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Jelen általános szerződési feltételek 
(továbbiakban: „ÁSZF”) a T&P-BETON 
Építőipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (3580 Tiszaújváros - 
TVK Ipartelep, Gyári út 1. 53. ép., Cg. 05-09-
011971, képviseli: Gulyás László) eladó 
(továbbiakban: „Eladó”) és az általa nyújtott 
építőipari szolgáltatásokat és termékeket igénybe 
vevő ügyfél (továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és 
kötelezettségeit tartalmazza. Eladó mindenkori 
szolgáltatása, az Ügyféllel kötendő egyedi 
vállalkozási szerződések/megrendelések 
(továbbiakban: „Szerződés”) – a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezésein túl, amennyiben ezt 
a jogszabályok megengedik – kizárólag jelen 
ÁSZF-fel együtt érvényes.  
 
Jelen feltételek a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képezik, melyek az első és az utána 
következő valamennyi Szerződéses ügyletre akkor 
is érvényesek, ha a későbbi Szerződéseknél az 
Eladó nem hivatkozik rá, amennyiben az Ügyfél 
azonos. Amennyiben az Ügyfél esetleges saját 
általános szállítási, illetve vállalkozási szerződési 
feltételei jelen feltételekkel ellentétesek, úgy azok 
külön megegyezés hiányában nem képezik a 
szerződés részét. 
 

Eladó minden szükséges cselekményt megtesz 

annak érdekében, hogy a jelen ASZF tartalmát 

partnerei, illetve a vele szerződéses kapcsolatba 

kerülő személyek megismerjék. Az Eladó a 

telephelyén jól látható helyre kifüggeszti az 

ÁSZF-et.  

 

Ügyfél kijelenti, hogy jelen feltételeket megkapta, 

elolvasta és annak tartalmát magára nézve 

kötelezőnek ismerte el.  

 

I. A szerződés tárgya 

I.1. Eladó minőségi transportbeton, 

értékesítésével, gyártásával, szállításával, 

szivattyúzásával és ingyenes betontechnológiai 

tanácsadással foglalkozik. 

 

I.2. Jelen ASZF elsődlegesen az Eladó, mint 

szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba 

kerülő Ügyfél közötti jogviszonyt szabályozza. 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés 

létrejöttével a felek között a Szerződés tárgyára 

vonatkozóan korábban folytatott levélváltások, 

megállapodások hatályukat vesztik. Felek rögzítik, 

hogy a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés alkalmazását 

kizárják, azaz nem válik automatikusan a 

Szerződés tartalmává azon szokás vagy gyakorlat, 

amelyet a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban 

kialakítottak. Nem válik továbbá automatikusan a 

Szerződés részévé a beton üzletágban széles 

körben ismert és alkalmazott gyakorlat sem. 

I.3. Eladó szavatolja, hogy az általa szolgáltatott 

termékek minősége az adott termékre vonatkozó 

Magyar Szabványnak megfelel, és saját 

termékeiről Teljesítmény Nyilatkozatot ad.  

II. A megrendelés, szerződés létrejötte 

és módosítása 

II.1. Eladó az ajánlatot a mindenkori érvényes 

árlista alapján, az Ügyfél számára levélben, vagy 

faxon megküldött egyedi árajánlat formájában 

küldi meg. Az ajánlati kötöttség – ha külön 

írásbeli megállapodás erről nem rendelkezik – az 

egyedi ajánlatokra az ajánlat megtételét követő 30 

napra korlátozódik. Eladó a határidő leteltét 

követően jogosult az egyedi ajánlati árak 

egyoldalú korrekciójára, mely az ajánlatot kérőnek 

történő megküldéssel lép hatályba. Eladó 

egyébiránt a listaárakat bármikor jogosult 

egyoldalúan módosítani, azzal a megkötéssel, 

hogy az Eladó részéről már elfogadott 

megrendelések, illetve a már létrejött szerződések 

árait nem érinti.   

