COLAS
Altalinos Szerz6d6si Felt6tetek
a Colas Eszakko

1.

Kft. Sltal gy6rtott 6s forgalmazottztzottk6 term6kek ad6s-v6teli szerzodesehez.

Az Altakflnos Szerz6d6si Felt6telek (ASz0 hatilva

1.1. Az ASzf elv6laszthatatlan rlszlt klpezi a Colas Eszakk6 Kft.-vel, mint Elad6val k6t6tt
minden, a T6rsas6g fital gyfirtott 6s forgalmazott zizottko term6kre (a tov6bbiakban ,,term6k"
vagy ,,6ru") vonatkoz6 egyedi ad6s-v6teli szerzod6snek (a tov6bbiakban: ,,ad6s-v6teli
szerzod6,s"). Az egyedi ad6s-v6teli szerzodesben foglaltakkizdr6lag a jelen ASzF-ben foglalt
felt6tekkel egytitt 6rtelmezend6ek 6s az nszF-ben meghattrozott felt6telekt6l elt6rni csak
annyiban lehets6ges, amennyiben azt akonkr6t ad6s-v6teli szerzodes kifejezetten tartalmazza.

1.2. az ASzp a hat6lyban l6vo term6kszabv6nyok

6s mtiszaki eloitlsok alapjtn gyirtott, iizemi

gy6rtrisellen6rz6si rendszerrel kontroll6lt 6s tanrisitva forgalomba hozott term6kek ad6sv6tel6nek alapveto felt6teleit szabiiyozza.

2.

Szerz6d6ses id6szak:

a szerzildes aklir6s6nak napj6t6l kezdodik es az adds-v6teli

szerz6ddsben

me ghatir o zott hat6rid6 i g tart.

2.1. Az

ad6s-veteh szerz6d6sben figzitett sziilitdsi mennyis6gek Vevo 6ves tizleti tervdhez
igazod6, r6szben szerzodott, r6szben pillyaztatds alatt 6116 vagy szerz6ddses idoszak alatt
v6rhat6an k6s6bb kiir6sra keriilo projektek figyelembev6tel6vel Vevo itltalkeszitett, sz6llitAsi
titemez6s n6lktili becstilt adatok.

Ebb6l eredoen:

2.1.1. Elad6 aszerzodeses id6szak zirilsa sordn - hacsak az adhs-vdteli szerzod6s valamely
ponda an6l m6sk6nt nem rendelkezik - nem tirmasztVevovel szemben kdvetel6st abb6l
ered6en, ha Vev6 term6k fajt6nk6nt vagy cisszess6g6ben nem v6s6rolja meg a
szerzod6ses idoszakra prognosztizrllt mennyis6get.

2.1.2. Elad6 a szerzoddses idoszak alatt csak a havi rendszeress

eggel elozetesen, a VevS Sltal

az adott h6napra konkr6t sz6llit6si iitemez6ssel leadott, majd kriz<isen egyeztetett 6s
Elad6 iital visszaigazolt term6kek 80 Yo-6nak gytrtflsilra 6s kiad6s6ra v6llal
kritelezetts6get.

2.2.

Ig6nyek lead6sa
2.2.1.

Vevo minden h6 20-ig ir6sban pontositja - frakci6nk6nti bont6sban - a krivetkez5 havi
zizottko ig6ny6t, melyet Elad6 5 munkanapon beliil ir6sban visszaigazol, amennyiben
az Elad6 iiltal visszaigazoland6 mennyis6g nem egyezik meg a VevS 6ltal megadott
zrtzofiko igdnnyel. A Vevo 6ltal megadottztzottko ig6ny automatikusan elfogadottnak
tekinthet6 az Elad6 rdszerol, amennyiben a megadott ig6ny h6napj6nak els6
munkanapj6ig Elad6 nem jelez vissza fr6sban a Vevonek. Elad6 abban az esetben
tagadhatja meg a visszaigazol6st, ha a havi ig6nyben az adds-vdteli szerzoddsben
meghatirozotthoz k6pest eltdro term6k fajtakat vagy az abban megadott el6zetes havi
titemez6st6l nagyobb mennyis6get jelez a Vevo. Amennyiben a Felek nem tudnak
meg6llapodni a kiszolg6l6sra keriil6 termdkek mennyis6g6rol, rigy az ad6s-v6teli
szerzod6sben megadott havi titemez6st tekintik elfogadott mennyis6gnek. Amennyiben
az adis-v€teli szerzbd6s nem tartalmaz havi bont6sri iitemez6st, rigy Elad6 az 6ves
mennyi s6g I I 1 2 r eszdnek kiszol gillilsir a kritelezett.

2.2.2.

2.2.3.

Amennyiben a Vev6 nem adja meg havi ig6ny6t a fent megjeldlt idopontig, Elad6 csak
rendelkez6sdre 6116 keszlet6nek erej6ig, illetve szabad kapacitiis6nak megfeleloen
koteles a Vev6t kiszolg6lni, az Elad6 6ltal irrisban vissza nem igazolt mennyis6gek
vonatkozis6ban.

