ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
DHJ Építő Kft. Beton Üzem
3526 Miskolc, Mechatronikai Park 14.
1. Általános rendelkezések
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza az Eladó és a Vevő
(a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között létrejött ingó dolog (beton) Adásvételi
Egyedi Szerződés (továbbiakban: Egyedi Szerződés) részletes feltételeit és keretszabályzatát. A két
dokumentum együttesen értelmezendő és az egyéb mellékletekkel együtt alkotják az Adásvételi
Szerződést. Amennyiben az ÁSZF és az Egyedi Szerződés között az együttes értelmezést kizáró
ellentmondás van, úgy az Egyedi Szerződés rendelkezései irányadóak. Az Adásvételi Szerződés a
mindkét Fél által történő aláírással jön létre.
1.2. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a közöttük létrejövő szerződéses jogviszony tartalmát
kizárólag az Egyedi Szerződés, és annak írásos mellékletei határozzák meg (árlista, Általános
szerződési feltételek).
2. Az Adásvételi Szerződés tárgya
2.1. A keretjellegű Adásvételi Szerződés feltételei szerinti eseti megrendelések (a továbbiakban:
megrendelés) alapján az Eladó az Egyedi Szerződés mellékletében és az Árlistában meghatározott
típusú és árú transzportbetont, egyéb felsorolt termékeket (a továbbiakban: áru) ad el I. osztályú
minőségben, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújt a Vevő részére, a Vevő pedig megfizeti ezek
ellenértékét (a továbbiakban: vételár).
2.2. A megrendelés és szállítás tárgya üzemben előre kevert beton, amely friss állapotban kerül
átadásra és szabványcementet, mint kötőanyagot tartalmaz. Az Eladó szabvány szerinti betont gyárt,
és amennyiben a Felek akként rendelkeznek az Egyedi Szerződés mellékletében, úgy Eladó mixer
vagy billenőplatós tehergépkocsikkal szállítja a Vevő által megjelölt építkezés helyszínére. A Vevő
által előírt összetételű beton előállítása során a gyártó csak az előírt receptúra szakszerű lekeveréséért
és az esetleges kiszállításáért vállal felelősséget. A betonkeverék típusának megrendeléskor történő
kiválasztása a Vevő kötelezettsége. A helytelen – az adott építési paramétereknek nem megfelelő
típusú beton - megrendelésért és az ebből eredő esetleges további károkért az Eladót felelősség nem
terheli, helytállási kötelezettsége nincs. Eladó nem kötelezhető a műszakilag nyilvánvalóan hibás
betonkeverékek gyártására és szállítására.
3. Az áru és szolgáltatások megrendelése, megrendelés módosítása vagy lemondása
3.1. A Megrendelés műszaki tartalma. A Megrendelésnek a vonatkozó nemzeti szabványok (MSZ
EN 206-1 és MSZ 4798-2016 betonszabvány) szerinti valamennyi szükséges paramétert tartalmaznia
kell, de legalább a következő adatokat:
a) a megrendelt beton minőségi paramétereit, beton jelét (MSZ 4798-2016 11.pont):
- nyomó szilárdsági osztály
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- környezeti osztály(ok kombinációinak) meghatározása;
- D max adalékanyag szabványos jelölése (maximális szemnagyság);
- frissbeton konzisztencia osztályának jele;
- legkisebb cementtartalom;
- cement jele, ha az követelmény;
- különleges beton pl. padló beton, cölöp vagy rés beton, torkrét beton, bazalt beton
3.2. A Megrendelés egyéb tartalma.
b) a megrendelt beton mennyiségét m³-ben;
c) az átvétel, illetve bedolgozás pontos címét és helyét (a továbbiakban: Építkezés Helyszíne);
d) a Szállítás Napját és a szállítás ütemezését órára lebontva, az átvétel időpontját (óra);
e) a kiszállítás módját (eladói vagy vevői kiszállítás);
f) ha az Eladó szállít, az Építkezés Helyszíne megközelítésének és a gépjármű beállásának a módját;
g) annak megadását, hogy a beton legyártása Vevői tervezett vagy előírt vagy Eladói receptúra
alapján történjen-e;
h) a Vevő általi betonozás kívánt kezdő időpontját, amit z jelen ÁSZF rendelkezése szerint
pontosítani, illetve megerősíteni köteles,
i) a Vevő által igényelt mixerkocsi darabszámát, betonszivattyú típusát, telepíteni kívánt cső hosszát.
3.3. Megrendelés leadására elsődlegesen az Egyedi Szerződés mellékletében Vevő által megjelölt
természetes személy(ek) jogosult(ak), függetlenül képviseletének és jogi státuszának jellegétől.
Megrendelés leadására a Vevő cégjegyzési joggal bíró képviselője is jogosult. Amennyiben a
megrendelés leadására jogosult(ak) személyében az Egyedi Szerződés hatálya alatt változás áll be,
Vevő köteles az Eladóval haladéktalanul, de legkésőbb a már az új jogosult által leadandó
megrendeléssel egyidejűleg a változást közölni. A közlés elmaradása miatt esetlegesen keletkező
károkkal kapcsolatos felelősségét Eladó kizárja. Amennyiben a megrendelés leadására az Egyedi
Szerződés mellékletében megjelölt személy(ek) a megrendelés leadásakor akadályoztatva van(nak),
a Vevő képviseletében fellépő más személyt az akadályoztatásra hivatkozás és a megrendelés
leadásának ténye alapján Eladó jogosult a megrendelés leadására jogosultnak tekinteni. Ennek során
Eladó nem köteles vizsgálni a megrendelést leadó személy képviseleti jogát vagy jogi státuszát. Vevő
az így leadott megrendelés alapján - annak teljesítése esetén - a vételárat megfizetni köteles.
