………………………………………………………………………………………………………...9 

10. A LETÉTI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS DÍJAK ………........................................................11  

11. DÍJFIZETÉS …………………………………………………………………………………………………………………….11  

12 ADATOK KEZELÉSE, ADATVÉDELEM.  …………………………………………………………..................11  

13. ÉRTESÍTÉSEK ......................................................................................................................12 

14. A LETÉTI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ................................................................................ 13  

15. IRÁNYADÓ JOG .................................................................................................................13  

16. FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS NYELVE .................................................................. 13  

 



 3 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  
NEMESFÉM LETÉTI TEVÉKENYSÉGRE 

 

BEVEZETÉS 
 
Az Aranykereskedő Kft. (a továbbiakban: Aranykereskedő vagy Letéteményes) a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) XVII. Fejezetében  
meghatározott letéti szolgáltatást nyújt üzletszerűen (a továbbiakban:  letéti szolgáltatás), 
természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságok, társadalmi- és egyéb szervezetek (a továbbiakban: Letevő) számára, a 
Letéteményessel a  letéti szolgáltatatásra megkötött letéti szerződés (a továbbiakban: letéti 
szerződés) alapján. (A Letéteményes és a Letevő a továbbiakban együttesen: Felek.)  
Az Aranykereskedő Kft. a letéti szolgáltatást a 1085 Budapest, József krt. 40. szám alatti 
telephelyén nyújtja.  
 
Az Aranykereskedő Kft. a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján – jelen okiratban – állapítja 
meg a Letéteményes által üzletszerűen végzendő letéti szolgáltatásra vonatkozó általános 
szerződési feltételeket (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek), az alábbiak szerint: 
 

1.  LETÉTI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ  
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 

 
1.1.  A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései mind a Letevőre, mind pedig a 

Letéteményesre nézve kötelezőek, de azoktól a Felek – a jogszabályok keretein belül – 
közös megegyezéssel, írásban eltérhetnek.  

 
1.2.  Az Általános Szerződési Feltételek és a letéti szerződés rendelkezései közötti esetleges 

eltérés esetén, a letéti szerződés rendelkezései az irányadók.  
 
1.3.  Amennyiben a nemesfém letéttel kapcsolatos valamely kérdést a letéti szerződés vagy 

az Általános Szerződési Feltételek nem szabályoznak, a hatályos magyar jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 
1.4.  Letéteményes fenntartja magának a jogot arra, és a Letevő elismeri a Letéteményes azon 

jogát, hogy új szolgáltatás bevezetésekor az Általános Szerződési Feltételek 
rendelkezéseit kiegészítse, továbbá, hogy a Letéteményes tevékenységére, működési 
feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályok vagy a Letéteményesre kötelező 
egyéb szabályozók, előírások, működési költségek, a fogyasztói árindex, valamint a 
Letéteményes közteher-fizetési (pl. adó, illeték stb.) kötelezettségekhez igazodva, 
egyoldalúan módosítsa a hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, illetve 
a kapcsolódó, Letéti szerződésben meghatározott feltételeket.  

 
1.5.  Amennyiben a Letéteményes a hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, 

módosítja, a módosított Általános Szerződési Feltételeket honlapján 
(www.correctgold.hu) közzéteszi és telephelyén kifüggeszti.  

 

http://www.correctgold.hu/
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1.6.  Ha a Letevő az Általános Szerződési Feltételek módosításával nem ért egyet, úgy a 
módosított Általános Szerződési Feltételek kifüggesztésétől/közzétételétől számított 15 
napon belül jogosult a Letéti szerződés azonnali hatályú felmondására, azonban ebben 
az esetben Letevő kártérítésre vagy a Letéti szerződés megszűnésével felmerülő 
költségeinek megtérítésére nem jogosult. Ha a Letevő a módosítás ellen, annak hatályba 
lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni.  

 
2. A LETÉTI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 

 
2.1.  A nemesfém letét tárgyában a Letéteményes és a Letevő Letéti szerződést kötnek 

egymással, amelynek során, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak 
teljesülése esetén a Letéteményes a Letevő letétbe vett értéktárgyát az annak 
megőrzésére alkalmas gyűjtő széfben helyezi el, egyedi megjelölés mellett. A Letéti 
szerződés alapján a Letéteményes a szerződésben meghatározott nemesfém tárgy 1085 
Budapest, József krt. 40. szám alatti üzlethelyiségében történő megőrzésére és annak a 
szerződés megszűnésekor történő visszaadására vállal kötelezettséget a Letevő 
díjfizetése ellenében.  

