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KÉVTEFU Kft. (7623 Pécs, Közraktár u. 10.) 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  

transzportbeton értékesítésére 

 

 

1.Általános kikötések 
Transzportbeton szállítását kizárólag az alábbi feltételekkel vállaljuk. 

Feltételeink az első és utána következő valamennyi ügyletre akkor is érvényesek, ha a 

későbbi szerződéseknél/szállításoknál nem hivatkozunk rájuk. 

Amennyiben a megrendelő/vevő vételi feltételei ellentétesek szállítási feltételeinkkel, úgy 

azok külön - írásban rögzített - megegyezés hiányában nem képezik a szerződésünk részét. 

Az alábbi feltételek rendelkezései a beton értékesítésére és szállítására érvényesek. 

A megrendelő/vevő a jelen „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

transzportbeton értékesítésére” elnevezésű dokumentum aláírásával egyidejűleg 

hozzájárul ahhoz, hogy gazdasági társaságunk a megrendelő /vevő adatait megvizsgálja, a 

cégről adatokat gyűjtsön, a bemutatott dokumentumokról és a személyazonosságot 

igazoló okiratokról másolatot készítsen. Gazdasági társaságunk ezeket az adatokat csak 

tevékenységével kapcsolatban, saját üzletmeneti, statisztikai és marketing céljaira 

használhatja fel, bizalmasan köteles kezelni és harmadik fél részére nem adhatja ki. 

Bármilyen adatváltozásról a megrendelő/vevő 5 napon belül köteles értesíteni cégünket. 

2.Ajánlat 
Ajánlatainkkal - ellentétes megállapodás hiányában - szerződéses kötelezettség nem 

keletkezik, kivéve, ha tényleges szállítás történt. Az ajánlat a keltétől számított 30 napig 

érvényes, kivéve, ha az ajánlat más időtartamot jelöl meg. Ajánlataink alapját a 

mindenkor érvényes árlisták, valamint a fajta- és szállítási jegyzékek képezik. A beton 

fajta, minőség és mennyiség helyes kiválasztásáért kizárólag  a vevő felelős. 

A megrendelés csak akkor tekinthető részünkről elfogadottnak, ha létezik részünkről egy 

írásos visszaigazolás, illetőleg ha számlát állítottunk ki vagy a szállítást teljesítettük. 

3.Szállítás és átvétel 

(1) Vevői elszállítás esetén az áru átadása a gyárban (keverőtelepen) történik, egyébként a 

felek között létrejött megállapodás szerinti helyen; amennyiben ez a vevő kívánságára 

utólag módosításra kerül, akkor az ebből származó többletköltségeket a vevő köteles 

viselni. 

(2) A megállapodott teljesítési határidő be nem tartása akkor jogosítja fel a vevőt a 

szerződéstől való elállásra, ha a vevő által az utólagos teljesítésre írásban részünkre adott 

méltányos póthatáridő is eredménytelenül telik el. 

A +5 Celsius fok alatti külső hőmérséklet – a betonüzem területén mérve – mentesít 

bennünket a szállítási határidő alól. 

(3) Amennyiben rajtunk kívül álló ok miatt aránytalanul megnehezedik a vállalt 

megrendelések teljesítése, úgy jogosultak vagyunk a szállítás/részszállítást az 

akadályoztatás idejével kitolni; amennyiben ezek a körülmények lehetetlenné teszik a 

szállítást/részszállítást, akkor jogunkban áll a szerződéstől részben vagy teljesen elállni. 

Kívülálló oknak tekintendő a hatóságok beavatkozásai, üzemzavarok, sztrájkok, valamint 

egyéb, politikai és gazdasági okból bekövetkező munkazavarok, a megfelelő nyers- és 

alapanyagok hiánya, közlekedési zavarok miatt bekövetkező szállítási késedelmek és 

egyéb események, amelyek nálunk, szállítóinknál és olyan üzemekben keletkeznek, 

melyektől termelésünk folyamatossága függ. Nem hivatkozhatunk ezekre a 

körülményekre, ha számunkra előre láthatóak és elkerülhetőek voltak. 

(4) A megrendelésnél és az árulehívásnál helytelenül és/vagy hiányosan megadott adatok, 

illetve ezek során esetlegesen fellépő adattovábbítási hibák következményeiért a vevő 

felelős. 

(5) A transzportbetont szállító járműnek veszélytelenül kell tudnia megközelíteni és 
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elhagyni a megállapodott szállítási célhelyet. Ehhez kellőképpen megerősített nehéz 

tehergépkocsikkal akadálytalanul használható megközelítési útvonalra van szükség. 

Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, a vevő felelős az ebből adódó károkért 

vétkességétől függetlenül. Az állásidők - az árlistánkban szereplő várakozási díj 

kiegyenlítésével - a vevőt terhelik. 

A szállítási célhelyen, munkaterületen a pumpa és a mixer irányítása (kitalpalás, tolatás 

stb.) a megrendelő feladata és felelőssége. 

Az ürítésnek haladéktalanul (1 m3 kevesebb, mint 5 perc alatt) és a jármű veszélyeztetése 

nélkül kell megtörténnie. Megtagadott, késedelmes, halasztott és egyéb módon nem 

megfelelő átvételért a vevő felelős és köteles vételár, illetve késedelmi kamat fizetési 

kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni, kivéve, ha a megtagadás vagy a késedelem 

minket terhelő okokból következett be. 

(6) A szállítólevelünkön szereplő mennyiségek mérvadóak a számításoknál. Ha a vevő a 

megrendelt kontingenst csak részben hívta le vagy a megállapodás szerinti kontingenst 

ténylegesen túllépte, jogunkban áll a ténylegesen elvégzett szállításokat árlista szerinti 

áron elszámolni, valamint késedelmi kamatot felszámítani. 

(7) Az igényelt mennyiséget telefonon a vevő felelősségére lehet lemondani, vagy írásban 

mondhatja le a vevő vagy az általa írásban megnevezett megbízott minden esetben úgy, 

hogy még kellő időben ki tudjuk használni a mixer kocsikat.  

(8) Ha a vevő a betonozás időpontját bármi okból módosítja, akkor legalább 5 órával a 

megbeszélt szállítási határidő előtt cégünket telefonon vagy írásban (fax vagy e-mail 

útján) értesítenie kell. Hiányzó vagy elkésett értesítés esetén a vevő kártérítésre köteles. 

Töredék- vagy többletmennyiség, vagy az átvétel megszakítása a fent leírt módon 

jelenthető be legalább 4 órával a megbeszélt szállítási idő kezdete előtt. Ha az értesítés 

elmarad vagy késik, lemondás vagy átvétel szünetelése esetén a már megrakott vagy útban 

levő szállítmányok a vevőt terhelik, függetlenül attól, hogy azokat átveszi vagy sem. Az 

átvétel elmaradásából eredő többletköltségek a vevőt terhelik.  

(9) Cégünk gépkocsivezetőivel nem lehet joghatályosan közölni a szerződés fentiekben 

említett módosításait. 

(10) A szállító levelet aláíró személy meghatalmazottnak minősül a beton átvételére és az 

átvétel minőségi és mennyiségi igazolására, a vevő a későbbiek során nem vitathatja ezt a 

jogosultságot. Az átvétel olvasható aláírással és bélyegzőlenyomattal történik. Bélyegző 

hiányában az átvétel elfogadottnak és átvettnek tekintendő. 

4.Kárveszély átszállása 
A transzportbeton véletlen megsemmisülésének vagy használatra alkalmatlanná válásának 

veszélye a gyárban (keverőtelepen) történő átvétel vagy idegen járművel történő szállítás 

esetén az áru berakodása után száll át a vevőre. A mi járműveinkkel történő szállítás 

esetén a járműnek a szállítás helyére való megérkezésekor száll át a kárveszély, legkésőbb 

azonban akkor, amikor a jármű elhagyja a közutat, hogy megközelítse a megállapodott 

szállítási helyet. 

5.Kellékszavatosság 
(1) A fajtajegyzékünk szerinti betont az érvényben levő előírásoknak megfelelően 

állították elő, ellenőrizték és szállították. Egyéb betonokra a külön megállapodások 

érvényesek.  

Szavatossági, illetve jótállási kötelezettségünk megszűnik, ha a vevő vagy a 3.10. 

értelmében meghatalmazottnak számító személy a betonunkat vagy adalékokkal, vízzel, 

más szállítók transzportbetonjával vagy építkezési betonnal, habarccsal vagy más 

anyagokkal elegyíti, vagy egyéb módon megváltoztatja, vagy nem megfelelően dolgozza 

be, tömöríti, illetve utókezeli és/vagy azt késedelemmel veszi át.  