3.4. A Felek között az árura vonatkozó Adásvételi Egyedi Szerződés a Vevő által az Eladó részére
közölt eseti írásbeli megrendelések és azok Eladó általi visszaigazolásával jön létre. Eladó az eseti
megrendeléseket írásban visszaigazolja és a visszaigazolás szerint teljesíti. Teljesítési kötelem
kizárólag az írásban visszaigazolt megrendelésből keletkezik. A Vevő megrendelésének és az Eladó
visszaigazolásának e-mail útján kell történnie. Vevő köteles heti ütemtervben részletezett
megrendelését írásban megküldeni a kiszolgáló betonüzemnek a tárgyi hetet megelőző hét csütörtök
12:00 óráig. Amennyiben az ütemterv nem kerül megküldésre, úgy az ellátás szervezhetősége és
biztonsága kizárólag a Vevő felelőssége, minden ebből eredő kárért a Vevő felel, az Eladó minden
ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. A megrendelés tartalmazza a várható mennyiséget, az áru
minőségi paramétereit, szállítási időpontokat és a szállítási ütemezést, valamint a laborszolgáltatásra,
betonszivattyúzásra és csőtelepítésre vonatkozó igényt azok pontos paramétereinek
meghatározásával naptári napokra kimutatva. Vevőnek a heti ütemtervben egyeztetett napi
betonozások pontosítását 1-10 m³-es megrendelés esetén a betonozást 1 munkanappal megelőzően,
11-100 m³-es megrendelés esetén a betonozást 2 munkanappal megelőzően, 100 m³ feletti
megrendelés esetén a betonozást 3 munkanappal megelőzően, legkésőbb 10:00-óráig kell megtennie.
A betonszivattyúra és pumixra vonatkozó megrendelést a szivattyúzási igényt 2 munkanappal
megelőzően, legkésőbb 10:00-óráig kell megtennie a kiszolgáló betonüzemnél.
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3.5. Vevő jelen ÁSZF 3.4. pontjának megfelelően leadott és pontosított napi megrendelésének a
munka kezdete előtti 5 órás intervallumban történő módosításából (mennyiségi, minőségi, ütemezési,
szállítási időpont változtatások), valamint telefonra történő szállítás indítása esetén a megrendelt
munkakezdési időponthoz képest +/- 1 órás intervallumot meghalandó betonindításból fakadó
szállítási pontatlanságokért az Eladó felelősséget nem vállal. A szállítási ütemhez kapcsolódó
reklamációt az Eladó csak a szállítás folyamán fogad el, Vevő a reklamációt telefonon teszi meg, és
egyúttal a szállítólevélen is feltünteti. Vevő a reklamáció alapján szerződéses jogait utólag
érvényesítheti.
3.6. Vevő a napi szállítás lemondását vagy a jelen ÁSZF 3.4. pontjának megfelelően leadott és
pontosított napi megrendelésben szereplő szállítás napjának megváltoztatását csak a betonozást
megelőző munkanap 10:00 óráig teheti meg következmények nélkül, egyéb esetben az Eladó igazolt
kárát köteles megtéríteni (megrendelt behajtási engedélyek ára, megrendelt betonszivattyú vagy
pumix minimálisan számlázandó óráinak száma, betonüzem rendelkezésre állásának díja stb.).
Amennyiben Vevő a megrendelést jelen ÁSZF 3.4. pontjában lévő határidőket be nem tartva közli az
Eladóval, úgy Eladó jogosult a késedelmesen közölt megrendelés visszaigazolását megtagadni és a
megrendelést nem teljesíteni. Amennyiben Eladó a késedelmesen közölt megrendelést mégis
visszaigazolja, felelőssége a megrendelés késedelmes teljesítéséért kizárt. Amennyiben Vevő a
Megrendelést hiányosan vagy pontatlanul adja le az Eladónak, úgy Eladó szavatossági felelőssége a
nem közölt adatokból eredő vagy azokkal összefüggő esetleges hibák tekintetében nem áll fenn.
3.7. Amennyiben a megrendelés vagy megrendelés módosításának, illetve azok visszaigazolásának
valamely részét az Eladó vagy a Vevő nem fogadja el, úgy erről a Felek egyeztetni kötelesek. A Vevő
tudomásul veszi, hogy amennyiben a fentieknek megfelelően leadott megrendelés tekintetében nem
áll Eladó rendelkezésére elegendő kapacitás (ide értve a betonüzem gyártói kapacitását és a mixer
valamint billenőplatós tehergépkocsik gépjárművezetőire vonatkozó jogszabályban rögzített napi
vezetési idő előírásait is) a megrendelésnek megfelelő ütemezésű szállítás biztosítására, úgy Eladó
lehetőségeinek megfelelően a megrendelést legjobban megközelítő másik napot vagy alacsonyabb
szállítási ütemezés szerinti teljesítést jogosult felajánlani a Vevő részére. Az egyeztetés sikertelensége
esetén bármelyik Fél jogosult egyoldalúan elállni az adott megrendeléstől, mely nem érinti az
Adásvételi Szerződés egészének hatályát. Az Eladó által alkalmazott vagy megbízott szállító
tehergépjármű vezetője nem minősül az Eladó képviselőjének, így megrendelés vagy annak
bármilyen módosítása vele joghatályosan nem közölhető.
4. Eladási feltételek és a fuvarozási határidő
4.1. A Felek megállapodása alapján az Eladó köteles a Vevő által jelen ÁSZF 3. pontjának
megfelelően leadott és Eladó által visszaigazolt megrendelésében megadott időpontra a megrendelés
szerinti árut a Vevő által megadott építkezési helyszínre leszállítani.
4.2. Az áru kifuvarozása munkanapokon 7.00-15.00 óra között történik. Az ettől eltérő kiszolgálási
igényt Vevő az előzetesen írásban leadott ütemtervben jelzi az Eladó felé. Szabadnapokon és
munkaszüneti napokon a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.
29.) Korm. rendelet alapján végezhető csak a szállítás. Az Eladó hétköznap 15 óra után túlóra pótlékot
számolhat fel.
4.3. Az Eladó köteles a megrendelésben szereplő és egyeztetett szállítási ütemet tartani legalább oly
mértékben -"vis maior" kivételével -, hogy a folyamatos bedolgozás biztosított legyen. Eladó
mentesül a visszaigazolt megrendelésben rögzített szállítás napján belüli szállítási időpontra történő
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teljesítés alól, amennyiben azt rajta kívülálló okból nem tudja teljesíteni. Ilyennek minősülnek azok
az okok, melyek a szerződés megkötése után keletkeznek, előre nem láthatók, a Felek által el nem
háríthatók, és amelyek a szerződés teljesítését időlegesen, vagy véglegesen lehetetlenné teszik (ide
értve a kormányzati intézkedéseket, valamint ha az áru gyártásának időpontjában az Egyedi
Szerződés mellékletében meghatározott betonüzem területén +5 °C alá csökken a hőmérséklet, mivel
ez az áru minőségét nem garantálná). Az előbbiekben részletezett okok beálltáról és várható
időtartamáról a Felek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni.