 
2.2. A Letéti szerződés megkötésére a Letevő részéről kizárólag személyesen, a 

Letéteményes pénztári nyitvatartása alatt kerülhet sor. A Felek között létrejött Letéti 
szerződés kizárólag a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekkel együtt 
érvényes és hatályos.  
Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, társadalmi- 
és egyéb szervezetek csak a saját nevükben jogosultak Letéti szerződést kötni.  

 
2.3. A szerződés megkötése előtt Letevő átadja a nemesfém tárgyat         
 Letéteményes képviselőjének (becsüs). A nemesfém tárgyon Letéteményes becsüse a 
 tárgy nemesfémtartalmának megállapítása és fémjelzésének megvizsgálása 
 céljából – a szükséghez képest – vizsgálatot végezhet Letevő hozzájárulása esetén 
 (pl.: reszeléssel és próbasavval).  
 
2.4. A Letéti szerződés megkötése előtt Letéteményes tájékoztatja Letevőt a letéti 
 szerződéses ajánlat feltételeiről, ezt követően a Letevővel megállapodik a Letéti 
 szerződés tartamáról, a nemesfémtárgy becsült értékéről és biztosított összegéről. 
 
2.5. A Letéti szerződés megkötésének előfeltételei a következők:  
 

2.5.1.  a Letevő (nem természetes személy esetén a Letevőnek a Letéteményes előtt 
aláíró törvényes képviselője) személyes jelenléte;  

 
2.5.2. a Letevő személyazonosságának igazolása (természetes személy Letevő, illetve 

törvényes képviselő esetén ez a személyazonosításra alkalmas bármely, érvényes 
fényképes hatósági igazolvány, nem természetes személy Letevő esetén pedig 30 
napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy a nyilvántartásba vételt igazoló 
hiteles okirat és a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta eredeti példányai alapján történik, ez 
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utóbbi esetében feltéve, ha az aláírás minta a cégbírósághoz benyújtásra került 
és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza);   

 
2.5.3.  a letét tárgyának átadása;  
 
2.5.4. a letét tárgyának becsült értéke meghatározása; 
 
2.5.5.  a letéti díj meghatározása; 
 
2.5.6. a Letevő tájékoztatása, a felmerülő kérdések megválaszolása és a Letevő általi 

tudomásul vétele a Letéti szerződés, a letétre vonatkozó Általános Szerződési 
Feltételek vonatkozásában, a kifüggesztett/ Letéteményes honlapján közzétett 
Általános Szerződési Feltételek Letevő általi megismerése; 

 
2.6.  A Letéti szerződést a Felek írásba foglalják és aláírják.  
 
2.7.  A Letéti szerződés aláírását követően a Letéteményes – feltéve, ha a Letevő valamennyi, 

a Letéti szerződéséből eredő, esedékes fizetési kötelezettségét teljesítette – átveszi a 
nemesfém tárgyat, megkülönböztető jelzéssel látja el, majd elhelyezi az erre a célra 
elkülönített gyűjtő széfben.  

 
3. A LETÉTI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

 
3.1.  A Letéti szerződést a Felek határozott időtartamra kötik meg. 

A Letéti szerződéssel létesített jogviszony kezdő időpontja a Letéti szerződés mindkét fél 
által történő, szabályszerű aláírásának a napja.  

 
3.2.  A határozott időtartamú Letéti szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 
 

4. A LETÉTI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
4.1.  A Letéti szerződés bármely módosítása kizárólag írásban, a Letevő személyes 

jelenlétében, a Letéteményes pénztári nyitvatartása alatt történhet.  
 
4.2.  A Letéti szerződés módosítására a Letéti szerződés megkötésére vonatkozó 

rendelkezések alkalmazandóak.  
 

5.LETÉTBE HELYEZHETŐ ÉRTÉKTÁRGYAK, A SZÉF 
 
5.1  A Letevő kizárólag nemesfém értéktárgyak (törtarany, befektetési arany-és ezüst, arany- 

és ezüstérme, arany- és platina ékszerek) őrzésére adhat megbízást Letéteményesnek, 
egyéb ingó dolgok nem adhatók letétbe Letéteményes részére.  