* lSZf 2. pontjhban foglalt k<itelezetts6g nem vonatkozik arra a teljesit6sre, amely
vis maior fenn6ll6s6nak, avagy annak kovetkezm6nyei elh6rit6siinak idoszak6ra esik,
az azzal6rintett tizem vonatkoziis6ban. Vis maiornak tekintendo ttibbek kdzdtt pl. a
term6szeti katasztr6fa (ftildreng6s, 6wiz, tizvesz, vihar stb.), jilwilny, h6boru, bels6
fegyveres konfliktus, sztr6jk. A vis maior meg6llapithat6s6g6nak nem felt6tele a
sztiks6g6llapot, vagy rendkiviili 6llapot bevezet6se, minden olyan helyzet vis maiornak
tekintendo, amit a) az itltalfunosan elfogadott (pl. bir6s6gi) gyakorlat annak elfogad,
vagy b) a Felek krizosen vis maior helyzetk6nt elfogadnak. A vis maior helyzet
bekrivetkez6s6rol ds annak folytan a teljesitds megtagad6sir6l az Elad6nak a Vevot a
vis maior helyzetbek<ivetkez6s6t kdveto 48 6rdn beltil 6rtesitenie kell.

3.

Az

iruitadis m6dia

3.1. Kozuti 6ru6tad6sn6l,
3.1.1.

azBlad6telephely6n

Amennyiben a Felek kdzuti 6ru6tad5sban 6llapodtak meg, az tru iltaddsa az Elad6
tizem6ben, hitelesitett kozuti hidm6rlegen t<irt6nik, g6pkocsink6nt brutt6-nett6
tomegm6r6ssel (egyedi esetben az Elad6 rakod6g6p6be 6pitett hitelesitett
kan6lm6rleg6vel), melyrol azElado m6rlegjegyet 6s/vagy sz6llit6levelet ad 6t a Vev6
megbizottj6nak, aki a m6rlegjegyen 6s/vagy sziilit6lev6len szerepl6 rendsz6m, a
megfelelo tipusri termek, a vevo es a szitllitttsi cim val6dis6gdt az altirdsdval 6s a Vevo
bllyegzojevel igazolja. A Felek meg6llapod6sa 6rtelm6ben azElad6 jogosult a Vev6

megbizottjrinak tekinteni a Vevd 6ltal fuvaroz6ssal megbizott t6rsas6g
g6pkocsivezetojet. (a Vevo b€lyegzoj€vel t<irt6n6 brirmely vissza6l6s eset6n azElad6

nem tartozik felel5ss6ggel sem a Vevo, sem harmadik szem6lyek fel6.) A
g6pkocsivezeto abban az esetben nem tekintend6 a Vevo megbizottjdnak, ha a

fuvaroz6s azElado szeruezeseben val6sul meg. Amennyiben a m6rlegjegyen 6s/vagy
sz6llit6lev6len szereplo b6rmelyik adat nem felel meg a val6srlgnak, az ebbol eredo
plusz k<ilts6gek6rt azElado feleloss6get nem vrillal.
3.1.2.

Bdlyegzo hi6ny6ban Elad6 k6r6s6re a Vevo ktildn listan k<izli a sziilit6 g6pj6rmtivek
forgalmi rendsz6m6t 6s megengedett ossztomeg6t a sz6llit6s megkezd6se elott, amelyek
kiszolgrll6sa az adott Vevo reszere tcirt6no teljesit6snek min5stil az Elad6 reszerol.
Yiltozts esetdn, m6g sz6llitiis elott, a Vevo k<iteles tdjekoztatni Elad6t az rij forgalmi
rendsziimokr6l vagy a listdb6l tort6n6 rendsz6m torl6sr6l. Amennyiben az Elad6 nem
k6r listrlt asztilit6 g6pjdrmtivekrol, azEladb azebbol ad6d6 b6rmely visszadl6s eset6n
nem tartozik felel6ss6ggel sem a Vevo, sem harmadik szem6lyek feld.

3.1 .3.

Amennyiben a fentiek szerint a Vevo megbizottj6nak tekintendo szemdly a Vevo 6ltal
megv6s6rolni kiv6nt frakci6jf term6kt6l elt€ro term6k kiszolg6kls6t keri (6s a k6rt
term6k szerepel az adhs-vdteli szerzod6sben), 6s azBlad6 igazoltan a fentiek szerinti
megbizott 6ltal kiszolg6lni k6rt term6ket teljesiti/ adja ii a megbizottr1sz6re, az eltero
term6k 6tad6s6b6l eredoen a Vevon6l, vagy b6rmely harmadik szem6lyn6l keletkezo
tcibbletkdlts6g6rt (illetve egy6b k6r6rt) azElado nemtartozik felel6ss6ggel.
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3.1.4.

g6pjdrmtire t<irt6no felrakod6s 6s m6rlegel6s kolts6geit a term6k6rak nem
tartalmazzhk A rakod6s, m6rlegel6s 6s bizonylatoliis dijait a ktil<inbdzo parit6sokra
vonatkoz6an a www.eszakko.hu weboldalon publik6lt, aktu6lis Arlegyzlktartalmazza.