(2) A megállapodottól eltérő minőségű betonfajta szállítása és mennyiségi eltérés esetén 

az üzemvezetőnél vagy az értékesítőnél kell kifogást előterjeszteni. A kifogás 

előterjesztésének írásos formában kell megtörténnie. Gépjárművezetők és ügyintézők nem 
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jogosultak az előterjesztett kifogások átvételére. Az átvett anyagféleségeket a vevő 

tartozik az átvétellel egyidejűleg megvizsgálni, és az esetleges mennyiségi vagy minőségi 

kifogásait haladéktalanul az eladó fent jelölt képviselőjével írásban közölni. A 

frissbetonnal kapcsolatban utólagos reklamációt nem fogadunk el. Amennyiben a vevő 

nem emel kifogást, az áru elfogadottnak minősül. A későbbi kifogást lehetősége kizárt, 

kivéve, ha rejtett, az átvételnél a szakszerű vizsgálat ellenére fel nem ismerhető minőségi 

hibáról van szó. A nem időben és formailag nem megfelelően jelzett kifogás a 

szavatossági jog elvesztését vonja maga után. Amennyiben a hibák, illetve a 

megrendeléstől eltérő teljesítés (fajta vagy mennyiség) csak később válnak ismertté, akkor 

késedelem nélkül, de legkésőbb ezen időponttól számított 3 napon belül 

igénybejelentéssel kell élni. Hat hónapon túl szavatossági igény nem érvényesíthető. 

(3) Ha a vevő minőségi hibákra hivatkozik, úgy egy általunk elvégzendő utóvizsgálat 

céljaira érintetlenül kell hagynia a betont. Próbakockák csak akkor tekinthetők a minőség 

bizonyítékának, ha egy általunk felkért megbízott állítja elő vagy kezeli. Utólagos 

mintavételnél a Kévtefu Kft. képviselőjének is jelen kell lenni. 

Amennyiben a kockák vizsgálata a beton megfelelősségét bizonyítja, a vizsgálat költségét 

a vevő köteles viselni. 

(4) Olyan hiba miatt, amelyért az 1-3. pont értelmében gazdasági társaságunk felelős, a 

vevőt törvényes szavatossági jogok illetik meg.  

(5) Amennyiben a megrendelő/vevő által megállapított összetétel szerinti beton előállítás 

történik, az eladó tartozik a megrendelő figyelmét felhívni, ha álláspontja szerint az így 

előállított beton az adott rendeltetésre alkalmatlan. Amennyiben a megrendelő/vevő a 

receptúrát nem módosítja, ill. nem vonja vissza, úgy a betont az eladó a megrendelő/vevő 

kockázatára gyártja le. Amennyiben a vevő/megrendelő által közvetlenül vagy az Ő 

rendelkezései alapján szállított adalékanyag, adalékszer, cement, más anyag kerül 

felhasználásra, az eladó kizárólag megfelelő használati engedéllyel és minősítéssel 

rendelkező egyedi gyári csomagolású anyagot fogad el, továbbá csak ilyen anyagot 

használ fel.  

6.Kártérítés 
(1) A vevőnek velünk vagy teljesítési és kivitelezési közreműködőinkkel szembeni 

kártérítési igényei kizártak, kivéve, ha ezek szándékosságon vagy durva gondatlanságon 

alapulnak. 

(2) Nem kizártak a kártérítési igények haláleset, testi, ill. egészségi károsodások és/vagy 

túlnyomórészt privát használati dolgokban bekövetkezett károkért a termékfelelősségi 

törvény értelmében fennálló vétkességtől független felelősségből adódóan.  

(3) Transzportbetonunk esetleges mozgatása az építési területen, és mozgatóeszközök 

és/vagy ezek esetleges közvetítése nem képezi a jelen szerződés tárgyát, (kivéve ha a 

betonpumpát a Kévtefu Kft-től rendeli), így ezzel kapcsolatos esemény, kártérítési igény 

érvényesítését nem szolgálhatja.  

7.Biztosítékok, fizetés 
(1) A szállított beton a vevővel szembeni összes követelés hiánytalan teljesítéséig 

tulajdonunkban marad. A vevőnek nem áll jogában betonunkat elzálogosítani, vagy 

biztosítékként átengedni. Jogosult azonban arra, hogy szokásos üzleti forgalomban 

továbbértékesítse vagy feldolgozza, kivéve, ha a szerződéses partnerével szembeni igényét 

már előre átengedte egy harmadik félnek vagy partnerével állapodott meg. 

