Általános Szerződési Feltételek
a Colas Északkő Kft. által gyártott és forgalmazott zúzottkő termékek (a továbbiakban „termék” vagy „áru”)
adás-vételi szerződéséhez.
1.

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) hatálya
1.1. Az ÁSzF elválaszthatatlan részét képezi a Colas Északkő Kft.-vel, mint Eladóval kötött bármely és
minden zúzottkő termékekre vonatkozó egyedi adás-vételi szerződésnek (a továbbiakban: „adás-vételi
szerződés”). Az egyedi adás-vételi szerződésben foglaltak kizárólag a jelen ÁSzF-ben foglalt
feltétekkel együtt értelmezendőek és az ÁSzF-ben meghatározott feltételektől eltérni csak annyiban
lehetséges, amennyiben azt a konkrét adás-vételi szerződés kifejezetten tartalmazza.
1.2. Az ÁSzF a hatályban lévő termékszabványok és műszaki előírások alapján gyártott, üzemi
gyártásellenőrzési rendszerrel kontrollált és tanúsítva forgalomba hozott termékek adás-vételének
alapvető feltételeit szabályozza.

2.

Szerződéses időszak: a szerződés aláírásának napjától kezdődik és az adás-vételi szerződésben
meghatározott határidőig tart.
2.1. Az adás-vételi szerződésben rögzített szállítási mennyiségek Vevő éves üzleti tervéhez igazodó,
részben szerződött, részben pályáztatás alatt álló vagy szerződéses időszak alatt várhatóan később
kiírásra kerülő projektek figyelembevételével Vevő által készített, szállítási ütemezés nélküli becsült
adatok.
Ebből eredően:
2.1.1. Eladó a szerződéses időszak zárása során – hacsak az adás-vételi szerződés valamely pontja
arról másként nem rendelkezik – nem támaszt Vevővel szemben követelést abból eredően, ha
Vevő termék fajtánként vagy összességében nem vásárolja meg a szerződéses időszakra
prognosztizált mennyiséget.
2.1.2. Eladó a szerződéses időszak alatt csak a havi rendszerességgel előzetesen, a Vevő által az adott
hónapra konkrét szállítási ütemezéssel leadott, majd közösen egyeztetett és Eladó által
visszaigazolt termékek 80 %-ának gyártására és kiadására vállal kötelezettséget.
2.2. Igények leadása
2.2.1. Vevő minden hó 20-ig írásban pontosítja – frakciónkénti bontásban – a következő havi
zúzottkő igényét, melyet Eladó 5 munkanapon belül írásban visszaigazol. Eladó abban az
esetben tagadhatja meg a visszaigazolást, ha a havi igényben az adás-vételi szerződésben
meghatározotthoz képest eltérő termék fajtákat vagy az abban megadott előzetes havi
ütemezéstől nagyobb mennyiséget jelez a Vevő. Amennyiben a Felek nem tudnak
megállapodni a kiszolgálásra kerülő termékek mennyiségéről, úgy az adás-vételi szerződésben
megadott havi ütemezést tekintik elfogadott mennyiségnek. Amennyiben az adás-vételi
szerződés nem tartalmaz havi bontású ütemezést, úgy Eladó az éves mennyiség 1/12 részének
kiszolgálására kötelezett.
2.2.2. Amennyiben a Vevő nem adja meg havi igényét a fent megjelölt időpontig, Eladó csak
rendelkezésére álló készletének erejéig, illetve szabad kapacitásának megfelelően köteles a
Vevőt kiszolgálnia, az Eladó által írásban vissza nem igazolt mennyiségek vonatkozásában.

3.