4.4. A beton minőségi és mennyiségi átadás-átvétele szállítólevél alapján történik. A szállítólevél
tartalmazza többek között a beton és az alkalmazott cement minőségét, a kiszállított beton
mennyiségét, a keverés dátumát és idejét, egyéb műszaki jellemzőit, az esetlegesen adagolt adalékszer
nevét, mennyiségét, a felmerült állásidőt stb.
4.5. Eladó az alvállalkozásában fuvarozó, valamint a Vevő által alkalmazott szállítójárműveket a
forgalmi engedélyben szereplő össztömeg korlátozás figyelembevételével szolgálja ki.
4.6. A Vevő kijelenti, hogy teljeskörűen ismeri az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKÁER) működését
és tisztában van a Feleket ebből eredően terhelő kötelezettségekkel, továbbá azzal is, hogy ezen
kötelezettségek teljesítése érdekében a Feleket a jelen jogviszonyban fokozott együttműködési és
tájékoztatási kötelezettség terheli. Felek megállapodnak abban, hogy EKÁER szám köteles
értékesítéskor - Vevő által történő fuvarszervezés esetén - Vevő felelőssége, hogy a fuvarozást végző
gépjárművezető legyen birtokában az összes információnak, amely az EKÁER szám igényléséhez
szükséges. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben gépjárművezető nem rendelkezik az EKÁER
szám igényléséhez szükséges összes információval, úgy az Eladónak kiszolgálási kötelezettsége nem
áll fenn.
4.7. A jogszabályoknak és rendeleteknek megfelelően történő hétvégi kiszolgálás minimum 40 m³/
8 órás műszak rendelésállomány esetén lehetséges, illetve a mindenkor érvényes munkaidőn kívüli
nyitvatartási pótlék ellenében.
5. A teljesítés és az átadás – átvétel szabályai
5.1. Az áru átadása-átvétele az árumennyiségi és a szerződés szerinti minőségi dokumentáció szerinti
minőségi átvételét követően a Vevő által lebélyegzett és aláírt szállítólevél alapján történik. Vevő,
illetve az áru átvevője, mint a Vevő megbízott képviselője a szállítólevelet és az árut köteles a
helyszínen leellenőrizni és a Vevő nevében az okmányokat (szállítólevél, betonszivattyú jegy)
olvasható aláírással és céges bélyegzőlenyomattal ellátni, valamint az esetleges mennyiségi és
minőségi észrevételeket rájegyezni. A Felek rögzítik, hogy az áru feletti tulajdonjog az áru átadásátvételével száll át a Vevőre. Felek kijelentik, hogy a kárveszély az átadás időpontjától száll át
Eladóról a Vevőre.
5.2. Eladó jogosult a szerződésszerű teljesítéséhez alvállalkozói-, tartaléküzemi-, és egyéb
közreműködői teljesítéseket minden korlátozás nélkül igénybe venni.
5.3. Az áru átadása és átvétele Eladó vagy Eladó alvállalkozásában lévő szállítóeszközzel
történőfuvarozás esetén az áru építési helyszínen történő lerakodásának befejezésekor, Vevő által
biztosított szállítóeszközzel történő fuvarozáskor az áru Eladó telephelyén történő átvételekor
történik. A termékért való felelősség az Eladót az áru átadás-átvételéig terheli, figyelemmel arra, hogy
ömlesztett, kémiai kötéssel rendelkező alapanyagról van szó.
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5.4. A helyszínre érkező árut a szállítólevél alapján az Egyedi Szerződés mellékletében Vevő által
megjelölt természetes személy(ek) jogosult(ak) átvenni, függetlenül képviseletének és jogi
státuszának jellegétől. Az áru átvételére a Vevő cégjegyzési joggal bíró képviselője is jogosult. Vevő
céges bélyegzőlenyomatával és olvasható, azonosítható aláírásával igazolja a szállítólevelet, melyből
egy példány az építkezés helyszínén a Vevőnél marad. A szállítólevél leigazolását követően az áru
Vevője köteles annak ellenértékét minden további feltétel és kikötés nélkül, a megállapodás szerint
az Eladónak megfizetni.
Amennyiben az áru átvételre jogosult(ak) személyében az Adásvételi Szerződés hatálya alatt változás
áll be, Vevő köteles az Eladóval haladéktalanul, de legkésőbb a napi betonozás megindítása előtt a
változást közölni. A közlés elmaradása miatt esetlegesen keletkező károkkal kapcsolatos felelősségét
Eladó kizárja. Amennyiben az áru átvételében az Egyedi Szerződés mellékletében megjelölt
személy(ek) az áru átvételekor akadályoztatva van(nak), a Vevő képviseletében fellépő más személyt
Eladó jogosult az áru átvevőjének tekinteni. Ennek során Eladó nem köteles vizsgálni az árut átvevő
személy képviseleti jogát vagy jogi státuszát. Vevő az így leadott megrendelés alapján – annak
teljesítése esetén - a vételárat megfizetni köteles.