Megbízásunkból a vevő feldolgozhatja betonunkat új ingósággá, amelyből azonban 

számunkra nem keletkeznek kötelezettségek. A vevő számára már most biztosítjuk az 

újonnan létrejövő tárgy résztulajdonát, az új dolog értékének betonunk/kavicsunk 

értékének viszonyított arányában. A vevőnek az új dolgot térítésmentesen kell megőriznie 

a felelős őrzés szabályai szerint. Ha a vevő transzportbetonunknak más ingóságokkal való 

összekötése elvegyítése vagy összekeverése révén keletkezett egységes új dolgon egyéni 

résztulajdonhoz jut, akkor az (1) bekezdésben feltüntetett követelések biztosítékaként már 
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most átengedi nekünk a betonunknak a másik tárgyak értékéhez viszonyított 

tulajdonjogát. Kötelezettséget vállal arra, hogy az új dolgot térítésmentesen megőrzi 

számunkra. Betonunk vagy az abból készített új dolog továbbértékesítése esetén vevőnek 

fel kell hívni az átvevő figyelmét a mi tulajdonjogunkra. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt követelések biztosítékaként a vevő átengedi számunkra 

betonunk továbbértékesítéséből később keletkező követeléseket valamennyi 

mellékkötelemmel együtt a betonunk értékében, a követeléseinek maradéka előtti 

rangsorban. Abban az esetben, ha a vevő a betonunkat más, nem a mi tulajdonunkat 

képező árukkal vagy a mi betonunkból előállított dolgokkal együtt, azzal egyidejűleg 

értékesíti vagy a betonunkat ingatlannal összeköti, elvegyíti vagy összekeveri és ezzel 

olyan követelést szerez, amely a többi teljesítését is fedezi, úgy ezeket a követeléseket 

igényeink biztosítékaként átengedi számunkra minden mellékkötelemmel együtt a 

betonunk értékében, követelésinek maradék része előtti rangsorral. Felhatalmazzuk a 

vevőt arra, hogy az átengedett követeléseket a rendes üzleti forgalom keretében 

számunkra beszedje. Jogosultak vagyunk azonban az átengedést jelezni és a követeléseket 

beszedni. Ezen jogunkkal mindaddig nem élünk, amíg a vevő teljesíti fizetési 

kötelezettségeit. 

Kérésünkre a vevő köteles egyenként igazolni az átengedett követeléseket. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés értelmében a betonunk értéke számláinkon megjelenő bruttó 

vételár.  

(4) A vásárlókkal szembeni követeléseit a vevő nem engedheti át harmadik fél részére, 

nem zálogosíthatja el, nem állapodhat meg az átengedés kizárásában. 

(5) Abban az esetben, ha a vevő számunkra átengedett követelésrészeket beszedi, már 

most átengedi számunkra a követelésrészeket mindenkori maradék követelése 

mértékében. A beszedett összeg kiadására vonatkozó igény változatlanul hatályos. 

(6) Folyamatos számlázás esetén biztosítékaink szaldókövetelésünk teljesítése 

biztosítékának számítanak.  

(7) A vevő köteles értesíteni a bennünket az elzálogosításról, vagy jogainknak harmadik 

fél által történő korlátozásáról. Át kell adnia nekünk a beavatkozáshoz szükséges minden 

iratot, és viselnie kell beavatkozásaink költségeit. 

8.Ár-és fizetési feltételek 
(1) Áraink a betonüzemben előállított, az MSZ 4798-1:2004, MSZ 4719-1982, MI 04-

562, ÚT 2-3. 207:2007, előírásai szerint 1 m3 betonra vonatkoznak, szállítás nélkül (telepi 

ár). Szállítás megrendelése esetén a szállítás díj mixer kocsikkal vagy billenős 

teherautókkal történő szállításra és a beépítés helyén való lerakásra vonatkozik, 

figyelembe véve a távolságot és a szállítójármű teljes teherbírását. (A mixer kocsik 

esetében 6 m3 kész beton fuvaronként.) Ezek a feltételek rendes munkaidőre vonatkoznak. 

Minimálisan szállítandó, illetve számlázott mennyiség 4 m3/forduló. 

(2) Amennyiben a szerződéskötés és a teljesítés közötti időszakban önköltségeink, főleg a 

cement, kavics, fuvar, energia-, és / vagy bérköltségekkel összefüggő járulékok legalább 

10%-kal megemelkednek, úgy jogosultak vagyunk eladási áraink ennek megfelelő 

növelésére. 

(3) Kis mennyiségek, kedvezőtlenül megközelíthető utak vagy építkezések, nem azonnali 

kirakodás, és egyéb pótlékokat a mindenkori érvényes árlista alapján számítunk fel. 