 

II.2. A Felek közötti külön írásbeli egyedi 

szerződés hiányában az Ügyfél az Eladó általi 

egyedi ajánlat, megküldött listaárak alapján 

írásbeli (postai, telefax vagy elektronikus úton 

történő) vagy szóbeli (telefonon történő) 

megrendelést küld az Eladó részére, mely 

elküldésével/közlésével kifejezetten elfogadja 

jelen Általános Szerződési Feltételek 

rendelkezéseit. A szerződés az Ügyfél 

megrendelésének az Eladó által történő írásbeli 

visszaigazolásával jön létre. 
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II.3. A meghatározott napra vonatkozó 
megrendelést az Ügyfél köteles a Szerződés 
szerint leadni. A szállítási napot megelőző nap 
délután 12,00 óra után leadott megrendeléseket, 
illetve a Szerződés szerint leadott, de a szállítás 
napján módosított megrendeléseket az Eladó 
jogosult visszautasítani, illetve jogosult azzal 
elfogadni, hogy a szállítási késedelméért nem 
vállal felelősséget. Eladó a Szerződés szerint 
beérkező megrendeléseket előzetesen rögzíti, 
majd legkésőbb a szállítást megelőző nap 15,00 
óráig a gyártási és szállítási kapacitásai 
figyelembevételével végleges visszaigazolást ad 
szóban vagy az Ügyfél külön kérésére írásban is 
visszaigazolást küld az Ügyfél számára. Eladó 
csak a végleges visszaigazolást tekinti az általa 
vállalt szállítási kötelezettségnek. 
 
II.4. A meghatározott napra vonatkozó 100 m3-t 
meghaladó megrendeléseket az Ügyfél köteles 
legkésőbb a szállítási napot megelőző 2. 
munkanap délután 12,00 óráig írásban leadni. Az 
ezt követően leadott megrendeléseket az Eladó 
jogosult jogkövetkezmény nélkül visszautasítani. 
 
II.5. A megrendelésnek tartalmaznia kell a 
megvásárolni kívánt árunak az Eladó 
termékismertetőjében rögzített: 
- pontos megnevezését; 
- méretét, egyedi paramétereit; 
- minőségi osztályát; 
- pontos mennyiségét; 
- Ügyfél adatait, számlázási és szállítási címet; 
- Ügyfél által javasolt szállítási határidőt; 
- az arra vonatkozó információt, hogy az Ügyfél 
az árut Eladó telephelyén veszi-e át, vagy igényli 
Eladótól az áru meghatározott telephelyre történő 
kiszállítását. 
 
II.6. Felek rögzítik, ha az Ügyfél az Eladóval a 
megrendeléskor csak a nyomószilárdsági osztályt, 
az adalékanyag legnagyobb szemnagyságát és a 
betonkeverék konzisztenciáját közli (pld.: a 
környezeti osztályt nem közli), akkor Eladó csak 
ezekért vállal szavatosságot. 
 
II.7. A Szerződés a mindkét fél által történő 
aláírással jön létre. Ha a Felek írásban külön 
Szerződést nem kötnek, úgy azon a napon amikor 
az Ügyfél az Eladó árajánlatát elfogadja.    
 

II.8. Az Ügyfél a Szerződéstől, a teljesítésének 
megkezdéséig a szerződéstől elállhat. Az első 
teljesítést követően a szerződést felmondhatja, de 
az Eladónak okozott kárt megtéríteni tartozik. A 
szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor 
módosíthatják, vagy megszüntethetik. 
 
II.9. Szerződésmódosításra vonatkozó 
kezdeményezést (műszaki tartalomváltozás, 
határidő módosítási igény stb.) a Felek írásban 
kötelesek megtenni. A szerződésmódosítás 
kizárólag írásos formában érvényes és hatályos. 

 
III. Árak és fizetési feltételek 

III.1. A vételárat és a fizetés módját a Felek a 
Szerződésben határozzák meg. 
 
III.2. A termékek és /vagy szolgáltatás 
ellenértékéről /azaz vételáráról/ az Eladó az eseti 
megrendelés teljesítésekor, vagy szerződéskötés 
esetén 8 (nyolc) naponta egyszer gyűjtőszámlát 
állít ki. 
 
III.3. Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél 
tudomásul veszi, hogy fizetési késedelme esetén 
Eladó a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamat 8 
százalékponttal növelt értékű késedelmi kamatot 
számít fel az első késedelmi naptól kezdve a 
kifizetés napjáig. A késedelmi kamat alapja a teljes 
késedelmes összeg, függetlenül attól, hogy az 
milyen jogcímen vagy jogcímeken áll fenn. A 
késedelmes összeg résztörlesztése esetén – 
amennyiben az nem fedezi a teljes tartozást – a 
megfizetett összeget először a késedelem által 
okozott többletköltségek, késedelmi kamat 
törlesztésére, és végül a tőke összegének 
törlesztésére kell fordítani. 