5.5. Az áru megfelelő és utólag is azonosítható átvétele érdekében az építkezés helyszínére kiszállított
beton átvételekor a Vevő vagy képviselője köteles meggyőződni arról, hogy a kérdéses szállítmány
címzettje valóban az adott építkezés helyszíne. A Vevő vagy képviselője köteles ellenőrizni a
szállítólevélen szereplő adatokat, valamint hogy a kiszállított áru minősége, összetétele, mennyisége
megfelel-e a megrendelésének. A gépkocsivezető a kiszállított árut csak a jelen ÁSZF 5.1. pontjának
megfelelő azonosítható átvételi igazolás esetében adhatja át. A Vevő tudomásul veszi, hogy
megfelelő átvétel és szállítólevél igazolás hiányában Eladó gépkocsivezetői megtagadhatják a
szállítmány átadását, leürítését. Ilyen esetben az e miatt felmerülő valamennyi költség a Vevőt terheli,
beleértve a megfelelő átvétel hiánya miatt esetlegesen visszaszállított áru értékét is. A gépkocsivezető
a szállítólevélen minden esetben köteles feltüntetni az építkezés helyszínére történő érkezés, áru
leürítés kezdetének és befejezésének valamint az építkezés helyszínérőlvaló távozás időpontját. A
szállítólevélen szerepelnie kell az építkezés pontos szállítási címének vagy azonosítható
megnevezésének, melyet a Vevő legkésőbb a megrendelésének leadásakor ad át az Eladó
diszpécserszolgálatának. Pontos szállítási cím nélkül a kiszállítás nem kezdhető el. Amennyiben az
építkezés helyszínén a friss betonhoz bármilyen oknál fogva adalékszer vagy víz kerül hozzáadásra
azt a szállítólevélen rögzíteni, és aláírással igazolni kell. Ennek hiányában a gépkocsivezetőnek
kötelessége megtagadni az utólagos adagolást. Amennyiben a Felek másképpen nem rendelkeznek,
úgy az acél-, műanyag-, üvegszál és egyéb adalékszer adagolását a Vevő biztosítja az Eladó
telephelyén. A megrendelt, legyártott, de mennyiségi felesleg miatt át nem vett mennyiséget is
jogosult Eladó leszámlázni.
Abban az esetben, ha a kiszállított friss betonnal kapcsolatban bármilyen probléma merül fel –
beleértve a szállítmány esetleges visszaküldését is – a problémát, a rendelkezésre álló mérési
adatokkal együtt a szállítólevélre kell feljegyezni. Amennyiben a Vevő vagy annak képviselője,
megbízottja ezen eljárásrendben leírtakat rendszeresen nem teljesíti, a szállítóleveleket nem
azonosítható módon igazolja, az Eladó az adott építkezés helyszínére– írásos felszólítást követően –
a fuvarozásokat – az igazolások rendezéséig – minden, rá nézve hátrányos következmény nélkül
leállíthatja.
5.6. Az építkezési helyszín megközelítése és annak zavartalan szennyeződésmentes elhagyásának a
biztosítása, valamint a munkahelyi körülményekre vonatkozó – Eladót érintő – munkavédelmi
előírások ismertetése a Vevő feladata és kötelezettsége. A tehergépjárművekkel történő munkaterület
megközelítéséhez és a munkaterületen való tartózkodáshoz szükséges behajtási és területfoglalási
hatósági engedélyek beszerzése a Vevő feladata, amennyiben arról az Egyedi Szerződés másképpen
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nem rendelkezik. Vevő feladata továbbá a Munkavédelmi törvény 40. §-ban foglalt munka
biztonsággal összefüggő szervezési és munkahelyi irányítási, különös tekintettel a mixer és billenősplatós tehergépkocsik útvonalának illetve betonszivattyú biztonságos telepítésének helyének
meghatározása (elektromos vezetékek áramtalanítása, kellően szilárd és biztonságos útvonal, illetve
talpalási terület meghatározása és kialakítása, az indokolt egyidejű daru mozgások korlátozása, illetve
irányítása). Vevő köteles lehetővé tenni az Eladó számára, hogy az építkezés helyszínén a Vevővel
együtt megtekinthesse és szemrevételezhesse annak alkalmaságát. Amennyiben Vevő nem teszi
lehetővé az építkezés helyszíni megtekintését, úgy az Eladó felelőssége a szerződésszegésért kizárt.
A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az építkezés helyszíne valamennyi szerződéses
követelménynek megfeleljen. Amennyiben és ameddig az építkezés helyszíne nem felel meg
valamennyi követelménynek, az Eladó késedelme kizárt, továbbá az építkezési helyszín nem
megfelelőségéből adódó Eladónak okozott károkat a Vevő köteles megtéríteni. Vevő kötelezettsége
az Eladó tevékenységével összefüggő esetleges munkabalesetnek az Eladó képviselőjével közös
kivizsgálása, jegyzőkönyv felvétele, ennek elmulasztása vagy akadályozása esetén Eladóra a
kártérítési kötelezettség –sem vagyoni, sem nem vagyoni kár vonatkozásában –illetve
társadalombiztosítási juttatás vissza- és megtérítésének igénye nem hárítható át.
5.7. Eladó a Vevő részére a tehergépjárművek építkezési helyszínen történő kiürítése érdekében az
Árlistában vagy az Egyedi szerződés mellékletében meghatározott díjmentes időt biztosít
(továbbiakban: álláidő). Amennyiben a kiürítés időartama késedelmes és meghaladja a Vevő részére
díjmentesen biztosított álláidőt, úgy Vevő az Eladó ebből adódó többlet kiadásait megtéríti. Állásidő
a tehergépjármű kiérkezésének időpontja (ennek hiányában az ürítés kezdetének időpontja) és az
ürítés végének időpontja (ennek hiányában a távozás időpontja) között eltelt idő. Vevő kizárólag
abban az esetben
vitathatja az állásidő tényét vagy hosszát, amennyiben Vevő átvételre jogosult képviselője kifogását
a szállítólevélen arra vonatkozón feltüntette.
5.8. A mixer és pumix tehergépkocsi, valamint a betonszivattyú elmosási lehetőségét Vevő köteles
biztosítani az építkezés helyszínén.
6. Szavatosság, reklamáció
6.1. Eladó szavatol azért, hogy az általa I. osztályú minőségben leszállított és átadott áru megfelel a
jogszabályi előírásoknak, valamint a vonatkozó nemzeti szabványoknak és az Egyedi Szerződés
mellékletében foglalt minőségi és mennyiségi előírásoknak. A Vevő az építkezés helyszínére
kiérkező betonkeveréket - normál keverék esetén – a beton kiadásától számított 1,5 órán belül
bedolgozza. A normál betonkeverék keverésétől számított 1,5 órán túli bedolgozás esetén Eladó a
kiszállított betonért, annak minőségi megfelelőségéért szavatosság formájában felelősséget nem
vállal. A betontermék szállítólevélen feltüntetett bedolgozási határidejének elmulasztása, valamint a
késedelmes és/vagy szakszerűtlen beton bedolgozás a Vevő saját, Eladóra át nem hárítható kára. A
beton utókezelés hiányából vagy elmaradásából, továbbá a munkahelyi minták nem megfelelőségéből
keletkező károkért Eladó semmilyen erkölcsi vagy anyagi felelősséget nem vállal. Szavatosságra
egyebekben a jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.