Az áruátadás módja

3.1. Közúti áruátadásnál, az Eladó telephelyén
3.1.1. Amennyiben a Felek közúti áruátadásban állapodtak meg, az áru átadása az Eladó üzemében,
hitelesített közúti hídmérlegen történik, gépkocsinkénti bruttó-nettó tömegméréssel, melyről
az Eladó mérlegjegyet ad át a Vevő megbízottjának, aki a megfelelő típusú termék átvételét
aláírásával és a Vevő bélyegzőjével igazolja. A Felek megállapodása értelmében az Eladó
jogosult a Vevő megbízottjának tekinteni a Vevő által fuvarozással megbízott társaság
gépkocsivezetőjét, amennyiben az rendelkezik a Vevő bélyegzőjével. (a Vevő bélyegzőjével
történő bármely visszaélés esetén az Eladó nem tartozik felelősséggel sem a Vevő, sem
harmadik személyek felé.)
3.1.2. Bélyegző hiányában a Vevő külön listán közli a szállító gépjárművek forgalmi rendszámát (és
megengedett össztömegét) a szállítás megkezdése előtt, amelyek kiszolgálása az adott Vevő
részére történő teljesítésnek minősül az Eladó részéről. Változás esetén, még szállítás előtt, a
Vevő köteles tájékoztassa Eladót az új forgalmi rendszámokról vagy a listából történő
rendszám törlésről.
3.1.3. Amennyiben a fentiek szerint a Vevő megbízottjának tekintendő személy a Vevő által
megvásárolni kívánt frakciójú terméktől eltérő termék kiszolgálását kéri (és a kért termék
szerepel az adás-vételi szerződésben), és az Eladó igazoltan a fentiek szerinti megbízott által
kiszolgálni kért terméket teljesíti/ adja át a megbízott részére, az eltérő termék átadásából
eredően a Vevőnél, vagy bármely harmadik személynél keletkező többletköltségért (illetve
egyéb kárért) az Eladó nem tartozik felelősséggel.
3.1.4. A gépjárműre történő felrakodás és mérlegelés költségeit a termékárak tartalmazzák.
3.1.5. A termékek tekintetében a kárveszély a felrakodással és a mérlegjegy átadásával egyidejűleg
száll át a Vevőre.
3.1.6. Az üzemek területét túlsúlyos járművek nem hagyhatják el. Kivétel ez alól, ha Vevő az illetékes
hatóságtól beszerzett, túlsúlyra vonatkozó engedélyét az Eladónak előzetesen átadta.
3.1.7. Eladó és Vevő együttműködnek annak érdekében, hogy a szerződés teljesítése során elkerüljék
a túlsúlyos járművek közlekedtetését a közutakon, ennek folytán csökkentsék a közúti bírságok
kiszabásának kockázatát.
Ezért a Vevő listát ad azon járművekről, amelyek a szállítást végzik majd, amely tartalmazza a
járművek megengedett össztömegét. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az adott jármű
kiszolgálásakor nem bocsát ki az üzemből a megengedett össztömeget meghaladó tömegű
szerelvényt. Eladó a túlsúlyos járműről való zúzottkő lerakására és újramérlegelésére
térítésmentesen lehetőséget biztosít.
3.1.8. Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszolgálás megtagadható az olyan járművek vonatkozásában,
amelyek nem szerepelnek a megadott listán.
3.1.9. A Vevő kötelezi magát, amennyiben azért kerül közúti bírság túlsúly miatt kiszabásra, mert az
általa megadott, az érintett járműre vonatkozó adatok tévesek voltak, úgy az Eladó oldalán
ebből eredően felmerülő bármely és minden költséget (különösen, de nem kizárólagosan a
bírság összegét) megtéríti. Amennyiben az így felmerült igazolt költségeket a Vevő az Eladó
írásbeli felszólítása alapján, az abban megjelölt határidőben nem teljesíti, az Eladó jogosult az
adás-vételi szerződés azonnali hatályú felmondására.
3.1.10. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az általa forgalomba hozott termékek az 51/2014. (XII.31.)
NGM rendelet szerinti egyéb kockázatos terméknek minősülnek. Amennyiben a megvalósuló
bármely termékértékesítés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.)
22/E. § szerinti Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban:
EKAER) hatálya alá tartozik, abban az esetben az EKAER-hez kapcsolódó bejelentési
kötelezettségek teljesítése érdekében Vevő köteles Eladóval teljes körűen együttműködni, az
EKAER körébe tartozó adatokról, tényekről és körülményekről Eladót késedelem nélkül
tájékoztatni.
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3.1.10.1. Együttműködési kötelezettsége keretében Vevő köteles külön felszólítás nélkül,
írásban tájékoztatni Eladót:
1. a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának megkezdéséig;
2. a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen
használó vállalkozás adatairól (név, adóazonosító szám), amennyiben e
vállalkozás nem azonos a Vevővel, legkésőbb a termék felrakodásának
megkezdéséig;
3. az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a kirakodási
címet, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámát)
bármely változásáról, a változást követően haladéktalanul.
3.1.10.2. Amennyiben a Vevő az áru átadásától számított 2 munkanapon belül nem jelzi Eladó
felé, hogy az áru kirakodása meghiúsult, vagy várhatóan meg fog hiúsulni, úgy az
Eladó az áru átadásától számított 3. munkanapon az EKAER számot lezárja.
3.1.10.3. Amennyiben Vevő a fenti tájékoztatási / bejelentési kötelezettségét megszegi, Eladó
jogosult alkalmanként 100.000.- (százezer) Ft összegű kötbért érvényesíteni a
köztelezettséget megszegő Vevővel szemben, amennyiben az adóhatóság vagy
bármely más hatóság bírságot szab ki Eladó felé a 3.1.11. pontban felsorolt adatok
hiánya miatt. Vevő ezen felül a szerződésszegéssel okozott károkért a Ptk. szabályai
szerint felelősséggel tartozik az Eladóval szemben.
3.1.10.4. Figyelemmel a Ptk. 6:143. § (2) bekezdésére, Eladó kifejezetten felhívja Vevő
figyelmét, hogy az EKAER bejelentési kötelezettség elmulasztása, illetve hibás,
hiányos vagy valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén az állami adó- és
vámhatóság – egyéb szankciók mellett – mulasztási bírságot szabhat ki.
3.2. Vasúti áruátadás esetén, az Eladó telephelyén
3.2.1. Amennyiben a Felek vasúti áruátadásban állapodtak meg, a tervezett szállítás előtt 10
munkanappal Vevő írásban tájékoztatja Eladót az előzetesen megadott havi igényből, az adott
vasúti fuvarban elszállításra tervezett termékekről, valamint azok mennyiségéről és az üres
vasúti kocsik Eladó kezelésében lévő iparvágányra érkezésének tervezett időpontjáról (nap,
óra:perc). A tájékoztatás elmaradása esetén, az Eladó nem vállal kötelezettséget a vasúti
rakodásra.
3.2.2. Ezzel egyidejűleg a Vevő megnevezi az adott fuvar teljesítésére vele szerződő vasúttársaságot
(a „Vasúttársaság”).
3.2.3. Vevő csakis azt követően ad megbízást az adott fuvar lebonyolítására a vele kapcsolatban lévő
Vasúttársaságnak, ha Eladó írásban visszaigazolta az adott fuvar viszonylatában igényelt
termékeknek és az iparvágánynak a tervezett időpontban történő rendelkezésre állását,
valamint a kiválasztott Vasúttársaság megfelelőségét.
3.2.4. Eladó az iparvágány munkarend szerinti nyitvatartási ideje alatt díjmentesen megnyitja az
iparvágányt az üres kocsik Vevő által megbízott Vasúttársasággal történő betolásához, majd
készre jelentést követően a rakott szerelvény, szintén a Vevő által megbízott Vasúttársasággal
iparvágányról történő elvontatásához. Vevő vállalja, hogy az általa megbízott Vasúttársaság,
az elektronikus úton továbbított fuvarokmányok („fuvarlevél” és „kocsijegyzék”)
elkészítéséhez szükséges adatok érkezésének elektronikus visszaigazolását követő 8
munkaórán belül elvontatja Eladó kezelésében lévő iparvágányról a szerelvényt.
3.2.5. Eladó vállalja, hogy a Vevő által megbízott Vasúttársaság Eladó kezelésében lévő iparvágányra
betolt üres kocsikat az érkezést követő 8 munkaórán belül (vagonrakási munkaórák: hétköznap
6-14 óra között) megrakja, majd Vevő felé vagy/és Vevő előzetes meghatalmazása alapján az
általa megbízott Vasúttársaság felé elektronikus úton továbbítja a fuvarokmányok
(„fuvarlevél” és „kocsijegyzék”) elkészítéséhez szükséges adatokat. Az adatok továbbításával
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3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.
3.2.9.