 
5.2.   Nem helyezhető letétbe olyan tárgy, amelyen másnak zálogjoga, vagy egyéb olyan joga 

áll fenn, amely a letett tárgy visszavételének elmulasztása esetén a Letéteményes letéti 
tárgyból történő kielégítési jogát korlátozza, vagy megakadályozza. A letett tárgy 
átadásával a Letevő kijelenti és szavatolja, hogy a letét tárgya a tulajdonában áll, azon 
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kizárólagos rendelkezési joga áll fenn, és az mentes a zálogjog és minden, akár 
lajstromba bejegyzett, akár be nem jegyzett bármely jog alól, és arra harmadik 
személynek semmilyen jogcímen semmilyen igénye nincsen, és a jövőben sem fog ilyet 
támasztani. Letevő szavatol továbbá azért, hogy a letét tárgya felett rendelkezési joggal 
bír. 

 
5.2. Letéteményes kizárólag a letét tárgyának megvizsgálását követően, ilyen irányú döntése 

esetén veszi letétbe az adott nemesfémtárgyat. Letevő tudomásul veszi, hogy 
Letéteményest szerződéskötési kötelezettség nem terheli.  

  
5.3.  A letétbe helyezett tárgyakat Letéteményes gyűjtő széfben helyezi el, melyhez 

hozzáféréssel kizárólag Letéteményes rendelkezik.    
 
5.4. A nemesfém tárgyak megőrzésre történő átadása és visszavétele kizárólag a 

Letéteményes pénztári nyitvatartása alatt kerülhet sor.  
 
 

6. A LETÉTEMÉNYES JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
6.1.  A Letéteményes kötelezettséget vállal arra, hogy a Letéti szerződés alapján a részére 

átadott letéti tárgyat a gyűjtő széfben, az adott helyzetben általában elvárható 
gondossággal, biztonságban őrzi és a Letéti szerződés megszűnésekor a Letevőnek vagy 
a Letevő örökösének/jogutódjának a letett tárgyat kiadja, a jelen Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltak szerint.  

 
6.2.  A Letéteményes köteles a Széfet a letét időtartama alatt az adott helyzetben általában 

elvárható gondossággal, biztonságosan őrizni.  
A Letéteményes a letett tárgy biztosítása során a letéti szolgáltatás nyújtásához 
szükséges gondossággal jár el. A Letevő tudomásul veszi, hogy elemi csapás, tűz-, 
betörés-, vagy más hasonló okokból bekövetkezett károk esetében a Letéteményes csak 
a biztosító által megállapított szabályzatában megjelölt biztosítási által megállapított 
biztosítási összeghatárig felel a biztosító szabályzata szerint, de legfeljebb a becsült érték 
erejéig. A Letevő a biztosító szabályzatainak, feltételeinek aláveti magát. A kár összege a 
Letevő részére kerül kifizetésre, forint pénznemben. A letett tárgy biztosítási 
összeghatára a Letéti szerződésben rögzítésre kerül.  

 
6.3.  A Letéteményes felel azon károkért, amely a gyűjtőszéfben elhelyezett tárgy elvesztése, 

megrongálódása vagy megsemmisülése folytán a Letevőt éri. A Letéteményes mentesül 
a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok, vagy a Letevő maga 
okozta. Elháríthatatlan külső oknak minősül minden olyan körülmény, amely nem, vagy 
nem közvetlenül a Letéteményes üzemi működésével összefüggésben áll elő, és 
amelynek elhárítására a Letéteményes csak aránytalan terhek vállalásával, vagy 
egyáltalán nem képes.  

 
6.4.  A Letéteményes felelőssége a letett tárgy(ak)ban bekövetkezett károkért legfeljebb a 

tárgy(ak) becsült értékéig terjed, tekintettel arra, hogy a Letéti díj ennek 
figyelembevételével kerül megállapításra. A tárgy(ak) esetleges előszereteti- vagy 
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eszmei értékének megtérítésére a Letevő semmilyen körülmények között nem tarthat 
igényt. Korlátlan a Letéteményes felelőssége abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy 
a kárt a Letéteményes, vagy a Letéteményes munkavállalója vagy megbízottja szándékos 
vagy súlyosan gondatlan magatartásával idézte elő.  

 
6.5.  A kár bekövetkezésének tényét, a kár mértékét, valamint a károkozó magatartás és a 

bekövetkezett kár közötti okozati összefüggést minden esetben az a fél köteles 
bizonyítani, aki arra hivatkozik.  

