KK KAVICS BETON
ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
beton és/vagy bányatermékek értékesítésére
1.
Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK alkalmazása
A jelen ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: ESZF) minden, a KK Kavics Beton
Kft. mint Gyártó, illetve a Megrendelő által írásban megkötött beton és/vagy bányatermékkel kapcsolatos
üzletre, szerződésre (a továbbiakban: szerződés), az azokkal összefüggő szállításokra vonatkozik és a
szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Ettől eltérni csak a KK Kavics Beton Kft. ügyvezetőjének
írásos nyilatkozatával lehet.
2.
A szerződés létrejötte és megrendelés
A Megrendelő egyedi beton és/vagy bányatermék szállítási igényét írásban köteles közölni a Gyártóval. A
megrendelésnek tartalmaznia kell legalább a szállítandó termék minőségét és mennyiségét, az építési
területet, ahova Gyártó a transzportbetont vagy bányaterméket kiszállítani tartozik, valamint beton esetében a
bedolgozásához szükséges betonpumpa igényét. A meghatározott napra vonatkozó megrendelést a
Megrendelő köteles a szerződés szerint leadni. Az ezt követően, az adott szállítási napra leadott, vagy
módosított megrendeléseket a Gyártó jogosult visszautasítani, illetve jogosult olyan tartalommal elfogadni,
hogy a szállítás késedelméért nem vállal felelősséget.
Mixer-gépkocsis szállítás esetén, amennyiben a mixer-gépkocsi 7 m3-nél kevesebb betont szállít, úgy a
minimális 7 m3 szállítási díj a Gyártó részéről leszámlázásra kerül.
Megrendelő igény esetén a hétvégi szállításnál garantálja a napi min. 30 m3 beton elszállítását, ha a
Megrendelő ezen igényét a kívánt szállítási idő előtt legalább 24 órával (legkésőbb péntek reggel) jelzi a
Gyártó felé.
Jelen ESZF szabályainak megfelelő megrendelést a Gyártó köteles elfogadni és a megrendelés
kézhezvételétől számított 24 órán belül visszaigazolni. A Gyártó a végleges visszaigazolást tekinti az általa
vállalt szállítási kötelezettségnek.
3.
Árak, ajánlatok, elszámolás
A Gyártó által írásban kiadott árajánlatok – ettől eltérő írásos megállapodás hiányában – 30 napig
érvényesek. A Gyártó az esetleges árváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a szerződéskötés és a teljesítés
közötti időszakban a Gyártó önköltsége, főleg a cement, kavics, fuvar, energia-, és/vagy bérköltségekkel
összefüggő járulékok legalább 10%-kal megemelkednek, úgy jogosult az eladási árat újratárgyalni.
Az elszámolás alapja a Gyártó és az alvállalkozója által kiállított szállítólevél.
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamat fizetésére köteles. Amennyiben a Megrendelő a
vételárat határidőben nem egyenlíti ki, úgy a kiegyenlítésig a Gyártó fenntartja a jogot, hogy leállítja a
teljesítést, vagy csak készpénzfizetés ellenében teljesít betonkiszállítást a Megrendelő részére. A Gyártó az
árukiadást akkor is jogosult megtagadni, ha alaposan feltételezhető, hogy a Megrendelő vagyoni
viszonyaiban jelentős negatív változás lép fel és a kiszállított áruk ellenértékének megfizetése veszélyeztetve
van.
4.
A szállítási szerződések tartalma és teljesítése
4.1.
A teljesítés helye: az Építési terület
A Gyártó a megrendelésben kiszállítani vállalt betont a saját szervezésű gépjárművével a Megrendelő által
megjelölt építkezés helyszínére (a továbbiakban: az Építési terület) szállíttatja. A teljesítés helye az Építési
terület. Amennyiben a betont a Megrendelő saját szervezésű járművel szállít(tat)ja el, a teljesítés helye a
Gyártó telephelye. A termék megfelelő átvételéről (megbízott, bélyegző, stb.) a Megrendelő köteles
gondoskodni.
A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az Építési terület olyan állapotban legyen a Gyártó által
szállított beton fogadására, amely a vonatkozó előírásoknak mindenben megfelel és garantálja a személyi és
vagyonbiztonságot. A Megrendelő köteles az Építési területre kiérkező mixer-gépkocsit, a Megrendelő
képviselőjénél való jelentkezéstől számított 60 percen belül kiüríteni. A Gyártó a szállítólevélen
dokumentálja a kiérkezés időpontját. Utólag ez csak akkor tehető vitatottá, ha a Megrendelő ezt a helyszínen
kifejezetten kifogásolta. Ha a kiürítés késedelmes, a Gyártó állásidő pótdíjat jogosult felszámítani.
