
 
 

 
 

Egyedi Feltételek: 

1. MINŐSÉGI FELTÉTELEK 
 

1.1. Eladó  termékeinél az MI 04-562, ME 04.19:1995 és az MSZ 4798-1:2004 vagy az e-
ÚT 06.03.31 vagy e-ÚT 06.03.51 vagy e-ÚT 07.02.11 szerint szabványoknak megfe-
lelő minőséget biztosít (a vonatkozó műszaki leírásokkal összhangban). Eladó  kéré-
sére az MSZ 4719:1982 szabvány szerint történik a gyártás. 

1.2. Eladó  a Vevőnek 2 példány eredeti szállítólevelet ad át, amely minőségtanúsító bi-
zonylatként is szerepel. Az Eladó  a szállítólevélen feltüntetett minőségű keverék kia-
dásáért teljes felelősséget vállal. 

1.3. Amennyiben a gyártás a megrendelő által biztosított recept alapján történik, Eladó  ki-
zárólag abban az esetben fogadja el a megrendelést, ha az megfelel az 5.1 pont fel-
tételeinek. 

2. SZÁMLÁZÁSI  FELTÉTELEK 

2.1 Eladó  az elvégzett munkáról a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelő gyűjtő-
számlát állít ki, amelynek 2 példányát küldi meg Vevő címére, a számlázás alapja 
egyben melléklete a szállítólevelek és pumpajegyek. A számlával kapcsolatosan Ve-
vő a kiállítását követő 15 napon belül élhet kifogással. 

2.2 Amennyiben Eladó  a követelését hitelbiztosítónál biztosítja, úgy a biztosítási fedezet 
csökkentése, avagy eltörlése a szerződés szerinti hitellimitet csökkenti, ill. megszün-
teti. 

3. BETONTECHNOLÓGIA,  BETONÁTVÉTEL 

3.1 A szerződésben feltüntetett betonok egyéb megállapodás hiányában a Duna – Dráva 
Cement Kft. receptállományának alapján készülnek.  

Ezen receptekben – az esetleges adalékszer mennyiségének változtatásán kívül – 
csak az Eladó  felelős betontechnológusa változtathat. 

3.2 A Vevő által adott recept esetében az Eladó  csak a kapott recept szakszerű keveré-
séért és az esetleges kiszállításáért vállal felelősséget és garanciát. Amennyiben az 
Eladó  által biztosított recept összetételén a Vevő előzetes egyeztetés nélkül változtat 
(víztartalom, cement mennyiség, minőség, adalékszer, adalékanyag) a változtatással 
az Eladó i felelősség megszűnik. Az Eladó  az esetleges változtatási igényeket csak 
írásban fogadja el és az ezzel kapcsolatos többletköltségeit a Vevő felé érvényesíti. 
Eladó  nem kötelezhető a műszakilag nyilvánvalóan hibás betonkeverékek szállításá-
ra. 

3.3 A Vevő a helyszínre érkező betonkeveréket - normál keverék esetén – a beton kia-
dásától számított 2 órán belül bedolgozza. 2 órán túli bedolgozás esetén a minősé-
gért nem áll módunkban garanciát vállalni. 

Az Eladó  az átvett friss betonra vonatkozó – konzisztencia, keverék hőmérséklet és 
stabilitás, egyebek – utólagos reklamációt nem fogad el.  

Eladó a késedelmes és/vagy szakszerűtlen beton bedolgozás, vagy a megfelelő utó-
kezelés elmaradása miatti károkért semmilyen erkölcsi, vagy anyagi felelősséget nem 
vállal. 

  



 
 

 
 

 

3.4 A szállítás tényét a helyszínen szállítóeszközönként átadott és a Vevő képviselője ál-
tal olvasható aláírással és lehetőség szerint bélyegző lenyomattal igazolt szállítólevél 
bizonyítja. 

Vevő tartozik az adott projekt betonátvevőit Eladó  részére a mellékelt formanyomtat-
ványon írásban megadni, ennek hiányában az építési területen a beton átvevőjét fe-
lek  a Vevő képviselőjének tekintik. 

3.5 A betont az átvétele során a Vevő a szerződés 5. sz. mellékletét képező Betonátvéte-
li Eljárásban leírtak szerint veszi át. Amennyiben a Vevő vagy annak képviselője, 
megbízottja ezen eljárási rendben leírtakat nem teljesíti, szállítóikat nem azonosítható 
módon igazolja, az Eladó  a kérdéses munkahelyre – írásos felszólítást követően – a 
szállításokat – az igazolások rendezéséig – minden, rá nézve hátrányos következ-
mény nélkül leállíthatja, felfüggesztheti. 

4. EGYÉB FELTÉTELEK 

4.1 A tényleges betonrendelés, pumpa- és laborszolgáltatás igény leadása a mellékletben 
csatolt rendelési formanyomtatvánnyal és annak szóbeli visszaigazolásával történik. A 
rendeléseket a szállítást megelőzően minimum 24 órával korábban kell megtenni. 

Betonrendelésre illetve átvételre az 1. sz. mellékletben meghatározott személy(ek) jo-
gosult(ak). 

A megrendelés során telefonnak, és faxnak illetve e-mailnek tartalmaznia kell a pontos 
betonmennyiséget, minőséget, ütemezést, betonszivattyú kiállásának idejét (betonszi-
vattyúzási lehetőségek kérdésében diszpécserszolgálatunkon keresztül szakértőket 
kérhetnek a helyszínre), csőtelepítés igényét, betonrendelést leadó személy nevét és 
telefonszámát. 

Időben leadott rendelések munka kezdete előtti 5 órás intervallumban történő módosí-
tásából (mennyiségi, minőségi, ütemezési, időpont változtatások), valamint a +/- 1 órás 
intervallumot meghaladó telefonra történő betonindításból fakadó szállítási pontatlan-
ságokért az Eladó  felelősséget nem vállal.  

A helyszínre szállított betonkeverék átvevője a Vevő munkahelyi megbízottja. Az átvé-
telt a szállítólevél olvasható aláírásával és lehetőség szerint bélyegző lenyomattal iga-
zolja, a szállítólevélen és pumpajegyen feltünteti az esetleges mennyiségi és minőségi 
észrevételeket.  

4.2 Az Eladó  jogosult a munka teljesítésébe alvállalkozóként a betontechnológiai tervezés 
és ellenőrzés területén a BTC Kft-t bevonni, kinek tevékenységéért teljes felelősséget 
vállal. A szerződés teljesítése során, ezen Társaság saját területén eljárhat, kötelezett-
séget vállalhat és külön megbízás nélkül is képviselheti a Duna – Dráva Cement Kft-t. 
Külön megrendelésre történő laborszolgáltatás a mellékelt árjegyzék alapján kerül el-
számolásra. Az Eladó  a beton kiszállítására és munkahelyi szivattyúzására – megfele-
lő felkészültségű és eszközállományú – alvállalkozókat minden korlátozás nélkül be-
vonhat. 

4.3 Az Eladó  az általa szállított beton minőségére vonatkozó bármilyen reklamációs 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 be-
jelentésre került. 

 



 
 

 
 

  

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. 

4.4 Az Eladó  tevékenységével kapcsolatos észrevételeket a diszpécserszolgálatnál/ 
üzemvezetőnél vagy a Vevő- és diszpécserszolgálat vezetőjénél lehet bejelenteni. 

 

 