 
6.6. Amennyiben a letett tárgy megőrzése érdekében a Letéteményes megítélése szerint az 

szükséges, vagy a Letéteményes üzleti érdeke azt megkívánja, a Letéteményes jogosult 
a letét tárgyát – a Letevő egyidejű értesítése mellett – annak biztonságos őrzésére 
alkalmas más helyiségébe átszállítani. A Letéteményes a Letéti szerződés fennállása alatt 
a letett tárgyat más őrizetébe nem adhatja, kivéve, ha ez a Letevő károsodástól való 
megóvása érdekében feltétlenül szükséges. Az igénybe vett harmadik személy 
eljárásáért a Letéteményes úgy felel, mintha az őrzést maga látta volna el, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy a harmadik személy kiválasztásakor, valamint utasításokkal való ellátása 
és ellenőrzése során úgy járt el, ahogyan az gondosan és ésszerűen eljáró vállalkozástól 
az adott helyzetben elvárható.   

 
6.7. A Letevő tudomásul veszi, hogy amíg a Letéti szerződésből eredő bármely fizetési 

kötelezettségének határidőben nem tesz eleget hiánytalanul, addig a Letéteményes az 
estlegesen felelős őrzésbe vett tárgy(ak)at visszatarthatja, valamint a tárgy(ak)ra 
vonatkozóan törvényi zálogjoga áll fenn. A Letéteményes erre az esetre teljes körben 
kizárja felelősségét a késedelmes hozzáféréssel összefüggésben keletkezett károkért.  

 
 

7. A LETEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
7.1.  A Letevő kötelezettsége a Letéti szerződés és jelen Általános Szerződési Feltételek 

rendelkezéseinek betartása, így különösen a díjak Letéteményes részére határidőben 
történő fizetése, valamint a letett tárgy Letéti szerződés megszűnésekor történő 
visszavétele.  
A Letevő teljes anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért, amelyet a jelen Általános 
Szerződési Feltételek és a Letéti szerződés rendelkezéseinek megszegésével a 
Letéteményesnek vagy más nemesfém tárgy letevőjének okoz vagy okozott.  

 
7.2.  Ha a Letevő visszavételkor a gyűjtőszéfben elhelyezett tárgy(ak) károsodását vagy 

hiányát észleli, haladéktalanul köteles azt a Letéteményes tudomására hozni és a kár 
bekövetkezéséről, valamint a károsodott értéktárgy mibenlétéről jegyzőkönyv felvételét 
kezdeményezni a Letéteményessel. Ennek elmulasztása esetén a Letevő kártérítésre 
nem tarthat igényt. A jegyzőkönyv tartalmazza a károsodás okát, valamint a károsodott 
értéktárgy körülírását. A jegyzőkönyvet a Letéteményes legalább két munkavállalójának, 
megbízottjának és a Letevőnek alá kell írnia.  
A Letevőnek a kárigénye érvényesítésére legfeljebb 1 (egy) év áll a rendelkezésére, e 
határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 
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7.3.  A Letéteményes kifejezetten fenntartja a jogot, hogy kizárólag olyan esetekben fizessen 
kártérítést, amely esetekben a kár bekövetkezéséről, a károkozó magatartás és kár 
közötti okozati összefüggésről és annak pontos mértékéről hitelt érdemlően 
meggyőződhetett. A kártérítés mértéke a ténylegesen bekövetkezett és hitelt 
érdemlően bizonyított kár összegéhez igazodik. A Letevő abban az esetben sem jogosult 
ezt meghaladó kártérítésre, ha a Letéti szerződésben meghatározott becsült érték ezt a 
pontos mértéket egyébként meghaladja.  

 
7.4.  A Letevő köteles a Letéteményest a jelen Általános Szerződési Feltételek 13.3. és 14.1. 

pontja szerint értesíteni bármely, a Letéti szerződés vonatkozásában jelentőséggel bíró 
adatának (így pl. név, lakcím, székhely, képviselők személye, jogutódlás, átalakulás stb.) 
megváltozásáról, továbbá mind a Letevő, mind a Jogosult köteles együttműködni a 
Letéteményessel az adataik megváltozása miatt a Letéti szerződésben, illetve az ahhoz 
kapcsolódó iratokban, nyilatkozatokban szükségessé váló rendelkezések megfelelő 
módosításában.  