3.2.10.
3.2.11.

Eladó egyben átadja az árut Vevő Vasúttársaságának, aki ebben az esetben a Vevő megbízott
képviselőjének tekintendő, és ettől kezdve jogosult a termékek leszámlázására.
Eladó a szennyezett vasúti kocsikat nem rakja meg, az esetleges szennyezésről a Vevőt
haladéktalanul tájékoztatja. A szennyezett vasúti kocsi megrakása csak és kizárólag a Vevő
ilyen irányú, írásbeli kérésére történhet meg. Ebben az estben az adott vasúti fordában
fuvarozott termék minőségéért az Eladó felelősséget (jótállást) nem vállal. A kárveszély a
felrakodás és a fuvarokmányok elkésztéséhez szükséges adatok továbbításával egyidejűleg
száll át a Vevőre.
Amennyiben az üres szerelvények nem érkeznek meg az előzetesen egyeztetett időpontban az
Eladó iparvágányára, úgy az Eladó állásidőt jogosult felszámítani, melynek összege: 15.000.Ft/óra + Áfa. Vevő abban az esetben mentesül az állásidő felszámítása alól, ha a késésről az
Eladót a tervezett érkezési nap előtti napon 16:00-ig értesíti (a 8.9. pontnak megfelelően), új
érkezési időpont megjelölésével.
A fuvarköltségek és a rendeltetési vagy közbenső állomáson felmerült mellékköltségek Vevőt
terhelik.
Eladó a tállyai és szobi üzem iparvágányába épített, hitelesített dinamikus járműmérlegen
vasúti kocsinként mérlegel. Nógrádkövesd és M, Z, VSZ termékek tekintetében Szob
bányaüzem esetében, a mérlegelés hitelesített közúti hídmérlegen vagy rakodókanálba épített
mérleg segítségével történik.
A termékek vagonba rakásának költségét az adás-vételi szerződés határozza meg.
Vevő a vasúti áruszállítás megkezdését megelőzően cégszerűen aláírt nyilatkozatot küld Eladó
részére, amelyben nyilatkozik a vasúti kocsik kirakodási helyének jogszerű használatáról.
Amennyiben Vevő a fenti tájékoztatási / bejelentési kötelezettségét megszegi, Eladó jogosult
alkalmanként 100.000.- (százezer) Ft összegű kötbért érvényesíteni a köztelezettséget
megszegő Vevővel szemben. A Vevő ezen felül a szerződésszegéssel okozott károkért a Ptk.
szabályai szerint felelősséggel tartozik az Eladóval szemben.

3.3. Közúti áruátadásnál, a Vevő telephelyén/munkaterületén
3.3.1. Amennyiben a Vevő fuvarszolgáltatást is rendel, akkor a szállítani tervezett mennyiséget a
szállítást megelőző hét csütörtök 12:00-ig írásban (e-mail) megküldi az Eladó képviselőjének.
3.3.2. Az Eladó ezt követően 24 órán belül köteles visszaigazolást küldeni a Vevő részére.
3.3.3. Amennyiben az Eladó nem tudja a teljes fuvarkapacitást biztosítani, úgy a Vevő az adott
fuvarfeladatot mással is elvégeztetheti. Az ebből eredő többlet költséget a Vevő nem háríthatja
át az Eladó felé, csak abban az esetben, ha az Eladó a visszaigazolt fuvarkapacitását nem tudta
biztosítani.
3.3.4. Egyebekben a Felek a közúti áruátadás fenti 3.1 pont szerinti szabályai megfelelően
alkalmazandóak.