6.2. Eladó garantálja, hogy a megrendelt konzisztenciájú beton kerül átadásra. Ez a garancia a
tehergépjárműről való ürítés megkezdéséig, a Vevő által biztosított elszállítás esetén a keverőnél való
átvételig érvényes. Az Eladó a friss betonra vonatkozó – konzisztencia, keverék hőmérséklet és
stabilitás, egyebek – utólagos reklamációt nem fogad el. Amennyiben a Vevő a normál
betonkeveréket keveréstől számított 1,5 órán túl dolgozza be, úgy a konzisztencia tartásának, illetve
beállításának céljából a megfelelő adalékszerek használatára köteles. A szükséges adalékszereket a
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Vevő igénye esetén Eladó az Árlistában vagy az Egyedi Szerződés mellékletében meghatározott
egységárakon biztosítja. Vevő kérésére az Eladó a beépítés helyén utólagos adalékszer adagolására
vonatkozó betontechnológiai utasítást biztosít. A Vevő által adott recept esetében az Eladó csak a
kapott recept szakszerű keveréséért és az esetleges kiszállításáért vállal felelősséget. Amennyiben az
Eladó által biztosított recept összetételén a Vevő előzetes egyeztetés nélkül változtat (víztartalom,
cement mennyiség, minőség, adalékszer, adalékanyag) a változtatással az Eladói felelősség
megszűnik. Az Eladó az esetleges változtatási igényeket csak írásban fogadja el és az ezzel
kapcsolatos többletköltségeit a Vevő felé érvényesíti.
6.3. A Vevőnek a szállított árut azonnal ellenőriznie kell, továbbá a friss betonra vonatkozó minden
hibát, mennyiségi vagy minőségi kifogást az Eladó felé azonnal jelezni kell és a kifogásolt áru
szállítólevelére fel kell vezetni. A mennyiségi, vagy minőségi kifogásról Vevő és Eladó képviselője
együttesen vesznek fel jegyzőkönyvet. Amennyiben a friss beton konzisztenciájára vonatkozó
korrekció nem oldható meg, a tehergépkocsit az üzembe vissza kell küldeni. Amennyiben a Vevő
leüríti a kifogásolt betont, úgy a minőséggel szembeni felelősség a Vevőre száll át. A reklamációt
minden esetben kizárólag írásban (levélben vagy e-mailben, kifogásolt áru szállítólevelére
felvezetve) az Egyedi Szerződés mellékletében az Eladó képviseletében szerződéssel kapcsolatos
kérdésekben meghatározott személyek részére kell bejelenteni. Gépjárművezetők, laboránsok és
ügyintézők nem jogosultak a reklamáció átvételére. Vevő hibás teljesítésre és a beton nem megfelelő
minőségére nem hivatkozhat, amennyiben a beton típusát hibásan választotta és rendelte meg és a
bedolgozott betontípus paraméterei az adott építési előírásokhoz nem igazodnak.
6.4. Késve érkező (a beton bedolgozhatósági határidején túl), illetve a rendelt konzisztenciától eltérő
keveréket (amennyiben a helyszínen a korrekció nem oldható meg) Vevő jogosult Eladó költségére
visszaküldeni az üzembe a szállítólevélen feltüntetett „nem megfelelő” jelzéssel és az ezt alátámasztó
mérési eredmények vagy egyéb okok feltüntetésével. Eladó az általa szállított beton minőségére
vonatkozó bármilyen kártérítési igényt csak akkor fogad el, ha az esetleges hiba kivizsgálásába
képviselői a hiba feltárását követően, az első pillanattól kezdve bevonásra kerülnek és ezen igény felé
írásban bejelentésre került, ellenkező esetben az áru engedélyezettnek számít.
6.5. Minőségi vita esetén a Felek megállapodnak abban, hogy azt minden esetben soron kívül,
közösen kivizsgálják, annak eredményét írásban rögzítik, ill. a jognyilatkozataikat írásban
haladéktalanul a másik Fél részére megküldik és törekednek arra, hogy lehetőség szerint a problémát
kétoldalúan rendezzék. A Felek megállapodnak, hogy vita esetén a Mento Környezetkultúra Kft
laborja, mint akkreditált szakértő cég (továbbiakban: szakértő) bevonásával kísérlik meg a vitájukat
rendezni,
akinek vizsgálati eredményeit a Felek elfogadják. Ennek költségét az a Fél állja, akinek a
felróhatóságát a szakértő utólag megállapítja. Amennyiben a szakértő az Eladó által leszállított áru
minőségi hibáját állapítja meg, úgy ezen árut Eladó haladéktalanul köteles kicserélni, melynek
költsége kizárólag Eladót terheli.
Rejtett, a szállításkor szakértői vizsgálat ellenére sem megállapítható hiányosságokat az észrevétel
után a fent leírtak szerint jelezni kell, ennek hiányában az áru a Vevő által átvettnek és megfelelő
minőségben teljesítettnek számít. Határidőn belüli, jogos reklamáció esetén az Eladó a Vevőnek
jóváírja a vételárat vagy annak választása szerint pótolja az árut. További szavatossági és kártérítési
igény kizárt.
6.6. Próbatestet Vevő saját költségére készíttethet. Külön megrendelés alapján Eladó a gyártásközi
minőségellenőrzése során az üzemben vett próbatest törési jegyzőkönyveit és az építkezési helyszíni
minták minősítését az Eladó mindenkor érvényes Laborszolgáltatás árlistájában szereplő díj
ellenében átadja, illetve vállalja. Az utólagos mintavétel csak akkor bír bizonyító erővel, ha arról az
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Eladót tájékoztatják, annak megbízottja a mintavételnél jelen van és a vizsgált anyagot ismertető jellel
látja el. Eladó a vizsgálati eredményeket akkreditált laboratórium által kiállított jegyzőkönyv alapján
fogadja el.