3.1.5.

A

term6kek tekintet6ben

a k6rvesz6ly a

felrakod6ssal 6s

a m6rlegjegy

6s/vagy

szfillitolev el 6tad6s6v al e gy i dej ril e g szall 6t a V evo re.
3.1.6.

Elad6 6s Vevo egytittmtikddnek annak 6rdek6ben, hogy a szerzodds teljesit6se sor6n
a trilsrilyos j6rmrivek krizlekedtet6s6t a k<izutakon, ennek folyt6n
cs 6kkents 6k a ko zuti b irs 6gok ki sz ab iis iin ak ko ckinatfit.
Azizemektertilet6t trilsrilyos jrirmtivek nem hagyhatjtik el. Kiv6tel ezalol,ha Vevo az
illet6kes hat6srigt6l beszerzett, trilsrilyra vonatkoz6 enged6ly6t az Elad6nak el6zetesen
iiadta. Minden egy6b esetben azBlad| asziilitojtrmri forgalmi enged6ly6ben szereplo
megengedett legnagyobb <isszttimeget, de maximum a 40.000 kg 6ssztomeget veszi
alapul. Vevo, vagy a Vev6 megbizitsih6l szillit6 fuvaroz6 t6rsasrig a sz6llit6sok
megkezd6se el6tt, az Ad6s-V6teli SzerzSd6s al6irrls6val egyidejtileg, halad6ktalanul
megktildi elektronikusan Elad6 fel6 a sztilit6 j6rmrivek (vontat6 6s vontatm6ny)
forgalmi enged6ly6t, a tulsrilyos k<izuti k<izleked6s elkertil6se c6lj6b6l. Elad6 az
elektronikusan megktildtitt forgalmi enged6lyeket a szerztldeses idoszak alattmegorzi.
A szerzilddses id6szak ut6n a forgalmi enged6lyeket Elad6 torli nyilv6ntart6s6b6l.
Amennyiben a szdllito jrirmri forgalmi enged6ly6nek 6rv6nyess6ge lej6r, irgy Vevo
vagy a VevS megbizisib6l szdllit6 fuvaroz6 trirsas6g k<iteles ktilon felsz6lit6s n6lktil
megkiildeni [jb6l a jdrmt forgalmi enged6ly6t, a forgalmi enged6ly 6rv6nyess6g6nek
nyilv6ntart6sa nem kepezi az Elad6 feladatrlt 6s felel6ss6g6t. Vevd tudom6sul veszi,
hogy amennyiben a szilllit6jdrmri forgalmi enged6ly6t nem kiildi meg Elad6 fel6, rigy
a trilsirlyos kdzleked6sbol sziirmaz6 esetleges birs6g vagy plusz kriltsdg a Vevot terheli.
Az Elad6 k<itelezettsdget v6llal arra, hogy azadott jhrmri kiszolg6liisakor nem bocs5t ki
az ijzembol a megengedett <issztdmeget meghalad6 tdmegri szerelv6nyt. Elad6 a
trilsflyos jdrmtir6l val6 ztzottk6 lerak6s6ra 6s rijram6rlegel6s6re t6rit6smentesen
lehet6s6get biztosit.

elkertilj6k

a kiszolg6l6s

3.1.7.

Vevo tudom6sul veszi, hogy

3.1 .8.

A Vevo kdtelezi

magitt, hogy amennyiben az6rt kertil k<izuti birs6g trilsrily miatt
kiszab6sra, mert az illtala megadott, az €rintett jrirmtire vonatkoz6 adatok tdvesek
voltak, ugy az Elad6 oldalin ebbol ered6en felmeriilS b6rmely 6s minden kolts6get
(ktilontisen, de nem kiz6r6lagosan a birs6g 6sszeg6t) vagy egy6b k6rt megt6riti.
Amennyiben az igy felmertilt igazolt kdlts6geket, k6rt a Vevo az Elad6 ir6sbeli
felsz6lit6sa alapjan, az abban megjel<ilt hatarid6ben nem teljesiti, azEladojogosult az
ad6s-v6teli szerzodes azonnali hat6lyu felmond6s6ra.

3.1.9.

Elad6 tajdkonatja Vev6t, hogy az iitala forgalomba hozott term6kek az 5112014.
(XII.31.) NGM rendelet szerinti egyeb kock6zatos termeknek min6stilnek.
Amennyiben a megval6sul6 b6rmely term6k6rt6kesites azad6zis rendj6r6l sz6l6 2017 .
6vi CL. tv. (a tov6bbiakban: Art.) XI. fejezet szerinti Elektronikus Krizuti Aruforgalom
Ellenbrzl Rendszer (a tov6bbiakban: EKAER) hat6lya al|tartozlk abban azesetbenaz
EKAER-hez kapcsol6d6 bejelent6si k<itelezetts6gek teljesit6se 6rdek6ben Vev6 k<jteles
Elad6val teljesktinien egyiittmtikcidni, az EKAER krir6be tartozo adatokr6l, tdnyekrol
6s k<irtilmdnyekrol Elad6t k6sedelem n6lktil t6j 6koztatni.

megtagadhat6 az olyan j6rmtivek
vonatkoz6s6ban, amelyek nern szerepelnek azBlado k6r6s6re, a Vevo 6ltal megadott
list6n.