4.

Minőségi teljesítés
4.1.

Eladó:
 MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási és
 MSZ EN ISO 14001 szabvány szerint bevezetett környezetközpontú irányítási rendszert
működtet;
 a termékek forgalomba hozatala és gyártásellenőrzése terén pedig az MSZ EN 13043, MSZ EN
12620, MSZ EN 13450, MSZ EN 13242, MSZ EN 13383-1 termékszabványokat tekinti
irányadónak.

4.2.

Eladó a megrendelt termékeket:
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 NZ, KZ és Z termékosztályok esetén az e-UT 05.01.1.
 vasúti ágyazati kőanyag esetén a MÁV 102345/1995. PHMSZ.A 4. sz. módosításával,
 vasúti védőrétegek esetén a MÁV D.11. előírásával összhangban hozza forgalomba.
Az Eladó a mérlegelési jegyen tájékoztatja a Vevőt a vonatkozó Teljesítmény-nyilatkozatok
elektronikus hozzáférhetőségéről. A termékek teljesítőképességére vonatkozó minőségi
kritériumokat, melyek teljesülésével kapcsolatban az eladó felelősséggel tartozik, elektronikus úton,
a honlapján (www.colas.hu) teszi közé a termékekhez tartozó CE lapokon és termék műszaki
adatlapokon.
4.4. Amennyiben a Vevő minőségi problémát érzékel, a nem megfelelő termék beépítését köteles
haladéktalanul felfüggeszteni, azt elkülöníteni és az Eladót azonnal írásban értesíteni, leírtak be nem
tartása jogvesztéssel jár.
4.5. A Vevő vállalja, hogy az Eladótól vásárolt termékeket a mindenkori vonatkozó szakmai és jogszabályi
előírásoknak megfelelően szállítja, tárolja, építi be/használja fel. Szakszerűtlen, a vonatkozó előírások
be nem tartásával történő szállítás, tárolás, beépítés/felhasználás esetén az Eladó minőségi reklamációt
nem köteles elfogadni.
4.6. Eladó jótállást vállal az általa értékesített termékekre vonatkozó Teljesítmény-nyilatkozatok szerinti
alapanyag jellemzőire. A jótállás tartama a teljesítéstől, azaz a Vevő általi átvétel napjától a beépítésig
terjedő időszak. Vevő az áru kiadásától számított 5 munkanapon belül, de kizárólag annak beépítése
előtt élhet a termék szemmegoszlására, szemalakjára és esetleges szennyezettségére vonatkozó
minőségi kifogással. Ez a határidő jogvesztő.
4.7. Eladó az értesítést követő 2 munkanapon belül a Vevővel a helyszínen egyeztet a minőségi kifogással
kapcsolatban, melyet írásban rögzítenek.
4.8. Eladó szavatosságot vállal az általa értékesített zúzottkő termékekre vonatkozó Teljesítménynyilatkozatok szerinti alapanyag jellemzőire, a teljesítéstől, azaz a Vevő általi átvétel napjától
számított maximum 3 év időtartamra (jogvesztő határidő).
4.9. Vevő a minőségileg kifogásolt terméket tartozik elkülönítetten tárolni, a minőségi vita lezárásáig.
4.10. Minőségi vita eldöntése laborvizsgálattal:
4.3.

4.10.1. Mintavétel: Vitás esetben közösen kell mintát venni a Vevő részére leszállított
halmazból/depóniából KZ, NZ, Z, termékek esetén az MSZ EN 932-1 szabvány, valamint az
e-ÚT 05.01.15 műszaki előírás, vasúti kőanyag esetén az MSZ EN 932-1 szabvány, vízépítési
terméskő esetén az MSZ EN 13383-2 szabvány alapján, valamint indokolt esetben az Eladó
üzemében a szállítószalagról. Ezen minták vizsgálati eredményeit együttesen elemezve kell
kideríteni a hiba okát és a megoldást megtalálni. A részmintákból legalább három átlagmintát
kell képezni úgy, hogy egy-egy minta a feleknek jusson, egy pedig kontrol mintát képezzen.
4.10.2. Alapanyag jellemzők minősítése: Eladó a termékei minőségjellemzőit a termékekhez tartozó
CE lapokon és termék műszaki adatlapokon egyértelműen, szabványszámmal és
követelményekkel együtt adja meg. A megvásárolt termékmennyiségre vonatkozóan a CE
lapokon tervezett teljesítményjellemzők teljesülését a termékekhez tartozó Teljesítménynyilatkozatokkal igazolja. A termékhez tartozó teljesítménynyilatkozatban és a CE lapon is
megadott teljesítményjellemzők köre és osztálya a vonatkozó felhasználási területtel
összhangban került meghatározásra. Minőségi vita esetén a teljesítményjellemzők
ellenőrzését a termék kísérődokumentumaiban megadott szabványok alapján kell ellenőrizni.
4.10.3. Termékjellemzők minősítése: Eladó a termékeihez tartozó CE lapokon és Teljesítménynyilatkozatokban, valamint Termék műszaki adatlapokon megadja a vonatkozó
termékszabványok szerinti szemnagysági osztályokat, finomszem-taralomhoz tartozó
vállalásait, továbbá a szemek lemezességére vonatkozó teljesítményi osztályokat is. Minden
teljesítményjellemzőnél egyértelműen kinyilvánításra kerül a vonatkozó vizsgálati szabvány
is. Minőségi vita esetén a termékjellemzők ellenőrzését a termék kísérődokumentumaiban
megadott szabványok alapján kell ellenőrizni.