Amennyiben az Építési terület megközelítéséhez behajtási engedélyt kell kérni, erről a Megrendelő köteles
gondoskodni, és az ezzel kapcsolatos költségeket is a Megrendelő viseli.
Az Építési területen a betontermék ürítésével, bedolgozásával, illetve a fuvareszköz mozgásával kapcsolatban
bekövetkezett bármilyen üzemi baleset, illetve káresemény következményeit a Megrendelő viseli, kivéve, ha
a Gyártó képviselője szándékosan vagy súlyosan gondatlanul eljárva okozza azt, melyet az adott
körülmények között a Megrendelő nem háríthatott el.
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4.2.
A bányatermékek értékesítése kizárólag a KK Kavics Beton Kft. telephelyein történik. A
bányatermékek értékesítése a kitermelés körülményei és a technológiai igények miatt csak korlátozottan
történik. A Gyártó nem vállal garanciát arra, hogy bármely időpontban bármely terméke a Megrendelő
igényei szerint elérhető.
4.3.
A teljesítés ideje: a Teljesítési nap
A teljesítés ideje azon naptári nap azon órája (a továbbiakban: a Teljesítési nap), amelyet a Megrendelő a
megrendelésben megjelöl, és amelyet a Gyártó a visszaigazolásban visszaigazol.
4.4.
A kiszállított beton átvétele
A szerződés alapján kiszállított vagy a Gyártó telephelyén átadott beton átvételét a Megrendelő képviselője
köteles a szállítólevél olvasható aláírásával, személyi igazolvány számának feltüntetésével vagy hivatalos
pecsétjével igazolni. A szállítólevél tartalmazza a beton szabványos megnevezését (minőségét), valamint a
kiszállított beton mennyiségét. Az átvétel szempontjából az Építési területen tartózkodó személyek a
Megrendelő képviselőinek tekintendőek, ezért a Megrendelő elfogadja, hogy a későbbiekben nem lesz
jogosult arra hivatkozni, hogy a kiszállított betont nem az ő képviseletében vették át. Amennyiben a
Megrendelő fentiek szerinti képviselője nem rendelkezik a Megrendelő hivatalos pecsétjével, a Gyártó
jogosult a beton kiadását megtagadni. Ez esetben a Gyártó az általa kiszállított betonmennyiséget a
Megrendelő költségén visszaszállítja, és lerakó telepen üríti. Ilyen esetben a Megrendelő köteles a
megrendelt és visszaigazolt betonmennyiséget kifizetni, illetve megtéríteni a visszaszállított betonmennyiség
előírásoknak megfelelő elszállításának, szakszerű semlegesítésének, illetve a szállítóeszközök elmosásának
költségét.
A Gyártó telephelyén történő betonátvétel során a Megrendelő hivatalos képviselőjének tekinthető a
Megrendelő hivatalos bélyegzőjével és/vagy írásbeli meghatalmazásával, vagy a Gyártó által visszaigazolt
megrendelés másolatával rendelkező személy. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben sem lesz
jogosult hivatkozni arra, hogy e személy(ek) a betont nem az ő képviseletében vetté(k) át.
4.5.
A kiszállított beton bedolgozása
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiszállított betonmennyiséget a beton kiadásának megkezdődésétől
számított 2 órán belül be kell dolgozni. Ezen túl a Megrendelő a betont saját felelősségére dolgozhatja be, a
Gyártó a megjelölt időtartamon túl bedolgozott betonért szavatossági felelősséget nem vállal. A késedelmes
bedolgozásról a Gyártó megjegyzést vesz fel a szállítólevélre. Ez utóbb csak akkor tehető vitatottá, ha a
Megrendelő azt a helyszínen észrevételezte.
A Gyártó kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét a beton szabvány szerinti utókezelésére és védelmére
(nedvesen tartás, párolgás elleni védelem, hővédelem stb.). Ennek elmaradásából vagy hiányából eredő
károkért a Gyártó semminemű felelősséget nem vállal. 0°C alatti hőmérséklet esetén a „téli” betonozásra
vonatkozó szabályok maradéktalan betartásával végezhető a betonozás. Ennek elmulasztásából eredő kár a
Megrendelőt terheli.
5.
Betonszivattyúzás
5.1.