3lt5

3.1.9.1. Egytittmukod6si kdtelezetts6ge keret6ben Vevo kdteles ktildn felszolit6s
n6lktil, ir6sban tdjdkoztatni Elad6t

:

1. a kirakod6s (kitirit6s) cim6r6l, legk6sobb a term6k felrakod6s6nak
megkezd6s6ig;

2. a kirakod6si cimen tal6lhat6 ingatlant az adott jogtigylet

kapcs6n

jogszenien haszn6l6 vSllalkoziis adatair6l (n6v, ad6azonosit6 szdm),
amennyiben e v5llalkoz6s nem azonos a Vevovel, legk6sobb a termdk
felrakod6sinak megkezd6s6i g;
3. az EKAER nyilv6ntart6sban felttintetett adatok (ide6rtve ktilonosen a
kirakodrisi cimet, illetve a term6k fuvaroziis6hoz haszn6lt g6pj6rmti
forgalmi rendsz6m6t) b6rmely vhltozfushr6l, a villtozitst k<jvetoen
halad6ktalanul.

3.1.9.2. Az EKAER rendelet (1312020. (XII. 23.) PM rendelet) 2. $ (4) bekezd6se
6rtelm6ben a Vevo ktilon felsz6lit6s n6lktil tij6koztatja az Elad6! hogy az
adott g6pj6rmt az adott kirakod6si (kitiritesi) cimre l6nc6rt6kesit6s keretein
beliil szrillit es az ehhez kapcsol6d6 EKAER sz6mot aVevo, vagy a Vevo
megrendeloje, vagy annak megrendeldje stb. megig6nyli (az a t6rsashg, aki a
fuvaroz6st vdgzilvegeztetl). A Vevo, vagy bdrmely megrendeloje 6ltal
ig6nyelt EKAER sz6mot az Elad6 a m6rlegjegyre 6s/vagy sz6llit6lev6lre
felvezeti. Titjekonattrs hi6ny6ban az Elad6 ,igy tekinti, hogy kell6
kdrtiltekint6ssel j6rt el az EKAER sz6m ig6nyl6s6nek megvizsg6l6s6ban, majd
a szrillit6shoz kapcsol6d6 EKAER sz6mot megig6nyli. Amennyiben a Vevo,
vagy b6rmely megrendeloje fele az ad6hat6s6g a jelen pont szerinti nem
jogszeni elj6r6s miatt birs6got szab ki, az Elad6 nem tartozik felel6ss6ggel a
Vev5t, vagy birmely megrendelSjdt 6rt k6r rendez6s6re.

3.1.9.3. Amennyiben a Vevo megbizza Elad6t a term6k fuvarozds|val, koteless6ge

ti\lkortafii

Elad6t a l6ncdrt6kesit6s t6ny6r6l, mely alapj6n Elad6 megig6nyli
az EKAER szrimot. A trij6koztat6s hi6ny6ban Felek meg6llapodnak a 3.1.9.2.
pont alkalmazisiban.

3.1.9.4. Amennyiben a Vevo az 6ru rltad6s6t6l sz6mitott 2 munkanapon beltil nem jelzi
Elad6 fel6, hogy az 6ru kirakod6sa meghiirsult, vagy v6rhat6an meg fog
hirisulni, tgy az Elad6 az 6ru 6tad6s6t6l sz6mitott 3. munkanapon az EKAER
sz6mot leziqa.
3.1.9.5. Amennyiben Vevo a fenti tdjekoilathsi / bejelentdsi k<itelezetts6g6t megszegi,
Elad6 jogosult EKAER sz6monk6nt 100.000.- (szdzezer) Ft cisszegri kdtb6rt
6rvdnyesfteni a kotelezetts6get megszegS Vev6vel szemben, amennyiben az
ad6hat6s6g vagy b6rmely m6s hat6s6g birs6got szab ki Elad6 fel6 a 3.1.9.
pontban felsorolt adatok hi6nya miatt. Vevo ezen feltil a szerzodesszeg6ssel
okozott karok6rt a Ptk. szabitlyai szerint feleloss6ggel tartozik az Elad6 fel6.
3.1 .9.6. Figyelemmel a Ptk. 6:143. $ (2) bekezd6s6re, Elad6 kifejezetten felhivja Vevo
figyelm6t, hogy az EKAER bejelentdsi kotelezetts6g elmulaszthsa, illetve
hib6s, hi6nyos vagy val6tlan adattartalommal tdrt6no teljesit6se eset6n az
6llami ad6- 6s viimhat6s6g - egy6b szankci6k mellett - mulaszt6si birs6got
szabhat ki.