5 / 10

4.10.4. Az érintett vizsgálatok a felek saját laboratóriumában párhuzamosan, illetve külön
megállapodás alapján független laborban is elvégezhetők.
4.11. Minőségi vita lezárása
A Vevő jogos minőségi kifogását az Eladó a jótállásra és szavatosságra vonatkozó jogszabályi
előírások keretein belül egyedi megegyezés szerint rendezi.
4.11.1. Amennyiben az ellenőrző vizsgálatok során bizonyítást nyer, hogy a leszállított termék(ek)
tulajdonságai közül valamely nem felel meg az Eladó által kiállított minőségi
bizonyítványban
szereplő
kőzetfizikai,
szemszerkezeti,
tisztasági,
sűrűségi
követelményeknek, de a termék még felhasználható, akkor a nem-megfelelőség arányában az
Eladó árkedvezményt ad(hat) a Vevőnek.
Az árcsökkentés mértékét a felek közös megegyezéssel állapítják meg.
4.11.2. Amennyiben Vevő a fentiek szerint nem megfelelő anyag felhasználása mellett dönt (úgy
ítéli meg, hogy megfelelő beavatkozással még elfogadható minőségű szerkezet
építhető/gyártható), úgy az Eladónak a minőségi probléma elhárítása érdekében mindent el
kell követnie, de felelősséggel nem tartozik a gyártott/épített keverék/szerkezet minőségéért,
illetve az annak nem megfelelőségéből eredően a Vevőt vagy bármely harmadik személyt ért
károkért.
4.11.3. Eladó szerződésszegése esetén Felek a Ptk. 6:143. § (2) bekezdése szerinti következményi
(közvetett) károkért való felelősség érvényesíthetőségét – a szándékos szerződésszegés
kivételével – kizárják. A kártérítési felelősség jelen pont szerinti korlátozását Vevő
kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
4.11.4. Az indokolatlannak bizonyuló minőségi kifogások kivizsgálásának teljes költsége a kifogást
emelő felet terheli. Ebbe nem számítanak bele a bejelentést követő 48 órán belüli közösen
végzett belső vizsgálatok.
5.

Fizetési feltételek:
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Számlázás: A számlázás alapja az Eladó telephelyén kiállított mérlegjegy (szállítólevél). A számlázás
a mérlegjegyek kiállítását követően, az adás-vételi szerződésben meghatározott gyakorisággal
történik.
A számla akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amely napon a számla végösszegét az Eladó
bankszámláján a számlavezető pénzintézet jóváírta.
Késedelmes fizetés esetén az Eladó írásbeli nyilatkozatával abban az esetben is jogosult a termék(ek)
kiadásának felfüggesztésére, ha annak kiadását a fenti 2.1 és 2.2 pontok szerint már visszaigazolta.
Ebben az esetben az Eladó kizárólag azt követően köteles terméket biztosítani a Vevő számára, ha a
Vevő a tartozást maradéktalanul rendezte.
A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén az Eladó a PTK-ban meghatározott mértékű
késedelmi kamatot számít fel. 30 napot meghaladó fizetési késedelem, vagy a szerződéses időszak
alatti legalább két alkalommal 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult az
adás-vételi szerződés azonnali hatályú felmondására.
Az egyedi fizetési feltételeket az adás-vételi szerződés határozza meg.
Amennyiben Vevőnek bármely jogcímen lejárt tartozása áll fenn az Eladó vagy a Colas-csoport
bármely egyéb tagja felé, és/vagy Eladó olyan tényről, adatról, körülményről vagy információról
szerez tudomást, mely Eladó saját kizárólagos megítélése szerint Vevő gazdasági – pénzügyi
helyzetét, Vevő fizetőképességét vagy fizetőkészségét hátrányosan érint(het)i, vagy az eladói
követelések kielégítését bármely egyéb módon veszélyeztet(het)i, abban az esetben Eladó jogosult –
Vevő egyidejű értesítése mellett – a termék értékesítését (Vevő további kiszolgálását) felfüggeszteni
vagy további feltételekhez (biztosíték nyújtása) kötni.
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5.7.

5.8.

5.9.