 
7.5.  Amennyiben Letevő a jelen Általános Szerződési Feltételek 7.4. pontjában 

meghatározott együttműködési kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, úgy a 
Letéteményes jogosult az adatváltozással érintett személy letett tárgyhoz való 
hozzáférését megtagadni és minden ezzel kapcsolatban keletkező kár az érintett Letevőt 
terheli. A Letevő által tévesen közölt adatokból eredő károkat a Letevő maga köteles 
viselni.  

 
7.6. Amennyiben a Letéteményes arról értesíti a Letevőt, hogy a hatáskörrel rendelkező 

hatóság a Letéteményesnek a letéti szolgáltatás nyújtására vonatkozó tevékenységét 
korlátozza, részlegesen vagy teljesen felfüggeszti és ezáltal a Letéteményes nem tudja 
tovább nyújtani a Letevőnek a  letéti szolgáltatást, úgy a Letéteményes az erre nyitva álló 
határidőn belül jogosult a Letéti szerződést felmondással megszüntetni, illetve – 
amennyiben a felmondásra nem áll elegendő idő rendelkezésre – az a hatóság 
határozatában megjelölt időpontban automatikusan megszűnik. 

 
8. JOGUTÓDLÁS 

 
8.1. A Letevő által a szerződés megszűnése és a visszavételre történő felszólítás ellenére át 

nem vett letéti tárgyakat Letéteményes felelős őrzésbe veszi, melynek idejére őrzési 
díjat számít fel a 9.2. pontban foglaltak szerint.  Amennyiben a Letéti szerződés 
megszűnése napjától számított 60 napon belül Letéteményes hitelt érdemlően tudomást 
szerez Letevő haláláról vagy megszűnéséről, a felelős őrzés ideje a Letéti szerződés 
megszűnésétől számított 6 hónap elteltéig, illetve, ha természetes személy Letevő halála 
esetén a hagyatéki eljárás ezen időtartamon belül jogerősen nem fejeződik be, a 
hagyatéki végzés jogerőre emelkedésének napjáig meghosszabbodik.  

 
8.2. Amennyiben Letéteményes Letevő haláláról vagy megszűnéséről a letét tartamának 

lejáratát megelőzően szerez hitelt érdemlően tudomást, ezzel a Letéti szerződés 
megszűnik, s Letéteményes a letett tárgya(ka)t felelős őrzésbe veszi és annak idejére 
őrzési díjat számít fel a 9.2. pontban foglaltak szerint. A felelős őrzés tartamára a 8.1. 
pontban foglaltak irányadók. 
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 Letevő tudomásul veszi, hogy Letéteményes - a 8.1. pontban foglalt esetekben sem - az 

örökös, illetve jogutód felkutatása iránt intézkedni nem köteles. 
 
8.3. 8.1. és 8.2. pontban foglalt idő elteltével Letéteményes a rendelkezésére álló címen a 

Letevő örökösét/ jogutódját felszólítja a felelős őrzésbe vett tárgy(ak) átvételére, a 
fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére. A felhívás Letéteményes általi megküldését 
követő további 30 nap eredménytelen eltelte után – törvényes zálogjoga alapján – 
Letéteményes jogosult értékesíteni a felelős őrzésbe vett tárgy(ak)at.  

  
8.4. A Letéti szerződésből eredő tartozások maradéktalan kiegyenlítését követően a 

Letéteményes köteles a tárgyat kiszolgáltatni, az örökös/jogutód pedig köteles a tárgyat 
elvinni. 
A Letéti szerződésből eredő tartozások maradéktalan kiegyenlítéséig a Letéteményes 
megtagadhatja a letett tárgyak kiadását. 
A Letevő halála, illetve jogutóddal történő megszűnése esetén, az örökös, illetve a 
jogutód automatikusan nem lép be félként a Letevő helyébe a jogviszonyba, az erre 
vonatkozó szándék esetén a Letéteményessel új Letéti szerződést kell kötniük. A 
Letéteményes nem köteles újabb Letéti szerződést kötni, amennyiben a Letevővel kötött 
Letéti szerződésből eredő fizetési kötelezettségeknek az örökös, illetve a jogutód nem 
tett eleget. 

 
8.5. A Letevő elhalálozása, illetve jogutóddal történő megszűnése esetén, a Letéteményes 

kizárólag olyan örökös, illetve jogutód részére szolgáltatja ki a megbízás nélküli ügyvitel 
során őrzésbe vett tárgya(ka)t, aki az örökösi, illetve jogutódi minőségét hitelt 
érdemlően igazolta, feltéve, ha a Letevőnek a Letéteményessel szemben esetleg fennálló 
tartozása maradéktalanul megfizetésre került.  
A fentiek igazolása az arra hatáskörrel rendelkező hatóságnak, bíróságnak az öröklés, 
jogutódlás tényét megállapító eredeti határozata bemutatásával és egy másolati 
példánya átadásával történhet.  