 
III.4. Az Ügyfél megrendelése alapján kiszállított 
hibátlan árut Eladó nem vásárolja vissza. Ügyfél 
vállalja, hogy a kiállított számla tartalmával és 
alakiságával kapcsolatos bármilyen számlakifogást 
(így különösen elírás, számítási hiba, pontatlan 
címzés stb.) a számla kiállításától számított 15 
napon belül (a továbbiakban: számlakifogási 
határidő) rövid úton, írásban, ajánlott postai levél 
megküldésével, a számlakifogás okának 
megjelölésével bejelenti Eladónak. A Felek 
egyetértenek abban, hogy a 15 napos időtartam 
méltányos és elegendő a számla tüzetes 
megvizsgálására és az esetleges számlakifogási ok 



                       
 

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

3 
 

közlésére. A számlakifogási határidőt követően az 
Ügyfél sem perben, sem felszámolási eljárásban a 
számla tartalmi és alaki hibáira nem hivatkozhat. 
A számlakifogási határidő elteltét követően a 
számlát joghatályosan befogadottnak kell 
tekinteni. Az Eladó a számlakifogást 
haladéktalanul megvizsgálja és amennyiben az 
jogos, haladéktalanul intézkedik a számla 
helyesbítéséről. A számlával kapcsolatos kifogás 
az esedékesség idejét nem érinti, feltéve, hogy a 
számlakifogás jogossága esetén a helyesbítő 
számlát az Eladó az esedékesség időpontját 
megelőzően megküldi az Ügyfélnek. Amennyiben 
a helyesbítő számla csak az eredeti esedékesség 
időpontját követően érkezik meg a 
Megrendelőhöz, az esedékesség új időpontja a 
helyesbítő számla kiállításától számított 8. nap. 

 
IV. Szállítás, átvétel és kárveszély átszállás 

IV.1. Ügyfél elszállítása esetén a termék átadása a 
betonüzemben történik, minden más esetben a 
megállapodott helyen; amennyiben ezt az Ügyfél 
kívánságára utólag módosítják, akkor az ebből 
származó többletköltségeket az Ügyfél köteles 
viselni. 
 
IV.2. A kikötött teljesítési határidő be nem tartása 
akkor jogosítja fel az Ügyfelet a szerződéstől való 
elállásra, ha az Eladó részére adott méltányos 
póthatáridőt az Eladó nem vette igénybe. Jelen 
rendelkezés csak abban az esetben joghatályos, ha 
a szerződésben, ill. egyéb írásos dokumentumban 
a felek a szállítási határidőt pontosan /nap, óra, 
perc/ meghatározták.  

 
IV.3. Amennyiben az Eladón kívül álló okok 
miatt aránytalanul megnehezedik a vállalt 
kötelezettség teljesítése, úgy jogosult a 
szállítást/részszállítást az akadályoztatás idejével 
kitolni; amennyiben ezek a körülmények 
lehetetlenné teszik a szállítást/részszállítást, akkor 
jogában áll jogkövetkezmények nélkül a 
szerződéstől részben, vagy teljesen elállni. 
Kívülálló oknak tekintendők a hatóságok 
beavatkozásai, üzemzavarok, sztrájkok, valamint  
egyéb, politikai és gazdasági okból bekövetkező 
munkazavarok, a megfelelő nyers-, és 
alapanyagok hiánya, közlekedései zavarok miatt 
bekövetkező szállítási késedelmek és egyéb 
események, amelyek az Eladónál, 
közreműködőiknél és olyan üzemekben 
keletkeznek, amelyektől termelésének 

folyamatossága függ. Nem hivatkozhat azonban 
ezekre a körülményekre, ha számára előre 
láthatóak és elkerülhetőek voltak ezen események. 

  
IV.4. A megrendelésnél és az árulehívásnál 
helytelenül és/vagy hiányosan megadott adatok, 
illetve az ezek során esetlegesen fellépő adat-
továbbítási hibák következményeiért az Ügyfél 
felelős, Eladót ebből eredő felelősség nem terhel. 
 