Vevő az adás-vételi szerződés alapján fennálló bármely pénztartozásába az Eladóval szemben fennálló
esetleges pénzköveteléseit kizárólag az Eladó kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával számíthatja
be. Hozzájárulás hiányában Vevőt a Ptk. 6:49. § szerinti beszámítási jog nem illeti meg. A beszámítási
jog gyakorlásának jelen pont szerinti korlátozását Vevő az adásvételi-szerződés aláírásával
kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó által az adás-vételi szerződés alapján kiállított számla
kifogásolására kizárólag annak kézhezvételtől számított 8. napig van lehetősége. Jogos észrevétel
esetén az új számla kibocsátása vagy a számla javítása az eredeti számla szerinti fizetési határidőt
módosítja. A fenti jogvesztő határidő elmulasztása esetén az Eladó által indított esetleges jogi
eljárások (fizetési meghagyás, polgári per, felszámolás) során Vevő a számlával kapcsolatban kifogást
érvényesen nem támaszthat.
Felek a jelen szerződésből fakadó, Vevőt terhelő fizetési kötelezettségek tekintetében a Ptk. 6:25 §ában foglaltaktól annyiban térnek el, hogy az elévülést megszakítja a követelés érvényesítésére
irányuló írásbeli felszólítás is.

6. Környezetvédelem, munkabiztonság, balesetvédelem
A Vevő vállalja, hogy saját vagy megbízott fuvarozóival az üzemben és logisztikai parkokban (továbbiakban
„üzemben”) történő szállítás és munkavégzés során betartja a munkavédelmi-, egészségvédelmibiztonságtechnikai- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, különös tekintettel az üzemi
közlekedésre vonatkozó szabályokat, tekintettel az alábbiakra:
Környezetvédelem
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

A Vevő vállalja, hogy az üzemben történő szállítás és munkavégzés során semmiféle
környezetszennyezést nem okoz (levegő-, víz-, talajszennyezés). A munkavégzés (szállítás) és
mindennemű tevékenység során a Vevő megbízottjának (legtöbbször a gépkocsivezetőnek) kiemelt
figyelmet kell fordítania a kiszolgáló üzem és környezetében található felszíni és felszín alatti vizek
szennyeződésének megelőzésére.
Amennyiben vegyi anyagok (kenőanyag, hidraulika-olaj, üzemanyag, stb.) kiömlése során az üzemi
terület talaja szennyeződik, úgy a szennyezett talaj és földtani közegszennyezéstől való teljes körű
mentesítése a Vevő, illetve megbízottjának feladata és költsége. Ilyen jellegű káresemények kapcsán
a Vevőnek tájékoztatási kötelezettsége van az Eladó felelős műszaki vezetője vagy termelésirányítója
irányába.
A Vevő által nem közölt, de Vevő tevékenysége által okozott szennyezések esetén a kárveszély
viselése és a kármentesítés kötelme az üzemi terület elhagyását követően sem száll át az Eladóra.
Szállítás során, az üzem területén vagy annak környezetében szemetet eldobni, elhagyni szigorúan
tilos! Amennyiben a Vevő által megbízott gépkocsivezető mégis szemetel, azt Eladó dokumentálja,
melyről írásban értesíti Vevőt, a gépkocsivezetőt pedig azonnali hatállyal kitiltja az üzem területéről.
Vevő köteles a szállítás során munkáját úgy végezni, hogy abból adódóan az épített környezetben kár
ne következhessen be. Káresemény esetében Vevő (vagy megbízottja) köteles az Eladó felelős
műszaki vezetőjét vagy termelésirányítóját haladéktalanul tájékoztatni. Vevő vagy megbízottja
tevékenységéből eredő és bizonyítható káresemények kapcsán Vevő teljes körűen helytállni köteles.

Munkabiztonság, balesetvédelem
6.6.
6.7.

Az üzemek területére csak előzetes engedély alapján szabad belépni. Engedélyt az anyagkiadó –
mérlegkezelő, termelésirányító adhat.
Az üzem területére való belépéssel a Vevők képviselői (vagy megbízásukból eljárók) elismerik, hogy
megismerték a bejáratnál elhelyezett biztonsági figyelmeztető táblákon szereplő, biztonsággal és a
közlekedés rendjével kapcsolatos szabályokat és általános információkat. Vevők képviselői (vagy
megbízásukból eljárók) az üzemek területén kötelesek a biztonsági információs táblákon feltüntetett
szabályokat betartani.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

7.