A Gyártó a Megrendelőnek kérésre külön térítés ellenében betonszivattyút biztosít. A
betonszivattyúra vonatkozó gép-bérleti szerződés azzal jön létre, hogy a Gyártó írásban visszaigazolja a
Megrendelő betonszivattyú szolgáltatására vonatkozó kérését. Ilyen esetben a Gyártó a Megrendelő által
igényelt időpontban az általa szervezett betonszivattyút szakképzett kezelővel a Megrendelő kizárólagos
használatára bérbe adja betonozási munkák elvégzésére. A Gyártó köteles a munkagépet munkaképes
állapotban kiállítani. A munkagép esetleges meghibásodását a Megrendelő azonnal köteles közölni a
Gyártóval. A javítás vagy csere időszakára a Megrendelőnek – amennyiben a Gyártónak felróható ok miatt
jött létre – bérleti díjat fizetnie nem kell. A munkagépet a Megrendelő további bérbe (albérletbe) nem
adhatja. A betonozás befejezése után a szivattyú elmosása a bedolgozó munkahelyen (Építési terület)
történik. Amennyiben a helyszínen erre nincsen lehetőség, a Gyártó a mosást más helyen végzi el, melynek
igazolt költségeit a Megrendelő tartozik megtéríteni. Amennyiben a betonozás elvégzéséhez toldó csövek
telepítésére van szükség, azt a Gyártó rendelkezésre bocsátja, használatáért bérleti díjat jogosult felszámolni.
A csövek mozgatását és összeszerelését a Gyártó gépkezelőinek szakmai irányítása mellett a Megrendelő
saját dolgozóival köteles végeztetni. Az ilyen jellegű szerelési munkához szükséges idő a gép munkahelyen
töltött idejébe (és a bérleti díj alapjába) beszámít. A betonpumpa használata esetén a Gyártó jogosult
minimálisan 2 óra üzemidőt, valamint 1 óra ki- és 1 óra beállási költséget, pumix használata esetén pedig 2
óra üzemidőt, valamint 1 óra beállási költséget felszámolni.
A Megrendelő, a Gyártó munkaeszközei részére – az ürítés után – a munkahelyen elmosási lehetőséget
köteles biztosítani. A felek megállapodnak abban, hogy a környezetvédelmi körülményeknek megfelelő
műszaki előírásokat önmagukra nézve kötelezően betartják.
5.2.
Amennyiben a Megrendelő nem dolgozza be a teljes megrendelt mennyiséget, a Gyártó jogosult a
megmaradó betonmennyiséget elszállítani és azt a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
lerakó telepen üríteni. Az ezzel kapcsolatos többletköltségeket a Megrendelő köteles a 4.3. pontnak
megfelelően megtéríteni.
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6.
Szavatosság
6.1.
A Gyártó szavatolja, hogy a termék minősége az adott termékre vonatkozó, Magyarországon
érvényes szabványoknak megfelel. A Megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Gyártó ISO
9001-es szabvány szerinti valamint betonüzemeire Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvánnyal, termékeire pedig
Típusvizsgálati bizonyítvánnyal rendelkezik. A Gyártó előzetes egyeztetés alapján bármikor biztosítja a
Megrendelő részére a tanúsítványokba történő betekintés lehetőségét.
A Gyártó a termékeit az alábbi szabványok minőségi előírásai szerint gyártja:
MSZ 4798-1:2004 Beton. 1. rész Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség,
valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon
MSZ EN 12620:2013 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz
6.1.2. Üzemi Gyártás Ellenőrzés (ÜGYE):
Transzportbeton Gyártó üzemeinkre vonatkozó ÜGYE tanúsítások
138-CPD-50-(C-21/2010) Bugyi Betonkeverő üzem
138-CPD-49-(C-20/2010) Monor Betonkeverő üzem
6.1.2. Típusvizsgálati bizonyítvány (TVB):
Transzportbetonra vonatkozó
M-4064/2007 (Bugyi Betonkeverő üzem)
M-4065/2007 (Monori Betonkeverő üzem)
6.2.