IV.5. Felek rögzítik, hogy kiszállítás esetén, a 
betont szállító járműnek veszélytelenül kell tudnia 
megközelíteni és elhagyni a megállapodott 
szállítási célhelyet. Ehhez kellőképpen 
megerősített, nehéz tehergépkocsikkal 
akadálytalanul használható megközelítési 
útvonalra van szükség, mely biztosítása az Ügyfél 
feladata. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, 
az Ügyfél felelős az ebből adódó károkért a 
vétkességétől függetlenül. Az ürítésnek 
haladéktalanul (1 m3 kevesebb, mint 5 perc alatt) 
és a jármű veszélyeztetése nélkül kell 
megtörténnie. Megtagadott késedelmes, 
halasztott vagy egyéb módon nem megfelelő 
átvételért az Ügyfél felelős és köteles vételár-
fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget 
tenni, kivéve, ha a megtagadás vagy késedelem 
Eladót terhelő okokból következett be. Abban az 
esetben, ha az Eladó kiérkező képviselője 
(gépkocsivezető vagy egyéb képviselő) úgy ítéli 
meg, hogy az építési területet nem lehet 
balesetmentesen/vagyonbiztonságot garantáló 
módon megközelíteni vagy a betonkiadást 
megkezdeni, akkor ezt jogosult dokumentálni 
(fotó, videó), és a szállítólevélre felvezetni. Ezek 
után az Eladó képviselője jogosult az Ügyfél 
képviselőit az építési terület megfelelő állapotba 
hozatalára felszólítani, és ha ez 1 órán belül nem 
történik meg, az Eladó jogosult a szóban forgó 
betonkeveréket visszaszállítani, és azt az árlista 
alapján leszámlázni az állásidővel együtt. 

 
IV.6. A szállítólevelet aláíró személy 
meghatalmazottnak minősül a beton/habarcs 
átvételére és az átvétel igazolására. Az átvétel 
olvasható aláírással és bélyegzőlenyomattal 
történik. A termékek átvételére az Ügyfélre 
hivatkozva az átvétel szempontjából az építési 
területen tartózkodó személyek az Ügyfél által 
átvételre jogosult személyeknek minősülnek, az 
átvételre megjelenő személy(eke)t Eladó az 
átvételre jogosult személy(ek)nek tekinti, és az 
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erre való jogosultságot külön nem köteles 
ellenőrizni. A termékek átvételét végző 
személy(eke)t az Ügyfél képviseletében eljáró 
személynek kell tekinteni, így minden nyilatkozat, 
vagy cselekmény, amelyet e személy(ek) tesz(nek), 
azt az Ügyfél nyilatkozatának vagy 
cselekményének kell tekinteni. Ügyfél kifejezetten 
elfogadja, hogy a későbbiekben nem lesz jogosult 
az átvevő személyére hivatkozva kifogásolni, 
hogy a kiszállított betont nem az ő nevében vagy 
utasítása szerint vették át. 

 
IV.7. A beton véletlen megsemmisülésének vagy 
használatra alkalmatlanná válásának veszélye a 
betonüzemben történő átvétel vagy idegen 
járművel történő szállítás esetén az áru 
berakodása után száll át az Ügyfélre. Az Ügyfél 
járműveivel történő szállítás esetén a járműnek 
szállítás helyére való megérkezésekor száll át a 
kárveszély, legkésőbb azonban akkor, amikor 
elhagyja a közutat, hogy megközelítse a 
megállapodott szállítási helyet. 

 
IV.8. Eladó rendes nyitvatartási ideje 
hétköznapokon 7:00 – 16:00 -ig tart. A rendes 
nyitvatartási időn kívüli betonszállítás esetén az 
érvényben levő árlista szerinti pótdíjat számíthat 
fel az Eladó. 

 
IV.9. Eladó az Ügyfél részére, a szállító 
járművének kiérkezésétől számított 1 óra 
díjmentes ürítési időt biztosít. Amennyiben ez a 
folyamat, az Eladó hibáján kívül (pld.: munkahely 
állapota, időjárás stb.), több mint 1 órát vesz 
igénybe, úgy az ezen felüli időt az érvényben levő, 
nyilvános árlistában rögzített áron állásidőként 
jogosult számlázni. 

 
IV.10. Mixeres szállítás esetén, amennyiben a 
mixerkocsi 5 m3–nél kevesebb betont szállít, úgy 
minimálisan 5 m3 szállítási díj az Eladó részéről 
leszámlázásra kerül, melyet az Ügyfél köteles 
megfizetni. 
 