4lt5

3.2. Vasuti furutrtadhs eset6n, azEladl telephely6n
3.2.1.

Amennyiben a Felek vasriti aruiitad6sban illapodtak meg, legk6sobb a tervezett
sztilittrs elotti h6t cstitortdkig a Felek (tov6bbiakban bele6rtve a Vev6 6ltal megbizott
Vasritt6rsas6got) heti terv keretein beltil egyeztetik a vasriti sz6llit6s titemez6s6t,
melynek tartalmaznia kell valamennyi erkezb tires vastti szerelv6nyt, az elozetesen
megadott havi ig6nybol, az adott vasriti fuvarban elsz6llitrisratervezett termdke(ke)t,
valamint mennyis6get 6s az tires vasirti kocsik Elad6 kezel6s6ben l6vo iparvdgtnyra
6rkez6s6nek tervezett idSpontj6t, id5ablakokkal(nap, 6ra pontoss6ggal),melyben az
Elad6 rendelkezik a kell6 kapacitiissal az tires szerelv6ny fogad6s6ra 6s megrakdsara.
Atbj5koztat6s 6s a sziilithsi titemez6s egyeztet6s6nek elmarad6sa eset6n, az Elad6 nem
v6llal kdtelezettseget a vasriti rakod6sra.

3.2.2.

Vevo megnevezi az adott fuvar teljesitds6re vele szerzodo vasritt6rsas6got

(a

,,Vasftt6rsas6g"), aki a Vevo megbizottj6nak tekintendo, kivdve abban az esetben, ha a
vasriti fuvaroz6s azBlad6 szervez6s6ben val6sul meg.
3.2.3.

Vevo csakis azt k<ivetoen ad megbiztst az adott fuvar lebonyolit6s6ra a vele
kapcsolatban l6vo Vasritt6rsas6gnak, ha Elad6 ir6sban visszaigazolta az adott fuvar
viszonylat6ban ig6nyelt term6keknek 6s az ipawdg6nynak a tervezett id6pontban
tdrt6n6 rendelkez6sre rill6s6t, valamint a kiv6lasztott Vasrittarsas6g megfelelosdg6t.

3.2.4.

Elad6 aziparvigdny munkarend szerinti nyitvatart6si ideje alatt dijmentesen megnyitja
iparviryttnyt az tires kocsik Vev6 6ltal megbizott Vasritt6rsasirygal trirtdno
betol6s6hoz, majd k6szre jelent6st kcivet6en a rakott szerelv6ny, szintdn a VevS iiltal
megbizott Vasritt6rsas6ggal iparvdginyr6l tdrt6no elvontat6s6hoz. Az tires kocsik
6rkez6s6nek idopontj6t a Vevo megbizottja alilirisilal igazolja. VevS v6llalja, hogy az
illtala megbizott Vasritt6rsas6g, az elektronikus riton tov6bbitott fuvarokm6nyok
(,,fuvarlev6l" 6s ,,kocsijegyz6k") elk6szit6s6hez sziiks6ges adatok 6rkez6s6nek
elektronikus visszaigazolilsit kdveto 8 munka6r6n beliil elvontatja Elad6 kezel6s6ben
l6v5 iparv6g6nyr6l a szerelv6nyt.

az

3.2.5.

Elad6 virllalja, hogy a Vevo 6ltal megbizott Vasritt6rsas6g Elad6 kezel6s6ben l6v6
iparv6ganyra betolt tires kocsikat az erkezdst kciveto 8 munka6r6n beltil (a vagonrak6si
munka6r6kat az Elad6 iital, a havi ig6nyek alapj6n meghatirozott vagonrak6si
munkarend tartalmazza) megrakja, amennyiben az tires kocsik az elozoleg
meghatitrozott idoablakban 6rkeznek meg. Amennyiben az tires kocsik nem az elozoleg
meghatfirozott id6ablakban 6rkeznek meg, tigy Elad6 a szabad berakod6si-, 6s
iparvhghny kapacitdsainak fiiggv6ny6ben kezdi meg a berakod6st. Ebben az esetben a
felmeriil6 plusz kdlts6gek6rt az Elado felel6ss6get 6s k<itelezetts6get nem v6llal.
Amennyiben az Elad6 alkalmazisitbart l6vo vagonrak6 berendez6sek miiszaki
meghib6sod6sa miatt Elad6 a rakod6st nem tudja teljesiteni az flres kocsik erkez6s6t
kriveto 8 munka6r6n beltil, figy az Elad6 ir6sban tajdkonafia Vev6t 6s megbizottjit a
mtiszaki meghib6sod5s elh6rit6srinak varhat6 id6pontj6r6l. A berakod6s v6gezt6vel
Elad6 a Vev6 fele vagyles Vevo el6zetes meghatalmazdsa alapj6n az illtala megbizott
Vasritt6rsas6g fel6 elektronikus riton tov6bbitja a fuvarokmanyok (,,fuvarlev6l" 6s
,,kocsijegyz6k") elk6szitds5hez sztiks6ges adatokat. Az adatok tov6bbit6s6val Elad6
egyben iltadja az 6rut a Vevo Vasfttarsasigdnak,6s ett6l kezdve jogosult a term6kek
leszirmlilzhsfira.
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3.2.6.