Az üzemek területére történő első belépés előtt kötelező részt venni a helyi biztonsági szabályokat
ismertető munkavédelmi oktatáson. Az oktatást a szolgálatban lévő termelésirányító, mérlegkezelő
végzi. Az oktatás tényét a kihelyezett oktatási naplóban dokumentálni kell, az oktatást követően a
kioktatott köteles aláírni az oktatási naplót.
A rendszeresen visszajáró gépkocsivezetők évente legalább egy alkalommal oktatásban részesülnek.
Az oktatás keretében megismert munkavédelmi szabályok betartása minden, az üzemben tartózkodó
személy részére kötelező.
Az üzemek területén a fejvédő sisak, láthatósági mellény valamint zárt lábbeli használata kötelező.
Az üzemek területén gyalogosan közlekedni csak a bejáratnál elhelyezett tájékoztató táblán „gyalogos
közlekedésre engedélyezett” területen szabad! Az üzemek területén érvényes szabályok megsértése,
így az egyéni védőeszközök használatának mellőzése, azonnali kitiltást vonhat maga után.
A külfejtésű bányaudvaron és meddőhányóról történő szállítás, tartózkodás esetén a veszélyes peremet
sem gyalog sem járművel nem közelíthetik meg. A veszélyes térrészek és biztonsági védősávok
határvonalát megfelelő fizikai jelöléssel (védőtöltéssel / védőkorláttal / jelzőszalaggal / kerítéssel)
biztosítjuk. A fizikai jelöléssel elhatárolt biztonsági védőövezeten belülre bármely okból belépni
(behajtani) tilos és életveszélyes!
Az üzem területén csak a kijelölt úton szabad közlekedni és szállítást végezni, a bányaüzem területén
a KRESZ szabályok érvényesek!
Az üzem területén érvényes biztonsági előírásokat figyelmen kívül hagyó, vagy működésével
(magatartásával) másokat veszélyeztető személyeket (teherautó vezetők) az Eladó az üzem területéről
(a Vevő írásos tájékoztatása mellett) haladéktalanul kitiltja.
Eladó a megrakott járműveket ellenőrizheti is. Ekkor a jármű vezetője köteles a szállítási okmányt
bemutatni, vagy átadni az arra illetékes személynek (üzemvezető, mérlegkezelő, termelésirányító,
biztonsági őr, ezzel megbízott személy).
Az üzemben történt minden eseményt (kár, baleset) azonnal, még az üzem/üzemrész elhagyása előtt
jelenteni kell a termelésirányítónak, mérlegkezelőnek, aki a szükséges intézkedést haladéktalanul meg
fogja tenni. A Vevő felelősséget vállal azért, hogy a fuvarozási tevékenység során alkalmazott
gépjárművek, munkagépek megfelelnek a műszaki feltételeknek, előírásoknak, továbbá folyamatosan
rendelkeznek mindazon kötelező és egyéb biztosításokkal, melyek alapján a fuvarozási
tevékenységgel összefüggésben Eladót ért károk teljes körűen megtérítésre kerülhetnek.

A Vevőre irányadó előírások
7.1

7.2

A Vevő kijelenti, hogy a saját vevői/beszerzői minőségével kapcsolatban, ill. erre tekintettel az
adásvétel lebonyolítása során rá irányadó jogszabályok és egyéb előírások betartásáért kizárólagosan
felel. A Vevő a fenti jogszabályok és egyéb előírások betartásának elmaradásából esetlegesen az
Eladóra háruló hátrányos jogkövetkezményekért időbeli korlátozás nélkül teljes körű felelősséget
vállal (beleértve a következményi károkat is). Így – különösen, de nem kizárólagosan- a Vevő az
Eladónak teljes körűen megtéríteni tartozik az Eladóra esetlegesen kiszabott bírságokat, az esetlegesen
felmerült hatósági, illetőleg peres és egyéb költséget, mint az Eladónál felmerült károkat, vagy ezek
alól köteles az Eladót egyéb módon mentesíteni.
Vevő kijelenti, hogy nem minősül a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 5.-7.
§-ok alapján ajánlatkérő szervezetnek, illetve a jelen szerződéssel megvásárlásra kerülő termék
beszerzése nem tartozik a Kbt. hatálya alá. Amennyiben a szerződésnek az Eladó részéről történő
teljesítését megelőzően megállapításra kerül, hogy a Vevő fenti nyilatkozata valótlan, úgy az Eladó
megtagadhatja a teljesítést és a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, illetve attól elállhat. Ebben
az esetben a Vevő nem érvényesíthet az Eladóval szemben a szerződés nem teljesítése ill. megszűnése
esetére kikötött semmilyen jogkövetkezményt. Amennyiben a Vevő fenti nyilatkozatának
valótlanságára csak a teljesítést követően, olyan időpontban kerül sor, amikor az eredeti állapot
helyreállítására nincs lehetőség, a valótlan nyilatkozatból eredő jogkövetkezményekért a Vevő a fenti
7.1 pont szerint tartozik felelősséggel.
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7.3

8.

Az adás-vételi szerződés közbeszerzési eljárásban való részvétel esetén szándéknyilatkozatként nem
használható fel.