IV.11. Eladó az Ügyfél kérésére betonpumpát 
biztosít, amelyet az érvényben levő árlista alapján 
jogosult az Ügyfél felé leszámlázni, a következő 
feltételeknek megfelelően: Pumix (mixer és 
betonpumpa egyben) estében 4 óra, betonpumpa 
esetében minimum 4 óra a számlázandó összeg, 
függetlenül attól, hogy az mennyi időt töltött az 
építési területen. Eladó az Ügyfél számára köteles 

a munkagépet munkaképes állapotban, és 
hozzáértő gépkezelőt, a megrendelő mintalapon 
meghatározott időpontra az építési területre 
szervezni. Az elvégzendő munkákat a kiérkező 
gépkezelő az építési területen tartózkodó, az 
Ügyfelet képviselő személyek által vezényelve 
valósítja meg. Abban az esetben, ha az Ügyfél 
toldó csövek használatát igénybe veszi, akkor azt 
az árlista alapján az Eladó leszámlázza. A csövek 
szerelése az Eladó gépkezelőjének irányítása 
mellett, az Ügyfél képviselőinek feladata. A 
szerelési munkához szükséges idő a gép 
munkahelyen töltött idejébe beletartozik. Ügyfél 
saját csövezést, vagy egyéb toldó, mozgató 
szerkezetet nem használhat a beton továbbítására 
az Eladó által biztosított betonpumpához.  

 
IV.12. Az Ügyfél köteles gondoskodni a 
szállítójárművek és betonpumpa részére 
fenntartott munkaterület munkabiztonsági 
előírásainak betartásáért (villanyvezetékek 
megfelelő szigetelése, illetve azok áramtalanítása, 
talpalási terület megfelelő tömörítése, veszélyes 
fák és ágak ki és levágása, a munkagép 
hatósugarában tartózkodó gépjárművek 
eltávolítása, a munkavégzésben résztvevő 
dolgozók munkavédelmi és balesetvédelmi 
eszközökkel való ellátása /kivéve gépkezelő/). 
 
IV.13. Ügyfél az Eladó szállító munkaeszközei 
részére, a mixerkocsi ürítése és/vagy 
betonszivattyúzás után az építési területen 
elmosási lehetőséget köteles biztosítani. 
Amennyiben a helyszínen erre nincsen lehetőség, 
az Eladó a mosást más helyen végzi el, melynek 
díját a nyilvános árlistában rögzítettek alapján az 
Ügyfél viseli. 

 

V. Teljesítés 
V.1. Eladó köteles az általa biztosított 
szolgáltatást a Szerződésben meghatározott elvek 
és leírások szerint elvégezni. A szállítások és 
szolgáltatások minőségének meg kell felelnie a 
vonatkozó szabványoknak, normáknak, műszaki 
irányvonalaknak és a technika legújabb 
színvonalának. 

 
V.2. Eladó kijelenti, hogy az árjegyzék szerinti 
betont az érvényben lévő előírásoknak 
megfelelően állították elő, ellenőrizték és 
szállították. Egyéb betonra a külön 
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megállapodások érvényesek. Szavatossági 
kötelezettség megszűnik, ha az Ügyfél vagy a 
meghatalmazottjának számító személy a betont 
adalékokkal, vízzel, más Eladók, szállítók 
betonjával vagy habarcsával, vagy építkezési 
betonnal, vagy habarccsal, vagy más anyagokkal 
elegyíti, vagy egyéb módon megváltoztatja 
és/vagy 2 órát elérő késedelemmel veszi át. 

 
V.3. A megállapodottaktól eltérő minőségű beton 
szállítása és mennyiségi eltérés esetén az Eladónál 
kell reklamálni. A reklamációnak írásos formában 
kell megtörténnie. Gépjárművezetők, laboránsok 
és ügyintézők nem jogosultak a reklamáció 
átvételére. 

 
V.4. Az átvett anyagféleségeket az Ügyfél tartozik 
az átvétellel egyidejűleg megvizsgálni és az 
esetleges mennyiségi, avagy minőségi kifogásait 
haladéktalanul az Eladó képviselőjével írásban 
közölni. Az Ügyfél a kiszállított beton 
mennyiségével kapcsolatos reklamációját köteles 
a szállítólevél megjegyzés rovatába felvezetni, 
ellenkező esetben nem jogosult későbbi 
időpontban mennyiségi kifogással élni. 
Amennyiben az Ügyfél a bedolgozott betonon 
hibajelenségeket észlel, azt írásban köteles 
bejelenteni az Eladó felé a szállítást követő 3 
munkanapon belül. A teljesítés napjától számított 
40 naptári nap után az Ügyfél nem jogosult 
minőségi kifogással élni. Ha az Ügyfél minőségi 
hibákra hivatkozik, úgy az Eladó által elvégzendő 
utóvizsgálat céljaira érintetlenül kell hagyni a 
betont/kavicsot. Próbakockák csak akkor 
tekinthetők a minőség bizonyítékának, ha azt az 
Eladó által felkért megbízott állítja elő vagy kezeli. 