Elad6 a szennyezett vasriti kocsikat nem rakja meg, az esetleges szennyez6sr6l a Vevot
halad6ktalanul t6j6koztatja. A szennyezett vasriti kocsi megrak6sa csak 6s kiztrolag a
Vevo ilyen iriinyri, irSsbeli kdr6s6re tdrt6nhet meg. Ebben az esetben az adott vasriti
fordiiban fuvarozott term6k minos6g66rt azElad6 felel6ss6get (6t5ll6st) nem v6llal. A
kirveszely a felrakod6s 6s a fuvarokm6nyok elkeszit6s6hez sztiks6ges adatok
tov6bbit6s6val e gy idej tileg sz6ll 6t a Vevore.

3.2.7.

Amennyiben az tires szerelv6nyek nem 6rkeznek meg az elozetesen egyeztetett
idoablakban az Elado iparv6grinyira, tgy az Elad6 6ll6sidot jogosult felszbmitani az
els6 k6sedelmes 6rrit kovet6 teljes k6sedelemmel 6rintett idore, melynek <isszege:
25.000.- Ftl6ra+ AA. Vevo abban az esetben mentestil az tilisido felsz6mit6sa al6l, ha
a k6sdsrol azBlad6t ateryezett 6rkez6si nap el6tti napon 16:00-ig ir6sban 6rtesiti (a 8.9.
pontnak megfelelSen), fj 6rkez6si idopont megfel6l6s6vel. Elad6 ir6sban 6rtesiti a
Vevot ds/vagy meghatalmazottjitt az rij id6pont megfeleloss6g6t illetoen.

3.2.8.

A fuvark<iltsdgek 6s a rendeltet6si vagy krizbenso 6llom6son felmertilt mell6kholts6gek
Vev6t terhelik.

3.2.9.

Elad6 attillyai iizem iparvdginyitba6pitett, hitelesitett dinamikus j6rmrim6rlegen vasriti
kocsink6nt m6rlegel. N6gr6dkrivesd, Recsk 6s Szob bitnyatzemek eset6ben valamennyi
term6ket tekintve a m6rlegel6s hitelesitett k<izuti hidm6rlegen vagy rakod6kan6lba
6pitett m6rleg segits6g6vel tort6nik.

3.2.10.

A term6kek vagonba rak6sSnak krilts6g6t a www.eszakko.hu weboldalon publik6lt,
aktu6li s A4 egy z6k tartalmazza.

3.2.11. Vevo a vasirti rirusz6llit6s megkezdds6t megeloz6en cdgszenien al6irt nyilatkozatot
kiild Elad6 reszere, amelyben nyilatkozik a vasirti kocsik kirakod6si hely6nek jogszeni
haszniiatir,6l. Amennyiben Vev6 a fenti trij6koztatisi / bejelent6si k<itelezetts6gdt
megszegi, Elad6 jogosult alkalmank6nt 200.000.- (ketszitzezer) Ft osszegri k6tb6rt
6rvdnyesiteni a kritelezetts6get megszeg6 Vevovel szemben. A Vevo ezen feliil a
szerzld1,sszeg6ssel okozott krirokdrt a Ptk. szabiiyai szerint feleloss6ggel tartozik az
Elad6val szemben.

3.3.

K6zuti iiru6tad6sniil, a Vev6 telephely6n/munkatertilet6n

3.3.1. Amennyiben a Vev6 fuvarszolgdltat6st

is rendel, akkor a sziilitani

tervezett
mennyis6getaszitllititst megeloz6 h6t csiitdrt<ik l2:00-ig irilsban (e-mail) megkiildi az
Elad6 k6pviseloj6nek.

3.3.2. Az Elad6 ezt ktivet6en24 6rin beltil kdteles visszaigazol6st ktildeni a Vev6 r6szere.
3.3.3. Amennyiben az Elad6 nem tudja a teljes fuvarkapacitSst biaositani, fgy a Yevo az
adott fuvarfeladatot m6ssal is elv6geztetheti. Az ebbol ered5 tdbblet k<iltsdget a Vev6
nem h6rithatja 6t az Elad6 fel6, csak abban az esetben, ha az Elad6 a visszaigazolt
fuvarkapacit6s6t nem tudta bizositani.

3.3.4. Egyebekben a Felek a k<izuti

6ru6tad6s fenti 3.1 pont szerinti szabillyait alkalmazzhk.
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teliesit6s
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4.1.