(4) Számláinkat a számla dátumától számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni, ettől a két 

fél között megkötött szerződés eltérhet. 

(5) Fenntartjuk a jogot, hogy készpénz fizetésben állapodjunk meg a vevővel.  Ilyenkor az 

árut ki kell fizetni, mielőtt az elhagyja a gyárat (keverőtelepet). Ha az áru nagyobb 

mennyiségű, hosszabb szállítási időtartamot feltételez, akkor az előreláthatóan szállítandó 

napi mennyiség árát a szállítás előtt előlegként, előleg számla ellenében letétbe kell 

helyezni, míg a teljes elszámolás a szállítás befejezése után történik. 

(6) Valamennyi követelésünk azonnal esedékessé válik, ha a vevő 



5 

 

a.) a kötelezettsége teljesítésével velünk szemben késedelembe esik, 

b.) a fizetést megszünteti, ellene csődeljárás, felszámolási vagy végrehajtási eljárás, illetve 

végelszámolás indul, 

c.) olyan körülményeiről szerzünk tudomást, melyek a fizetőképességét illetően indokolt 

kételyt támasztanak. 

(7) Vevő a jelen „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK transzportbeton 

értékesítésére” elnevezésű dokumentum aláírásával egyidejűleg felhatalmaz minket arra, 

hogy a lejárt és vevő által az átvételtől számított 8 napon belül nem vitatott számla 

ellenértékének megfelelő összeget bankszámlájáról egy terhelési értesítő kiküldésével 

leemeljük (azonnali beszedési megbízás). 

(8) Váltót és csekket csak fizetés céljából fogadunk el előzetes írásbeli megállapodás 

alapján. A diszkont, a költségek és a váltó és csekkösszeg beszedésével kapcsolatos 

minden költséget a vevőnek kell viselnie. 

(9) Amennyiben a vevő fizetési késedelembe esik, úgy a fizetési határidő lejárta után a 

kifizetés napjáig a számunkra felszámított banki hitelkamatoknak megfelelő mértékű, de 

minimum a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot, valamint a Ptk. 6:155. 

§ (2) bekezdés szerinti behajtási költségátalányt köteles részünkre megfizetni. 

A fentiekben megjelölt mértékű késedelmi kamatra, illetve behajtási költségátalányra 

akkor is igényt tartunk, ha a vevő nem minősül vállalkozásnak. 

(10) Amennyiben a szerződéskötés után a vevő vagyoni helyzetében jelentős 

rosszabbodás lép fel, amely veszélyezteti az ellenszolgáltatást, pl. a vevő beszünteti 

fizetéseit, eladósodott, vagy ellene csődeljárás, felszámolási vagy végrehajtási eljárás 

indul, illetőleg bármely egyéb módon a vevő vagyoni helyzetében jelentős romlás 

következik be, mely veszélyezteti igényünk kielégítését, megtagadhatjuk a vállalt 

teljesítést mindaddig, amíg az ellenszolgáltatás bekövetkezik vagy biztosítékot adnak rá. 

(11) Beszámítási kifogással a vevő nem élhet, kivéve, ha az ellenkövetelést nem vitatjuk 

vagy azt jogerős bírói ítélet állapította meg. 

9.Szállítás megtagadása 
Gazdasági társaságunk a szállítást vagy a további szállítást megtagadja, amennyiben 

alaposan feltehető, hogy a szállított beton vagy egyéb szolgáltatásaink ellenértékét a 

megrendelő vagyoni viszonyai változása miatt megfizetni nem fogja, illetve már van 

tényleges lejárt tartozása cégünkkel szemben és a megrendelő/vevő biztosítékot nem ajánl 

fel. Cégünk az általunk szállított beton tulajdonjogát a vételár teljes és maradéktalan 

kifizetéséig fenntartja.  

10.Bíráskodás 
A szerződő felek közötti szerződéses jogviszonyból, valamint a keletkezéséből vagy 

hatályából származó minden jogvita (váltó- és csekkperek is) rendezésére szerződő felek 

értékhatártól függően kikötik az Eladó székhelye szerinti Járásbíróság, illetve 

Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

11.Záró rendelkezések 
A szerződésekben, illetve a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

Amennyiben a jelen szerződési feltételek valamely rendelkezése érvénytelen volna vagy 

érvényét vesztené, úgy ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Szerződő felek ez 

esetben kötelesek egy kiegészítő megállapodást kötni, amely a gazdasági célkitűzésüknek 

megfelel. 