 
8.6. Több örökös, illetve jogutód esetén, a Letéteményes valamennyi örökös, illetve jogutód 

vagy azok közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazottja részére együttesen és 
egyidejűleg szolgáltatja ki a felelős őrzésbe vett tárgy(ak)at. 

 
8.7. Az örökös(ök), valamint a jogutód(ok) között a gyűjtőszéfben elhelyezett tárgyakkal 

kapcsolatosan egymással szemben keletkezett igényekért, jogvitákért a Letéteményes 
semmilyen felelősséget nem vállal, a fenti személyek részére a Letéteményes a 
tárgy(ak)at a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint kiszolgáltathatja, 
a tárgyak fölötti – a polgári jog szabályai szerinti – rendelkezési, birtoklási, használati 
jogosultságot nem vizsgálja. 

 
      9. ÉRTÉKESÍTÉS 
 
9.1. Amennyiben jogutódlás esete nem áll fenn, a Letevő által a szerződés megszűnése és a 

visszavételre történő felszólítás ellenére át nem vett letéti tárgyakat felelős őrzésbe 
veszi, melynek idejére őrzési díjat számít fel a 9.2. pontban foglaltak szerint.   
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9.2. A Letéteményes a felelős őrzésbe vétel időpontjától a felelős őrzés teljes időtartamára 
őrzési díjra jogosult. Az őrzési díj pontos összegét a jelen Általános Szerződési Feltételek 
részét képező Hirdetmény tartalmazza. 

 
9.3. Visszavételi késedelem esetén Letéteményes a lejárat napjától számított 15 napon belül 

írásbeli – email és tértivevényes postai levél - értesítést küld a Letevőnek, melyben 
felszólítja a letett tárgy visszavételére, elmaradt költség- és díjigényének megfizetésére, 
valamint tájékoztatja törvényes zálogjogának 9.4. pont szerinti érvényesítéséről. 

  
9.4. Letevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 6:363.§-a alapján Letéteményest a felelős őrzéssel 

felmerült díjának biztosítására kézizálogjog illeti meg Letevő Letéti szerződéssel 
birtokába került tárgyain. Letéteményes, a zálogtárgyak értékesítésének szándékáról a 
9.3. pontban foglalt értesítésben - mely egyúttal a Ptk. 5:131.§-a szerinti előzetes 
értesítésnek is minősül - tájékoztatja Letevőt azzal, hogy amennyiben Letevő nem téríti 
meg Letéteményes költség- és díjigényét a letét tartamának lejártától számított 60. 
napig, Letéteményes minden további értesítés nélkül jogosult a zálogtárgyat értékesíteni 
a letét tartamának lejáratát követő 61. naptól. Amennyiben Letevő nem téríti meg 
Letéteményes költség- és díjigényét az értesítésben foglalt határidőben, Letéteményes 
a Ptk. 5:127.§ és 5:133-135-§-ai alapján jogosult a zálogtárgyat értékesíteni.  

9.5. Az értékesítésre Letéteményes választása szerint a kereskedelmi ésszerűség 
követelményeinek megfelelően bírósági végrehajtáson kívül, magánúton vagy 
nyilvánosan kerülhet sor. Az értékesítés során a Letéteményes– a zálogtárgy tulajdonosa 
helyett és nevében eljárva –a zálogtárgy tulajdonjogát átruházza. Az értékesítés 
történhet a zálogtárgy eredeti állapotában vagy kereskedelmi szempontból ésszerű 
feldolgozása, illetve átalakítása után.  

 
9.6. A Letéteményes az értékesítést követően elszámolást készít, amelyben megjelöli az 

értékesített zálogtárgyat, a befolyt vételárat, a zálogtárgy őrzésével, fenntartásával, 
feldolgozásával, átalakításával és értékesítésével kapcsolatban felmerült költségeket és 
– ha tudomása van róla – a zálogtárgyat terhelő zálogjogok rangsorát és a zálogjogok 
által biztosított követelések összegét. A Letéteményes a befolyt vételárnak a zálogtárgy 
őrzésével, állagának fenntartásával, feldolgozásával, átalakításával és értékesítésével 
kapcsolatban felmerült költségekkel, valamint a zálogjogosulti kielégítési összegével 
csökkentett összegét a magát arra jogosultként hitelt érdemlően igazoló személy részére 
kiadni köteles. 