Teljesítménynyilatkozat
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó
harmonizált feltételeket állapít meg 2013. július 1-i hatállyal. „Harmonizált szabvány által szabályozott
építési termék esetében, vagy ha a termék megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai műszaki
értékelésnek, a Gyártónak forgalomba hozatalkor nyilatkozatot kell kiállítania a termék teljesítményére
vonatkozóan.”. „A teljesítménynyilatkozat elkészítésével a Gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési
termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek.”. Amennyiben nincs a termékre harmonizált
szabvány, úgy a 275/2013. (VII.16.) Korm.rendelet alapján kell igazolni a teljesítményt. A KK Kavics Beton
Kft. a vonatkozó rendelet értelmében 2013.07.01-vel kezdődően Teljesítménynyilatkozat kiállításával hozza
forgalomba termékeit. A termékhez tartozó teljesítménynyilatkozatok a Gyártó honlapjáról letölthetőek
(http://www.kavicsbeton.hu/letoltesek), valamint a termék megfelelőség-igazolás alapját képező részletes
tulajdonságai a rakaton lévő termékcímkén is megtalálhatók, mely a termékkel együtt átadásra került.
6.3.
Alkalmassági idő
MSZ 4798-1:2004 Beton
10 év
MSZ EN 12620:2013 Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz
10 év
6.4.
Ha a Megrendelő a Gyártóval a megrendeléskor csak a nyomószilárdsági osztály, az adalékanyag
legnagyobb szemnagyságát és a betonkeverék konzisztenciáját közli (pl. a környezeti osztályt nem), akkor a
Gyártó csak ezekért vállal szavatosságot.
6.5.
Amennyiben a Megrendelő a Gyártó által kiszállított betont valamely anyaggal keveri vagy
keverteti, így különösen a helyszínen vizet ad a betonhoz vagy ahhoz egyéb adalékanyagokat tesz vagy tetet
a bedolgozás során, a Gyártó az így előállt anyag minőségéért semmifajta szavatossági felelősséggel nem
tartozik. A beton idegen anyaggal történő keveréséről – ha ilyesmit észlel – a Gyártó képviselője jogosult
megjegyzést felvenni a szállítólevélre.
6.1.1.

7.
Reklamáció
7.1.
Amennyiben a termék szabvány szerinti minőségi követelményei nem felelnek meg az előírtaknak,
abban az esetben a Megrendelő minőségi reklamációval élhet.
A Megrendelő a szerződés szerint kiszállított betonnal kapcsolatos mennyiségi és minőségi kifogását, igény
szerint a többletvíz hozzáadási kérelmét is köteles a szállítólevélre felvezetni. A szállítólevélre – a napi
munka befejezése után, az aznapra megrendelt leszállított mennyiség utolsó szállítólevelére – írásban
rávezetendő mennyiségi kifogásoláson túlmenően a Megrendelő nem jogosult a későbbiekben mennyiségi
kifogással élni.
A Megrendelő a kiszállított és bedolgozott betonon mutatkozó esetleges hibajelenségeket, az észlelést követő
két munkanapon belül köteles bejelenteni a Gyártónak. A Teljesítés napját követő 35. nap után a Megrendelő
minőségi kifogást nem jogosult előterjeszteni. A minőségi kifogást írásban kell bejelenteni megjelölve a
minőségi kifogás okait, az észlelt jelenségeket, az építkezés pontos körülményeit és minden egyéb releváns
körülményt, a szerződés számára történő egyidejű hivatkozással.
A fentieknek megfelelően bejelentett minőségi kifogást a Gyártó haladéktalanul megvizsgálja és azzal
kapcsolatban a jelen ESZF-nek megfelelően 8 napon belül nyilatkozik a minőségi kifogás elfogadásáról.
7.2.
Amennyiben a Gyártó megállapítja, hogy az általa szállított beton minőségi hibás, úgy a Gyártó a
Megrendelő választásának megfelelően visszatéríti - a hibával arányosan – a megrendelt betonmennyiség
árát, illetve az ár már megfizetett részét, vagy saját költségén kijavíttatja a hibákat. Az ár előbbiek szerinti
visszatérítésének a Gyártó hibát elismerő nyilatkozatától számított 30 napon belül kell megtörténnie. Súlyos
minőségi hiba esetén, így különösen, ha a minőségi hibák kijavítása több mint 30 napot venne igénybe, a
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Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azonnali hatállyal felmondani.
Amennyiben a felek között nem alakul ki egyetértés a hiba súlyát illetően, az alábbi 7.3. pontban foglalt
eljárási rend lesz az irányadó. Nem súlyos hibák esetében a Megrendelőt az elállási, illetve azonnali hatályú
felmondási jog nem illeti meg. Nem minősül súlyosnak a hiba a jelen ESZF szempontjából, ha a hiba ellenére
a kiszállított beton az adott épület/építmény/műtárgy rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.
7.3.