 
V.5. Eladó felhívja az Ügyfél figyelmét a 
leszállított beton szakszerű bedolgozásának (pld.: 
vibrálás) és utókezelésének (pld.: hővédelem, a 
beton nedvesen tartása) fontosságára. Az ezek 
hiányából, vagy nem szakszerű bedolgozásból 
származó minőségromlásért, károkért az Eladó 
felelősséget nem vállal. 

 
V.6. Amennyiben az Ügyfél vagy megbízottja által 
megállapított összetétel szerinti beton előállítás 
történik, az Eladó köteles az Ügyfél figyelmét 
felhívni, ha álláspontja szerint az így előállított 
beton az adott rendeltetésre alkalmatlan. 
Amennyiben az Ügyfél vagy megbízottja a 
recepturát nem módosítja, illetve nem vonja 

vissza, úgy a betont a betonüzem az Ügyfél 
kockázatára gyártja le. Amennyiben az Ügyfél 
vagy megbízottja által közvetlenül vagy az ő 
rendelkezései alapján szállított adalékanyag, 
adalékszer, kerül felhasználásra, a betongyár 
kizárólag megfelelő használati engedéllyel és 
minősítéssel rendelkező, eredeti gyári 
csomagolású anyagot fogad el, továbbá csak ilyen 
anyagot használ fel. 

 
V.7. Ha az Ügyfél az általa megállapított 
összetételű beton előállítását köti ki, úgy Eladó 
kizárólag a megadott receptben szereplő 
összetevők szerinti keverék összeállításáért 
tartozik felelősséggel, teljesítmény nyilatkozatot 
nem biztosít. 

 
VI. Szerződésszegés és következményei 

VI.1. Szerződésszegést követ el az Ügyfél, fizetési 
késedelem esetén.  
 
VI.2. Az Eladó jogosult a Szerződés további 
teljesítését a Vevő fizetési kötelezettségének 
maradéktalan teljesítéséig visszatartani a 
teljesítésre megfelelő határidő szabásával, 
amelynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 
VI.3. Eladó által kiadott áru a vételárának teljes 

kiegyenlítéséig (beleértve a késedelmi kamatot és 

egyéb költségeket is) az Eladó saját tulajdonában 

marad. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem, 

illetve az Ügyfél elleni csőd-, vagy felszámolási 

eljárás, illetőleg végelszámolás esetén Eladónak 

jogában áll a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása 

nélkül elállni, a tulajdonát képező árut az 

Ügyféltől elhozni és értékesíteni azt, az Ügyfél 

jelen szerződés elfogadásával beleegyezését adja, 

hogy az Eladó az Ügyfél munkaterületére, 

telephelyére/székhelyére a termék visszaszállítása 

céljából akadálymentesen bejusson. A 

visszaszállításból, az eladott áru szállításra történő 

alkalmassá tételéből és újra értékesítésből 

eredeztethető többletköltségek az Ügyfelet 

terhelik. 

VI.4. Eladó az általa megállapított Ügyfél részére 

biztosított hitellimit kimerítése esetén, jogosult a 

szállítást visszatartani határidő szabásával, amíg az 
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Ügyfél tartozás a hitellimit alá kerül, illetve Ügyfél 

egyéb módon biztosítékot nem ad.  

VI.5. Eladó a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja amennyiben hitelt érdemlően 
tudomást szerez arról, hogy az Ügyfél vagy annak 
hitelezője csődvédelmet kért, az Ügyfél ellen 
felszámolási eljárást kezdeményeztek; illetve 
Ügyfél pénzügyi helyzete, fizetőképessége 
bizonytalanná vált, és felszólításra megfelelő 
biztosítékot nem ad. 