 
 Az értékesített tárgy(ak)ból befolyt összeg kifizetése tekintetében az elévülési idő az 

értékesítéstől számított 2 (kettő) év azzal, hogy ezen időszakra Letéteményes késedelmi 
kamat fizetésére nem köteles. Ezen időtartam elteltével a Letéteményes semmiféle 
elszámolási kötelezettséggel nem tartozik a Letevő, illetve örököse vagy jogutódja felé. 

 
9.7. A Letéteményes nem vállal felelősséget a Letevőt, illetve örökösét vagy jogutódját a letett 

tárgy(ak) értékesítése folytán ért semmilyen kárért, feltéve, ha annak során úgy járt el, 
ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A tárgy(ak) esetleges előszereteti- vagy 
eszmei értékének megtérítésére a Letevő, illetve örököse vagy jogutódja semmilyen 
körülmények között nem tarthat igényt ezen esetben sem. 
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Kereskedelmi forgalomban nem értékesíthető tárgy(ak) esetén Letéteményes a 
tárgyakat – a Letevő/örökös/jogutód költségére – megsemmisíti. Ebben az esetben a 
Letevő (örököse vagy jogutódja) semmilyen igénnyel nem léphet fel a Letéteményessel 
szemben. 

 
10. A LETÉTI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS DÍJAK, KÖLTSÉGEK 

 
10.1. A Letevő a nemesfémtárgy letéttel kapcsolatban az alább felsorolt díjak, költségek 

fizetésére kötelezett:  
 
(i)  Sávosan kialakított Letéti díj, amely tartalmazza a letett tárgy biztosítási díját is,  
(ii)  a letett tárgy visszavételének elmulasztásából eredő felelős őrzés díja, a jelen Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltak szerint, 
(iii) a fentieken túlmenően, a Letéteményes a letéti szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan 

szükségesen felmerülő valamennyi igazolt költségét, készkiadását (pl. telefonköltség, 
másolási költség, iratkezelési, adatkezelési, adatszolgáltatási költség, postai értesítés 
díja, esetleges közterhek, adók, illetékek stb.) a Letevőre terhelheti, amelyet a Letevőnek 
a Letéteményes írásbeli felhívásától számított 15 napon belül kell megfizetnie. 

 
10.2. A Letéteményes rögzíti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott 

díjtételeket, díjelemeket jogosult időközönként a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
felülvizsgálni és módosítani. A módosított Letéti díjak a módosítás hatályba lépését 
követő befizetések esetén kerülnek alkalmazásra.  

 
10.3. Letevő jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező Hirdetményben 

határozza meg a letét tartamához és a letett tárgy becsült értékéhez igazodó 
díjtételeket. 

 
11. DÍJFIZETÉS 

 
11.1. A letéti díj megfizetése pénztári befizetés útján, készpénzben történhet.  
 
11.2. A Letéti díjat a Letéti szerződés megkötésével egyidejűleg köteles a Letéteményesnek 

megfizetni Letevő. Letevő tudomásul veszi, hogy a letét tárgyának a Letéti szerződés 
lejártát megelőző visszavétele esetén is a Letéti szerződésben meghatározott teljes letéti 
díj fizetésére köteles, díj visszatérítésre nem jogosult. 

 
11.3. A Letéti díj előre történt megfizetése nem mentesít az időközben hatályba lépett letéti 

díjemelésből eredő különbözet megfizetésének kötelezettsége alól, azt a Letevő a Letéti 

szerződés megszűnésekor köteles kiegyenlíteni.  
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12. ADATOK KEZELÉSE, ADATVÉDELEM 
 
12.1. A Letevő a Letéti szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Letéteményes 

a fényképes hatósági igazolványában és egyéb személyes okmányaiban szereplő 
adatokat rögzítse és azokat az információs önrendelkezési jogról és az információs 
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezelje.  

 
12.2. A Letéteményes a Letevőről ill. a letét tárgyáról tényt, adatot vagy véleményt kizárólag 

törvényben meghatározott esetben, vagy Letevő hozzájárulása alapján közölhet. Ehhez 
és az adatok kezeléséhez Letevő a Letéti szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. 