Vegyes és záró rendelkezések
8.1

8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy üzemeiben vagyonvédelmi okokból zártláncú biztonsági videó
kamerák vannak elhelyezve. Erre tekintettel Vevő vállalja, hogy a szerződés teljesítése kapcsán az
üzembe belépő saját vagy a fuvarozó munkavállalói részéről beszerzi/beszerezteti a kép- és
hangfelvétel készítéséhez való hozzájárulást (Ptk. 2:48.§ (1) bek.), amit Eladó részére annak kérésére
megküld. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő minden jogkövetkezmény Vevőt terheli.
A jelen ÁSzF 5.6. pontjának alkalmazásában a Colas-csoport tagjai a Colas Hungária Zrt. (1113
Budapest, Bocskai út 73.) és mindazon gazdasági társaságok, melyekben a Colas Hungária Zrt. a Ptk.
8:2. § (1) bekezdés szerinti többségi befolyással rendelkezik.
A Felek az adás-vételi szerződés tartalmát titokként kezelik, arról kívülálló személynek a másik Fél
előzetes hozzájárulása nélkül felvilágosítást nem adnak.
Az adás-vételi szerződésben rögzített ügyletek lebonyolítása és végrehajtása során a Feleknek
jóhiszeműen és tisztességesen kell eljárniuk és kötelesek egymással fokozottan együttműködni.
Feleknek tájékoztatniuk kell egymást minden olyan dologról, amely szükséges lehet kötelezettségeik
teljesítéséhez vagy jogaik gyakorlásához, illetve az adás-vételi szerződésben rögzített ügyletek
teljesítéséhez és megvalósításához.
Ha az adás-vételi szerződés (vagy a jelen ÁSzF) bármely rendelkezése teljesen vagy részben
érvénytelenné vagy más módon jogellenessé válna, (i) akkor a fennmaradó rendelkezések
érvényessége, jogszerűsége és érvényesíthetősége továbbra is változatlanul fennmarad, és (ii) a
Feleknek a lehető leghamarabb jóhiszemű tanácskozásokat kell folytatniuk egy olyan helyettesítő
rendelkezésről, amely jogilag érvényes és amely a lehető legközelebb áll a megállapodás
célkitűzéseinek eléréséhez és egyenértékű gazdasági hatást eredményez. A helyettesítő rendelkezést
attól az időponttól kezdve kell alkalmazni, amikor a helyettesített rendelkezés érvénytelenné vagy
törvénytelenné vált.
Felek kijelentik, hogy megállapodásukat az adás-vételi szerződés, valamint a jelen ÁSzF teljes körűen
tartalmazza, melyre tekintettel Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kifejezetten
kizárják. Figyelemmel a Ptk. 6:87. §-ára, Felek rögzítik, hogy az adás-vételi szerződés és a jelen ÁSzF
a megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, ennek megfelelően az adás-vételi szerződésbe és a
jelen ÁSzF-be nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai
a szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők.
Felek megállapodnak, hogy a Vevő által esetlegesen rendszeresített általános szerződési feltételek
(Ptk. 6:77. §) jelen ÁSzF, illetve az eseti megrendelések esetében nem alkalmazhatóak és nem válnak
a jelen ÁSzF, illetve az egyedi adás-vételi szerződés részévé.
Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy sem Eladó munkavállalója, sem az Eladó részére vagy
érdekében tevékenységet végző más személy részére nem ígér, ajánl vagy ad jogtalan előnyt azért,
hogy ezen munkavállaló / más személy az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos bármely kötelességét
megszegje. Amennyiben Eladó bármely munkavállalója, vagy az Eladó részére vagy érdekében
tevékenységet végző más személy jogtalan előnyt kér a Vevőtől, a Vevő köteles erről Eladót 24 órán
belül írásban értesíteni. E rendelkezések megszegése esetén az Eladó azonnali hatállyal jogosult
felmondani a szerződést és belátása szerint a megfelelő hatóságokhoz fordulni.
Feleknek az adás-vételi szerződéssel kapcsolatban egymáshoz intézett értesítései akkor tekinthetők
megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Fél mindegyikének az érintett adás-vételi
szerződésben meghatározott képviselője címére írásban - levél, e-mail vagy telefax útján - küldték
meg és annak kézhez vételét tértivevénnyel, vagy elektronikus tértivevénnyel, vagy elektronikus faxvisszaigazolással igazolni is tudják. Ettől függetlenül, az az üzenet, amelyet a fentieknek megfelelően
küldtek el, de a fogadás helyére 17.00h után, vagy nem munkanapon érkezett meg, csak a következő
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munkanapon tekinthető kézhez vettnek az átvétel helyén. Ajánlott küldemény esetében az értesítést a
feladást követő ötödik napon kell kézhez vettnek tekinteni, személyes kézbesítés esetén az átadás
napján, és fax üzenet esetében a fax vételének visszaigazolásán feltüntetett napon (hétvégéken vagy
ünnepnapokon a továbbítást követő első munkanapon). Tértivevénnyel történő kézbesítés esetén
kézbesítettnek tekintendő az értesítés a második sikertelen kézbesítést követő napon. Vita esetén a
küldő Fél köteles bizonyítani a feladás tényét.
Az adás-vételi szerződés kizárólag írásban, a felek által cégszerűen aláírt közös, vagy
felmondás/elállás gyakorlása esetén egyoldalú nyilatkozattal módosítható, vagy szűntethető meg.
Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívüli
egyeztetéssel rendezik. Ennek során felek kötelesek 15 napon belül írásban kifejteni álláspontjukat és
a másik féllel közölni bizonyítékaikat, és csak ezt követően – 45 napon belüli megállapodás hiányában
– fordulhatnak bírósághoz. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 30 napon túli fizetési késedelem miatti
felszámolási eljárás megindításának esetére. Ennek eredménytelensége esetén a felek az általános
szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság döntésének vetik alá
magukat.
A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekre Felek a vonatkozó magyar jogszabályok, így
elsősorban a Ptk. (2013. évi V. tv.) szabályait rendelik alkalmazni.
Jelen ÁSzF visszavonásig érvényes.

Tarcal, 2019. február 15.

Cseh Zoltán
ügyvezető

Böszörményiné Lechner Éva
gazdasági igazgató

10 / 10