6.7. Az áru minőségére vonatkozó észrevételt és kifogást az általános szavatossági szabályok, illetve
a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tehet a Vevő. Az Eladó szavatossági felelőssége kizárólag akkor
áll fenn, ha a Vevő az előírt minőségmegvizsgálási kötelezettségének és kifogásolási eljárásnak
maradéktalanul eleget tesz, valamint, ha érvényesítendő szavatossági igényének alapját képező
kifogást az adott teljesítésre vonatkozó szállítólevél tartalmazza. Ennek elmulasztását követően hibás
teljesítésre, közös minőségvizsgálat hiányában már nem hivatkozhat.
7. Műszaki előírások, minőségtanúsítás
7.1. Eladó a beton előállítását és minősítését az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi
tanúsítványban meghatározott rendszer szerint és szabvány alapján végzi, minőségtanúsításra a
szállítólevél és a teljesítmény nyilatkozat szolgál. A transzportbeton teljesítőképességét Eladó
teljesítmény nyilatkozattal igazolja, amit az építési termék építménybe történő betervezésének és
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.
16.) Kormány rendelet szabályoz.
7.2. Felek az árura vonatkozó műszaki előírásokat az Egyedi Szerződés mellékletében határozzák
meg, melynek megfelelően Eladó a hatályos és visszavont nemzeti szabványok, továbbá az Útügyi
Műszaki Előírások (a vonatkozó műszaki leírásokkal összhangban) szerinti gyártásra jogosult.
7.3. Az Egyedi Szerződés mellékletében feltüntetett betonkeverékeket Eladó a receptállományának
megfelelően gyártja le, amennyiben Felek másképpen nem rendelkeznek.
8. Vételár, számlázás, fizetési feltételek
8.1. A vételár egyes tételeit az Egyedi Szerződés melléklete, valamint az Árlista tartalmazza. Az
egyes betontípusok árai a betonüzemben előállított szabvány szerinti betonra vonatkoznak
(továbbiakban: telepi ár) és nem foglalják magukban az építkezés helyszínére szállítás költségét. A
beton telepi ára
tartalmazza az eladói receptállomány szerinti szükséges adalékszerek árát, kivételt képez a beépítési
helyi képlékenyítő és folyósító - amennyiben az a Vevő felelősségi körében felróható indok miatt
került adagolásra - továbbá a Vevő megrendelésének megfelelően adagolt fagyásgátló,
kötéskésleltető és egyéb adalékszerek ára. Felek rögzítik, hogy az Eladót megillető vételár
elszámolásának alapja a Vevő vagy Vevő képviseletében megbízott személy által igazolt szállítólevél
illetve betonszivattyú jegy. Eladó a vételárat a szállítólevélen feltüntetett áru mennyisége, szállítási
díja és legkevesebb számlázásra kerülő szállítási díja (továbbiakban: törtfuvar), tehergépjármű
állásideje alapján, valamint a betonszivattyú vagy pumix betonszivattyú jegyén feltüntetett órák és az
Egyedi Szerződés mellékletében és Árlistában meghatározott minimálisan számlázandó órák, az
építkezés helyszínére történő ki- és beállási idő, a csőtelepítés mennyiségének bérleti díja alapján,
továbbá egyéb díjak, pótlékok és felárak alapján határozza meg.
8.2. Amennyiben az Egyedi Szerződés akként rendelkezik, hogy az Eladó biztosítja a beton szállítását
és/vagy szivattyúzását és a Vevő nem az Eladó alkalmazásában lévő tehergépjárművet és/vagy
betonszivattyút rendeli meg, úgy az Eladó jogosult a Vevői érdekkörben történt beton szállításra
és/vagy szivattyúzásra az Egyedi Szerződés mellékletében meghatározott beton telepi egységárát 20
% felárral leszámlázni.
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8.3. Amennyiben a pumix tehergépkocsi nem szállít betont és betonszivattyúzási tevékenységet
folytat az építkezés helyszínén, úgy Eladó jogosult azt a megegyező gémméretű betonszivattyú
árában és feltételeivel leszámlázni.
8.4. Amennyiben Vevő az Egyedi Szerződés mellékletében meghatározott teljes mennyiség minimum
90 %-át az Egyedi Szerződés érvényességi ideje alatt nem rendeli meg, vagy a szerződést Vevői
érdekkörben felmerült indok miatt a várható teljes mennyiség 90 %-ának megrendelése előtt
felmondja, úgy Eladó jogosult a teljes mennyiség és a ténylegesen megrendelt mennyiség közti
különbözetre kapacitás-lekötési díjat számlázni a Vevővel történt egyeztetést követően.
8.5. Eladó a teljesítésekről az Egyedi Szerződésben meghatározott jogszabályi előírásoknak
megfelelően állít ki számlát, melyet egy példányban postai úton megküld a Vevőnek. A számla
mellékletét képezik a Vevő vagy Vevő képviseletében megbízott személy által igazolt szállítólevelek
illetve betonszivattyú jegyek. Vevő köteles a számlában foglalt vételárat a számla kiállításának
napjától számított, az Egyedi Szerződésben meghatározott naptári napokban értendő fizetési
határidőn belül, vagy a számla esedékességekor kiegyenlíteni az Egyedi Szerződésben feltüntetett
bankszámlára történő banki utalás útján. A fizetés átutalás esetén Eladó bankszámláján való
jóváírással vagy az Eladó bankszámlájára történő befizetéssel tekintendő teljesítettnek. Készpénzzel
történő fizetés esetén Eladónak történő készpénz átadásával tekintendő teljesítettnek. A fizetés
teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségek a Vevőt terhelik, ide értendő a késedelmi kamat és a
behajtási költségátalányt is.
8.6. A vételár követelésbe a Vevő ellenkövetelést kizárólag az Eladóval írásban történt megegyezést
követően számíthat be.
8.7. Eladó jogosult bruttó hitelkeretet megállapítani az Egyedi Szerződésben meghatározott
építkezésre vonatkozólag. A Vevő fizetési késedelme esetén, illetve akkor, hogy ha a Vevő részére
kiszállított és leszámlázott, de még meg nem fizetett, továbbá a kiszállított de még le nem számlázott
áru és szolgáltatás értéke összesen meghaladja az Egyedi Szerződésben meghatározott bruttó
hitelkeretet, az Eladó joga az áru kiadásának és szivattyúzásának azonnali leállítása mindaddig, amíg
a kiszállított áru / nyújtott szolgáltatás ellenértéke annak esedékességétől függetlenül a megállapított
hitelkeret alá csökkenő tartozást eredményezve rendezésre nem kerül. Hitelkeret elérése esetén Eladó
jogosult az addig le nem számlázott áru és szolgáltatás vételáráról számlát kiállítani az Egyedi
Szerződésben megjelölt számlázási rendre való tekintet nélkül.