 
12.3. A Letevő köteles a Letéti szerződés fennállása során a szerződéskötés és az azonosítás 

során megadott adatokban, saját adataiban történő változásokról haladéktalanul, de 
legkésőbb a tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon belül a Letéteményest 
értesíteni. A Letéteményes kizár az ennek késedelméből, elmulasztásából eredő minden 
felelősséget. 

 
12.4. A Letevő nem jogosult Letéteményes helyiségeiben kép- vagy hangrögzítést végezni. 
 
12.5. Letéteményes tájékoztatja Letevőt, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az Általános 

adatkezelési tájékoztató a www.correctgold.hu címen Letéteményes honlapján 
elérhető. Letevő kijelenti, hogy a tájékoztatót és a szabályzatot megismerte és az abban 
foglaltakat elfogadta. 

 
 
 12.6. Letéteményes tájékoztatja Letevőt, hogy 1085 Budapest, József krt. 40. sz. alatti 

üzlethelyiségében video- és hangfelvételt készít, melyeket minimálisan tíz napos 
időtartamra megőriz. Amennyiben bármilyen olyan esemény történik, amelynek 
bizonyításához szükséges a kép és/vagy hangfelvétel, úgy azt Letéteményes 
felhasználhatja. Letevő a felvétel megtekintésére - térítési díj ellenében - csak és 
kizárólag abban az esetben jogosult, ha az mások személyes jogait nem sérti.  

 
12.7. Letéteményes a Letevővel folytatott telefonbeszélgetésekről is jogosult hangfelvételt 

készíteni, ehhez Letevő a Letéti szerződés aláírásával hozzájárul.  
 

13. ÉRTESÍTÉSEK 
 
13.1. A Felek rögzítik, hogy hivatalos értesítésnek a Letéti szerződésben megadott levelezési 

címre, postai úton ajánlott vagy ajánlott és tértivevényes küldeményként vagy futár 
útján küldött vagy személyesen átadott levelet tekintik.  
A postai és egyéb úton megküldött, átadott küldeményeket a kézbesítés, átadás 
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt 
megtagadta. Ha a posta küldemény kézbesítése azért volt eredménytelen, mert a 
címzett a küldeményt nem vette át („nem kereste” jelzéssel érkezett vissza) avagy a 
küldemény egyéb okból nem volt kézbesíthető (pl. „címzett ismeretlen” jelzéssel 
érkezett vissza), az a postára adást követő 5. munkanapon tekintendő kézbesítettnek, 
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míg az email útján megküldött értesítés a megküldését követő 5. munkanapon 
tekintendő kézbesítettnek.  

 
13.2. A Letevő a Letéteményest érintő panaszával a Letéteményes honlapján és a 1085 

Budapest, József krt. 40. szám alatti telephelyén közzétett Panaszkezelési útmutatóban 
rögzített módon és elérhetőségeken fordulhat a Letéteményeshez.  

 
14. A LETÉTI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 
14.1. A letét megszűnik:  
 
(i)  a határozott időtartam lejáratával;  
 
(ii) bármely fél jogszerű, indokolt rendkívüli felmondása útján;  
 
(iii) a felek írásbeli, közös megegyezésével; 
  
(iv)  a Letevő haláláról, illetve megszűnéséről történt hitelt érdemlő letéteményesi 

tudomásszerzéssel;   
 
14.2. Amennyiben a Letéteményes vagy a Letevő a Letéti szerződésből vagy jelen Általános 

Szerződési Feltételekből eredő bármely kötelezettségét súlyosan vagy ismételten 
megszegi, úgy a másik fél jogosult a Letéti szerződést azonnali hatályú rendkívüli 
felmondással megszüntetni.  

 
14.3. A Letéti szerződés bármely okból bekövetkező megszűnése esetén a Letéteményes 

felszólítja a Letevőt, illetve ismert örökösét vagy jogutódját – szükség szerint – a Letéti 
szerződés alapján fennálló tartozások rendezésére, illetőleg a felelős őrzésbe vett tárgy 
elvitelére. A Letéti szerződésből eredő tartozások maradéktalan kiegyenlítését követően 
a Letéteményes köteles a letéti tárgyat kiszolgáltatni, a Letevő, illetve ismert örökös vagy 
jogutód pedig köteles a tárgyat elvinni.  

 
15. IRÁNYADÓ JOG 

 
A Letevő és a Letéteményes közötti jogviszonyra a magyar jog vonatkozik.  
 

16. FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS NYELVE 
 
A Letevő és a Letéteményes közötti kapcsolattartás során használható nyelv a magyar.  