 
VI.6. Súlyos szerződésszegés esetén, amennyiben 
a Szerződést szegő fél a másik fél írásbeli 
felszólítása ellenére sem szünteti meg a szerződést 
szegő helyzetet, amely a szerződésszegést okozta, 
akkor – a felmondás okának egyidejű 
megjelölésével – a másik fél jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal, írásban felmondani. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen az Ügyfél 
részéről a fizetési, illetve átvételi kötelezettség 
megszegése, az Eladó részéről a teljesítés neki 
felróható okból való meghiúsulása. 

 
VI.7. Eladó jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, ha az Ügyfél 
fizetésképtelenné válik, csődeljárást 
kezdeményez, felszámolását elrendelik, illetve 
szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
nyilvánvalóan nem tud eleget tenni. Ebben az 
esetben Eladó a szerződésszerűen eladott áru 
ellenértékére tarthat igényt. Ha egyúttal az Ügyfél 
részéről szerződésszegés is történt, akkor az 
Eladó az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a 
szerződésszegésből eredő jogait is. 

 
VII. Kárfelelősség 

VII.1. Az Ügyfél, Eladóval vagy teljesítési és 
kivitelezési közreműködőivel szembeni kártérítési 
igényei kizártak, kivéve, ha ezek szándékosságon 
vagy súlyos gondatlanságon alapulnak, illetve ha 
azok az Ügyfél által bizonyíthatóan igazoltak.  

VII.2. Nem kizártak a kártérítési igények haláleset, 
testi, illetve egészségi károsodások és/vagy 
túlnyomórészt privát használatú dolgokban 
bekövetkezett károkért a termékfelelősségi 
törvény értelmében fennálló vétkességtől 
független felelősségből adódóan.  

VII.3. Beton vagy kavics esetleges mozgatása az 
építési területen, és mozgató-eszközök és/vagy 

ezek esetleges közvetítése nem képezi jelen 
szerződés tárgyát, így ezzel kapcsolatos esemény 
kártérítési igény érvényesítését nem szolgálhatja.  

 
VIII. Titoktartás 

VIII.1. Felek az együttműködés során szerzett 
információk tekintetében titoktartási 
kötelezettséget vállalnak. Kötelesek a 
tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti 
titkot, valamint Eladóra, illetve működésére 
vonatkozó alapvető fontosságú információkat 
megőrizni.  Ezen túlmenően sem tanúsíthatnak 
olyan magatartást, amellyel a másik fél jogos 
gazdasági érdekeit sértenék. 

 
VIII.2. Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a 
másik fél által átadott adatokat, eljárásokat, 
módszereket, dokumentumokat, okmányokat 
vagy egyéb információkat csak feladatai teljesítése 
érdekében használja fel, azokat az Eladó 
versenytársainak, vagy hasonló tevékenységet, 
szolgáltatásokat végzőnek, továbbá illetéktelen 
személyek, szervezetek számára nem teszi 
hozzáférhetővé, harmadik fél részére nem 
szolgáltatja ki, és azokkal semmilyen más módon 
nem él vissza. 

 
VIII.3. Jelen pontban meghatározott titoktartási 
kötelezettség jelen együttműködés fennállása 
alatt, és azt követően időkorlát nélkül 
változatlanul fennáll.   

 
VIII.4. Felek a titoktartási kötelezettség 
megsértéséből eredő valamennyi felróható 
vagyoni és nem vagyoni kárt a másik fél részére 
teljes mértékben kötelesek megtéríteni.  

 
VIII.5. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Eladóra, 
mint referenciára, nyomtatott vagy elektronikus 
reklámanyagaiban illetve a referencia 
megjelenítésének bármely esetében, kizárólag 
eladó előzetes írásbeli hozzájárulásával 
hivatkozhat. 

 
IX. Értesítések 

IX.1. Felek vállalják, hogy egymásnak bejelentik a 
felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselőiben, 
bankszámlaszámában, illetve a kapcsolattartók 
adataiban bekövetkező változást, a változást 
követő lehető legrövidebb időn belül. 
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IX.2. Bármelyik fél által a másiknak küldendő 
mindenfajta közleményt, értesítést írásban, 
magyar nyelven kell megtenni és a legmegfelelőbb 
módon, azaz 

- saját kezűleg kézbesítve, 
- legalább ajánlott levélben, 
- faxon vagy 
- elektronikus levélben kell eljuttatni, a 

másik fél részére. 
 