A hiba kijavíttatását a Gyártó csak a Megrendelővel, illetve a Megrendelő által megjelölt
személyekkel egyeztetve kezdheti meg és ennek során nem veszélyeztetheti azt a műszaki létesítményt,
amelyhez a Gyártó által kiszállított betont használták. Abban az esetben, ha a hibás beton beépítéséből eredő
károk megtérítésével kapcsolatban nem tudnak a felek megegyezni (pl. kártérítés összege), a felek az alábbi
7.4. – 7.5. pontban foglalt eljárási rendet kötelesek követni.
7.4.
A minőségi kifogások megvizsgálásában a Gyártó és a Megrendelő közösen jár el a jelen
ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK-ben rögzített irányelvek alapján.
A betont és bányatermékeinket a Globál-teszt Kft. (a NAT által NAT 1-1212/2007 számon akkreditált) és az
ÉMI Nonprofit Kft. (a NAT által NAT-1-1110/2010 számon akkreditált) vizsgáló laboratóriuma
rendszeresen, szúrópróbaszerűen vizsgálja. Valamint a kiszállításra kerülő termékek és a gyártásközi
ellenőrzés mintáinak folyamatos vizsgálatát az Üzemi gyártásellenőrzés előírásai, az ISO 9001 szabvány
szerint kialakított és az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által tanúsított minőségirányítási rendszer előírásai szerint
végezzük.
7.5.
Amennyiben a Gyártó a minőségi reklamációt nem tartja megalapozottnak, azt elutasítja.
Amennyiben a felek a minőségi reklamáció jogosságának kérdésében nem tudnak megegyezni, a Megrendelő
a minőségi reklamáció visszautasítását követő 8 napon belül köteles felkérni a Gyártóval előzetesen
egyeztetett és kölcsönösen választott szakértőt. A szakértő költségeit a Megrendelő köteles megelőlegezni.
Amennyiben a szakértő megállapítja, hogy a beton minősége nem megfelelő, a Megrendelő és a Gyártó úgy
járnak el, mintha a Gyártó a minőségi hibát elismerte volna (lásd fentebb 7.2.-es pont). Ez esetben a szakértő
minden költségét a szavatossági igényekkel kapcsolatos költségeken túl a Gyártó viseli. Amennyiben a
szakértő megállapítja, hogy a kiszállított beton minősége megfelelő, a szakértő összes költségét a
Megrendelő köteles viselni.
7.6.
A reklamáción alapuló fizetési visszatartások a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén
késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.
7.7.
Sem a mennyiségi, sem a minőségi reklamáció nem jogosítja fel a Megrendelőt a számla ki nem
egyenlítésére.
8.
Szállítási késedelem
A Gyártó késedelembe esik, amennyiben a szerződés szerinti betont a Teljesítési napon a meghatározott
időpontban neki felróható okokból elmulasztja kiszállítani az Építési területre. Nem minősül késedelemnek a
Teljesítési napon meghatározott időponttól történő legfeljebb 2 órás eltérés, kivéve a betonszivattyús
technológia esetén.
Nem tekinthető a késedelem felróhatónak különösen akkor, ha azt „vis maior” esemény okozza. Nem
tekinthető a késedelem felróhatónak akkor sem, ha az Építési terület megközelítéséhez szükséges
területfoglalási engedélyről a Megrendelő nem gondoskodott és emiatt a kiszállítás késedelmet szenved.
9.
Kárveszélyviselés
A Megrendelő által megrendelt és a Gyártó által visszaigazolt betonra/bányatermékre vonatkozó kárveszély
akkor száll át a Gyártóról a Megrendelőre, amikor a Gyártó fuvareszköze (függetlenül attól, hogy az a Gyártó
saját tulajdonát képezi, vagy az alvállalkozóként megbízott fuvarozó tulajdonában áll) a közutat elhagyja és
arról az Építési területre tér vagy annak megközelítése céljából letér a közútról. Amennyiben a Megrendelő
saját szervezésű fuvareszközzel a Gyártó telephelyén veszi át a betont/bányaterméket, a kárveszély az átvétel
pillanatától a Megrendelőt terheli.
Felek megállapodnak, hogy a gyártó késedelmes vagy hibás teljesítésből, illetőleg meghiúsulásból eredő
kártérítési felelősséget a vételárnak megfelelő összegben korlátozzák, figyelemmel a gyártó által nyújtott
kedvezményekre.
10.
Jogvita
A jelen ESZF-ben vagy a külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk.
előírásai az irányadók.
2014. április 25.
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ügyvezető
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