Elad6:

-

MSZ EN ISO 9001 szabv6ny szerinti min6s6gir6nyitrlsi 6s
MSZ EN ISO 14001 szabvdny szerint bevezetett krirnyezetk<izpontri ir6nyit6si rendszert
mtik6dtet;
a term6kek forgalombahozatala 6s gy6rt6sellen6rz6se ter6n pedig azMSZ EN 13043,

MSZ EN 12620, MSZ EN 13450, MSZ EN 13242, MSZ EN

13383-1

term6kszabv6nyokat tekinti ir6nyad6nak.

4.2.

Elad6 a megrendelt term6keket:
- NZ, KZ 6s Z term6kosztilyok eset6n az e-UT 05.01.15.
- vasriti iryyazatikoanyag eset6n a7012019. (X.25. NAAV irt.Z+.1EVIG sz. utasit6s,
- vasriti v6d6r6tegek esetdn a VAV D.l l. el6irisilalosszhangban hozza forgalomba.

4.3.

AzElad6 a m6rlegeldsi jegyen tajdkofiatja a Vevot a vonatkoz6 Teljesitm6ny-nyilatkozatok
elektronikus hozzdferhetSsdg6r6l. A term6kek teljesitok6pess6g6re vonatkoz6 minos6gi
krit6riumokat, melyek teljestil6s6vel kapcsolatbanazelad6 feleloss6ggel tartozik,elektronikus
itton, a honlapj6n (www.colas.hu) teszi kdz6 a term6kekhez tartoz6 CE lapokon 6s term6k
mriszaki adatlapokon.

4.4.

Amennyiben a Vevo min6s6gi probl6m6t 6rzekel, a nem megfelelo term6k be6pit6s6t kciteles
halad6ktalanul felfiiggeszteni, azt elkiiloniteni 6s azElad6t azonrtal ir6sban 6rtesiteni; leirtak
be nem tartSsa jogveszt6ssel j6r. Vevo tudomiisul veszi tov6bbii, hogy a term6k aktuSlis
vi^artalmdra visszavezetheto min6s6gi probl6mak, 6pit6stechnol6giai neh6zs6gek nem
k6pezhetik a reklam6ci6 alapjit, ugyanis Gy6rt6 a term6keit azidojardsnak kitett dep6tereken
tarolja, igy a viztartalom tfurolilslanyagkiaddslsz6llit6s alatti esetleges v6ltoz6s6ra nincsen
rdhathsa. Aviztartalom, mint Sllapotjellemzo, ezdrt sem szerepel a term6khez kapcsol6d6, CE
dokument6ci6ban rogzitett gy irrt6i kritelezetts6gvrlllal6sok kozott.

4.5. A Vevo vtilalja,hogy az Elad6t6l v6siirolt term6keket

a mindenkori vonatkoz6 szakmai 6s
jogszab6lyi eloirrisoknak megfelel6en sz6llftj a,tfurolja,6piti be/hasznilja fel. Szakszenitlen, a
vonatkoz6 el6fr6sok be nem tarttsixal trirt6nS szilllitirs, t6rol6s, be6pites/felhaszn6l6s eset6n
azBlado min6sdgi reklam6ci6t nem kdteles elfogadni.

4.6.

Elad6 j6t6ll6st v6llal az illtala 6rt6kesitett term6kekre vonatkoz6 Teljesitmeny-nyilatkozatok
szerinti alapanyag jellemz6ire. A j6t6ll6s tartama a teljesit6stol, azaz a Vevo riltali 6tv6tel
napj6t6l a be6pft6sig terjed6 idSszak. Yevo az 6ru kiad6s6t6l sz6mitott 5 munkanapon beliil,
dekizdr6lag annak be6pit6se elott 6lhet a term6k szemmegoszlilsfura, szemalakjara 6s esetleges
szennyezettsd g6re vonatkoz6 min6 s6 gi kifog6ssal. Ez a hatitrid6 j o gve szt6.

4.7.

Elad6 az 6rtesit6st k<ivet5 2 munkanapon beliil a VevSvel a helyszinen egyeztet a minos6gi
kifog6ssal kapcsolatban, melynek meg5llapit6sait Felek ir6sban r<igzitik.

4.8.

Elad6 szavatoss6got v6llal aziitala 6rt6kesitett zuzottko term6kekre vonatkoz6 Teljesitm6nynyilatkozatok szerinti alapanyag jellemzoire, a teljesft6stol, azaz a Vevo illtali atyetel napj6t6l
sz6mitott maximum 3 6v id6tartamra (ogveszt5 hatrlrido).

4.9.

Vev6 a minos6gileg kifog6solt term6ket tartozik elktildnitetten tSrolni, a min6s6gi vita
lezttrhshig.
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4.10. Minos6gi vita

elddnt6se laborvizsg5lattal:

4.10.1. Mintav6tel: Vit6s esetben kdzdsen kell mint6t venni a Vevo reszere lesz6llitott
halmazbolldep6ni6b6l KZ, NZ, Z, termekek eset6n az MSZ EN 932-1 szabvdny,
valamint az e-UT 05 .0 I . 1 5 mriszaki eloirSs, vasriti koanyag esetdn az MSZ EN 932I szabvdny, viz6pit6si termdsko eset6n az MSZ EN 13383-2 szabvdny alapj6n,
valamint indokolt esetben az Elad6 tizem6ben a szdllitoszalagr6l. Ezen mint6k
vizsg6lati eredm6nyeit egyiittesen elemezve kell kideriteni a hiba ok6t 6s a megold6st
megtal6lni. A r6szmint6kb6l legal6bb h6rom 6tlagmint6t kell k6pezni fgy, hogy egyegy minta a feleknek jusson, egy pedig kontrol mint6t kfipezzen.