8.8. Fizetési késedelem esetén Vevő köteles a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § szerinti késedelmi
kamatot a késedelem időtartamára vonatkozólag megfizetni. A számlával kapcsolatosan a Vevő a
számla kiállításától számított 15 napon belül élhet kifogással. Ennek elmulasztása esetén a Vevő a
későbbiekben sem perben, sem felszámolási eljárás során a teljesítéssel kapcsolatban a számla alaki
hibáira, vagy hibás teljesítés miatti kifogásra nem hivatkozhat. Jogos észrevétel esetén, új számla
kibocsátása, vagy a számla kijavítása az eredeti számla szerinti esedékességi, fizetési határidőt nem
módosítja.
8.9. Vevő számlareklamáció esetén köteles a számlareklamációval nem érintett összeget az Eladó
részére az Egyedi Szerződésben meghatározott módon átutalni, vagy teljesíteni. A számlavita
lezárását követően, amennyiben a számlareklamáció jogos volt, a vitatott összeg rendezése érdekében
az Eladó helyesbítő számlát állít ki. Amennyiben a számlareklamáció nem volt jogos, a Vevő az
eredeti számla alapján a fennmaradó összeget köteles a számlavita lezárását követő 3 (három)
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munkanapon belül az Eladó részére átutalni. Az Eladó a nem jogos számlareklamáció miatt ki nem
fizetett összeg után jogosult jelen ÁSZF 8.8. pontjának megfelelő késedelmi kamatot felszámítani.
8.10. Vevő az Egyedi Szerződés aláírásával kijelenti, hogy vele szemben csőd-, végelszámolási-,
végrehajtási vagy felszámolási eljárás, vagy a fizetőképességét veszélyeztető más bírósági vagy
hatósági eljárás vagy egyéb körülmény nincs folyamatban és nem áll fenn olyan helyzet, ami ilyen
eljárás megindulását vagy körülmény előállását vetítené elő. Kijelenti továbbá azt is, hogy az
Adásvételi Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeinek teljesítésére ténylegesen képes.
Amennyiben a Vevővel szemben a fentiek szerinti eljárás indul, vagy a fizetőképességét
megkérdőjelező információ vagy körülmény jut az Eladó tudomására, úgy az Eladó jogosult az
Adásvételi Szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy a további megrendeléseknek kizárólag
előre fizetés vagy más, a Felek közt egyeztetett biztosíték bevonása után történő teljesítésére.
8.11. Amennyiben a Felek az Egyedi Szerződésben valamilyen konkrét fedezetet, biztosítéki
szerződést vagy banki felhatalmazó levelet (továbbiakban: biztosíték) az Adásvételi Szerződés
részévé tettek, úgy a Vevő tudomással bír arról, hogy az Eladó az Adásvételi Szerződést e biztosíték
nélkül nem kötötte volna meg. Amennyiben a kikötött biztosíték bármilyen okból érvénytelenné vagy
végrehajthatatlanná válik, illetve tényleges biztosítéki jellege megszűnik, úgy az Eladó jogosult az
Adásvételi Szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy a további megrendeléseknek kizárólag
előre fizetés vagy más, a Felek közt egyeztetett biztosíték bevonása után történő teljesítésére.
9. Vis maior
9.1. Szerződő Felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól arra az időszakra, amelyre
bizonyítják, hogy kötelezettségeiket "vis maior" miatt nem tudják teljesíteni. "Vis maior" alatt olyan
körülményeket értenek a Felek, melyek a szerződés megkötése után keletkeznek, előre nem láthatók,
a Felek által el nem háríthatók, és amelyek a szerződés teljesítését időlegesen, vagy véglegesen
lehetetlenné teszik. Ilyennek minősül a Kormányzat, bármely hatóság vagy helyi önkormányzat
intézkedése is. "Vis maior" esetén a szerződő Felek a "vis maior" beálltáról és várható időtartamáról
haladéktalanul kötelesek a másik Felet értesíteni.
9.2. 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, úgy jogában áll a szerződéstől részben,
vagy teljesen elállni.
9.3. Eladó fenntartja a jogot magának, hogy amennyiben az Adásvételi Szerződés megkötésének
időpontjához képest az Egyedi Szerződés érvényességi ideje alatt az érvényes MOL hivatalos
kiskereskedelmi üzemanyagár 10 %-kal, vagy azt meghaladóan emelkedik, továbbá a megrendelt
beton előállításához szükséges alapanyag költsége 5 %-kal, vagy azt meghaladóan emelkedik illetve
az e-útdíj emelkedéséből vagy egyéb törvényi változásból fakadó költségnövekmény, valamint az
esetlegesen bekövetkezett forgalmi rend változása a Vevő kiszolgálását a tervezett útvonalon nem
teszi lehetővé, úgy Eladó tárgyalást kezdeményezhet a Vevővel az Egyedi Szerződés mellékletében
meghatározott elszámoló egységárak módosításáról. Amennyiben a fent említett események közül
bármelyik bekövetkezik és a Felek nem tudnak megállapodni, úgy Eladó a kiszolgálást
jogkövetkezmények nélkül szüneteltetheti, vagy mindkét Fél jogosult a szerződést azonnal,
jogkövetkezmény nélkül felmondani. A szerződés azonnali felmondása esetén Vevő a szerződés
felmondásáig történt teljesítéseket köteles megfizetni az Egyedi Szerződésben meghatározott
feltételek szerint.
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10. Szerződés módosítása, megszűntetése
10.1. Szerződésmódosításra vonatkozó kezdeményezést (műszaki tartalomváltozás, határidő
módosítási igény, stb.) a Felek írásban kötelesek megtenni. A szerződésmódosítás kizárólag írásos
formában érvényes és hatályos.
10.2. 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 a Vevő részéről a
fizetési, illetve átvételi kötelezettség megszegése, az Eladó részéről a teljesítés neki felróható okból
való meghiúsulása.