IX.3. Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél 
sem hivatkozhat arra, hogy valamely általa, vagy a 
fax készülékéről vagy e-mail címéről küldött 
telefax vagy elektronikus levél nem arra 
jogosulttól származik. A közlemény/értesítés 
kézbesítettnek tekintendő: 
- küldönc útján való kézbesítés esetén a 
kézbesítéskor, vagy a személyes átvételkor; 
- tértivevényes levélben való postázás esetén a 
tértivevény által igazolt időpontban, ajánlott levél 
esetében vagy amennyiben a tértivevény szerint a 
kézbesítés sikertelen, úgy minden esetben a 
postára adást követő 5. (ötödik) munkanapon; 
- fax küldése esetén a fax elküldését igazoló 
jelentésben megjelölt időpontban; 
- e-mailben való küldés esetén a küldő fél köteles 
bekapcsolni az üzenet "elolvasta" visszaigazolás 
funkcióját, így annak a küldőhöz történt 
visszaérkezésekor; vagy ha ez (bármely okból) 
nem lehetséges, akkor a küldő fél legalább az 
„üzenetek kézbesítésének visszaigazolása” 
funkciót köteles bekapcsolni, és ezen igazolás által 
igazolt időpontban az e-mail kézbesítettnek 
tekintendő. 

 
X. Általános rendelkezések 

X.1. Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezésének 
érvénytelensége kerülne megállapításra, a többi 
feltétel változatlanul érvényben marad. A Felek 
ebben az esetben kötelezettséget vállalnak az 
érvénytelen vagy hatályát vesztett rendelkezések 
pótlására érvényes és hatályos rendelkezéssel, 
amely a leginkább megfelel az érvénytelen és 
hatályát vesztett rendelkezés eredeti céljának. 

 
X.2. Minden olyan, a Felek által előre nem látható 
és az általában elvárható gondosság és 
körültekintés mellett elháríthatatlan esemény vagy 
körülmény, amely lehetetlenné teszi valamelyik, 
vagy mindkét Fél megállapodásából fakadó 

valamely kötelezettségének egészben vagy 
részben történő teljesítését, vagy annak teljesítése 
csak késedelmesen lehetséges, az ilyen akadály 
elhárulta után, - mely esemény különösen, a 
háború, forradalom, lázadás, terror cselekmény és 
egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, 
súlyos járvány, sztrájk, stb., - feltéve, hogy fenti 
körülmény ténylegesen akadályozza a Felet jelen 
megállapodásból fakadó kötelezettségei 
teljesítésében, vis maior-nak minősül 
(továbbiakban a "Vis Maior"). 

 

X.3. Amennyiben valamely Fél a Vis Maior 
következményeként részben vagy egészben nem 
képes a jelen megállapodásból fakadó 
kötelezettségei teljesítésére, kötelezettségei 
kizárólag a teljesítésre való képtelensége 
időtartamára a Vis Maior következtében 
akadályozott mértékben felfüggesztődnek. A Vis 
Maior által akadályozott Fél a hivatkozott 
körülményről való tudomásszerzését követő és a 
körülmény bekövetkezését követő 3 (három) 
munkanapon belül köteles értesíteni a Vis Maior 
helyzetről a másik Felet és a továbbiakban 
folyamatosan értesíti a Vis Maior-ral kapcsolatos 
jelentős fejleményekről. Fenti értesítés ésszerűen 
részletes leírást kell tartalmazzon a Vis Maior 
helyzetről, valamint meg kell jelölnie a Vis Maior 
helyzet következményeinek elhárításához 
szükséges várható időtartamot. A Vis Maior által 
érintett Fél köteles minden elvárható erőfeszítést 
megtenni a Vis Maior helyzet következményeinek 
lehető leggyorsabb és leggazdaságosabb elhárítása 
érdekében. Egyik Fél sem hivatkozhat Vis Maior 
helyzetre kötelezettségének nem teljesítése esetén, 
amennyiben fenti értesítési kötelezettségének 
nem tett eleget. 

 
X.4. Amennyiben a Vis Majornak minősülő 
esemény vagy körülmény megszakítás nélkül 90 
napig, vagy megszakításokkal összesen 90 napig 
fennáll, mindkét fél jogosult bármilyen hátrányos 
jogkövetkezmény nélkül a jelen megállapodást 
azonnali hatállyal felmondani. 

 
Jelen ÁSZF-el ellentétes gyakorlat nem 
minősül ráutaló magatartással történő 
módosításnak. 

 

 



                       
 

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

8 
 

 
Jelen ÁSZF 2020. április hó 01. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 