10.3. Vevő jogosult az Adásvételi Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az
Eladójelen ÁSZF 3. pontjának megfelelően megrendelt és visszaigazolt árut nem, vagy legalább 3
(három) nap késedelemmel szállítja le.
10.4. A Felek rögzítik, hogy Eladó jogosult az Adásvételi Szerződést azonnali hatállyal felmondani,
amennyiben Vevő nem teljesíti fizetési kötelezettségét illetve a Vevőről olyan körülmények válnak
ismertté, amelyek megkérdőjelezik fizetőképességét, továbbá a Vevő jogerősen csőd, vagy
felszámolási eljárás alá kerül.
10.5. A Felek rögzítik, hogy az Adásvételi Szerződést bármely Fél 30 napos határidővel, indokolás
nélkül mondhatja fel.
11. Értesítések
11.1. Értesítés közlése kizárólag az Egyedi Szerződésben és annak mellékletében meghatározott
kapcsolattartó személyeknek címezve, az ott megadott címre vagy elérhetőségre történő
megküldéssel történhet. Amennyiben az Egyedi Szerződés másként nem rendelkezik, úgy az
értesítések az alábbi esetekben és időpontokban tekintendők közöltnek:
• személyes kézbesítés esetén azonnal, az átvétel napján;
• futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a futárszolgálat által a kézbesítés
időpontjakéntmegjelölt napon;
• tértivevényes ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a feladóhoz visszaérkezett
tértivevényen a kézbesítési időpontjaként megjelölt napon, illetőleg amennyiben a
visszaérkezett tértivevény alapján a kézbesítés időpontja egyértelműen nem állapítható meg,
a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének napján. Amennyiben a tértivevényes
ajánlott küldeményként megküldött értesítés „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, illetőleg
„a címzett ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel érkezik vissza a feladóhoz, az értesítés
a feladást követő 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek tekintendő;
• faxüzenetként megküldött értesítés esetén a sikeres továbbítást igazoló visszaigazoláson
jelzett napon,
• e-mail üzenetként megküldött értesítés esetén az üzenet küldési időpontját követő első
munkanapon;
Amennyiben a címzett a fenti alpontok bár melyike szerint megküldött értesítés átvételét megtagadja,
az értesítés közöltnek tekintendő a megtagadás napján.
12. Titoktartás
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Az Adásvételi Szerződés, illetve a megrendelések teljesítése során bármely Fél tudomására jutott
bármilyen információ – különösen azok, amelyek a másik Fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire,
üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, alkalmazottaira vagy technikai ismereteire
vonatkoznak – üzleti titoknak minősülnek, és azokat a Felek kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni.
A másik Fél üzleti titkáról tudomást szerző Fél azt kizárólag az Adásvételi Szerződés, illetve a
megrendelések teljesítése során használhatja fel, és a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül
azt harmadik személynek nem bocsáthatja rendelkezésére, nyilvánosságra nem hozhatja, nem
másolhatja, nem reprodukálhatja. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség az Adásvételi
Szerződés megszűnését követően korlátlan ideig fennmarad.
13. Adatvédelem
13.1. Szerződő Felek az Adásvételi Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott kapcsolattartói
személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, különös tekintettel az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) szóló 2016/679 rendelet rendelkezései szerint
jogosultak kezelni.
13.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy az Adásvételi Szerződés teljesítése során, amelyhez a Feleknek
jogos gazdasági érdeke fűződik, az Adásvételi Szerződés keretén belül átadják egymásnak a
szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartóik személyes adatait. Az adatkezelés jogalapja a
GDPR 6. cikk 1. b.) pontja. Szerződő Felek erre tekintettel kijelentik, és szavatolják, hogy a
kapcsolattartói adatok átadását megelőzően saját kapcsolattartójukat a GDPR rendelkezéseivel
összhangban tájékoztatták az adattovábbításról, továbbá, hogy az általuk kezelt, a másik szerződő
Féltől kapott kapcsolattartói adatok tekintetében eleget tesznek az érintett tájékoztatási
kötelezettségének. Vevő a szerződés teljesítéséhez árufogadó(k) adatait is megadhatja Eladónak, ám
velük kizárólag a Vevő tart fent szerződéses kapcsolatot, így vállalja, hogy az árufogadó(i)t
tájékoztatja az Eladó adatkezeléséről, miszerint az árufogadó(k) adatait a Rendelettel összhangban a
termék(ek) Vevő által megrendelt teljesítési helyre (árufogadóhoz) történő szállítása, és ezzel
összhangban a szerződésszerű teljesítés céljából kezeli.
13.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartói adatok kezelése tekintetében minden Fél a
megkapott kapcsolattartói személyes adatok vonatkozásában önálló adatkezelőnek minősül.
14. Egyéb rendelkezések
14.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződések
teljesítése érdekében kötött Adásvételi Szerződés esetében az Eladó a közbeszerzésekről szóló, ill. a
2015. CXL. törvény 3. § 2. pont c) alpontja szerint, mint építőanyag-eladó nem minősül
alvállalkozónak, és erre tekintettel a közbeszerzési jogszabályokban az alvállalkozóra előírt
rendelkezések az Eladó vonatkozásában nem alkalmazandóak.
14.2. Szerződő Felek vállalják, hogy egymásnak írásban bejelentik az Adásvételi Szerződéssel
kapcsolatosan érintett Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében,
cégjegyzékszámában, adószámában, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve a levelezési
címében és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változást, a változást követő lehető legrövidebb
időn belül.
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14.3. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen volna vagy érvényét vesztené, úgy
ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A Szerződő Felek ez esetben kötelesek egy
kiegészítő megállapodást kötni, amely a gazdasági célkitűzésüknek megfelel.
14.4. A Felek a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban teszik meg. Írásban megtett
nyilatkozatnak minősül a másik Fél Egyedi Szerződésben rögzített címére küldött ajánlott levél, vagy
a másik Fél Egyedi Szerződés mellékletében rögzített egyéb elérhetőségére küldött írásos üzenet (fax,
e-mail).
14.5. Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF minden pontját megismerte és azt kifejezetten, mint általa
ismert és szerződéses akaratával megegyezőt fogadja el. Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit
magára vonatkozólag kötelező érvényűnek tekinti, melyet az Egyedi Szerződés aláírásával igazol.
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