4.10.2. Alapanyag jellemzok minosit6se: Elad6 a termdkei minos6gjellemz6it a termdkekhez
tartoz6 CE lapokon 6s term6k mriszaki adatlapokon egy6rtelmrien, szabv6nysz6mmal
krivetelm6nyekkel egytitt adja meg. A megv6s6rolt term6kmennyis6gre
vonatkoz6an a CE lapokon tervezett teljesitmdnyjellemz6k teljestil6s6t a termdkekhez
tartoz6 Teljesitm6ny-nyilatkozatokkal igazolja. A term6khez tartoz6
teljesitm6nynyilatkozatban 6s a CE lapon is megadott teljesitm6nyjellemz6k kcire 6s
osztillya a vonatkoz6 felhaszn6l6si tertilettel osszhangban keriilt meghalilrozilsra.
Minos6gi vita eset6n a teljesitm6nyjellemzok ellen6rz6s6t a term6k
kis6r6dokumentumaiban megadott szabv6nyok alapj6n kell ellenSrizni.

6s

a

term6keihez tartoz6 CE lapokon 6s
Teljesitm6ny-nyilatkozatokban, valamint Term6k mtiszaki adatlapokon megadja a
vonatkoz6 term6kszabv6nyok szerinti szemnagys6gi oszt6rlyokat, finomszemtaralomhoz tartoz6 v6llal6sait, tov6bb6 a szemek lemezess6g6re vonatkoz6
teljesitmdnyi osztrilyokat is. Minden teljesitm6nyjellemzondl egy6rtelmiien
kinyilv6nitSsra keriil a vonatkoz6 vizsg6lati szabv6ny is. Min6s6gi vita eset6n a
term6kjellemzok ellenorz6s6t a term6k kisdrodokumentumaiban megadott
szabv6nyok alapjan kell ellenorizni.

4.10.3. Termdkjellemzok minosit6se: Elad6

4.10.4. Az 6rintett vizsg6latok a felek saj6t laborat6rium6ban pilrhuzamosan, illetve

ktil<in

megrillapod6s alapj 6n ftiggetlen laborban is elv6gezhetok.
4.11

Minos6gi vitalezdrdsa

A Vevo jogos min6s6gi kifog6s5t azBlad6 a j6t6ll6sra 6s szavatoss6gra vonatkozo jogszabhlyi
eloirilsok keretein beliil egyedi megegyez6s szerint rendezi.

4.ll.l.

Amennyiben az ellenorzo vizsg6latok sor6n bizonyitiist nyer, hogy a lesz6llitott
term6k(ek) tulajdons6gai koztil valamely nem felel meg az Elad6 6ltal ki6llitott
minos6gi bizonyitv6nyban szereplokozetfizikai, szemszerkezeti, tisztas6gi, stinis6gi
kovetelm6nyeknek, de a term6k m6g felhaszniihato, akkor a nem-megfelelosdg
arilnyhban azElad6 6rkedvezm6nyt ad(hat) a Vev6nek.
Az 6rcsrikkent6s m6rt6k6t

a felek k<iz<is megegyez6ssel

6llapitjak meg.

4.11.2. Amennyiben Vevo a fentiek szerint nem megfelelo anyag felhaszn6lSsa mellett d<int
(rigy it6li meg, hogy megfelelo beavatkozttssal m6g elfogadhat6 minos6gri szerkezet
epithetolgy6rthat6), ugy az Elad6nak a minos6gi probl6ma elh6rit6sa 6rdek6ben
mindent el kell krivetnie, de feleloss6ggel nem tartozik a gyirtottlfpitett
kever6k/szerkezet min6s6g66rt, illetve az annak nem megfelelos6g6b6l eredoen a
Vevot vagy b6rmely harmadik szem6lyt 6rt k6rok6rt.
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Felek a Ptk. 6:143. $ (2) bekezd6se szerinti
k6vetkezm6nyi (k<izvetett) k6rok6rt val6 felel<isseg 6rv6nyesithetos6gdt a
sziind6kos szerzodesszeg6s kiv6tel6vel - kizarjik. A kert6rit6si felel6ss6g jelen pont

4.11.3. Elad6

szerzodesszeg6se eset6n

szerinti korlitozdsdt VevS kifejezetten tudom6sul veszi 6s elfogadja.

4.11.4. Az indokolatlannak bizonyul6 minosdgi kifog6sok kivizsgrllls6nak teljes kriltsege

a

kifog6st emelo felet terheli. Ebbe nem sz6mitanak bele a bejelent6st kriveto 48 6r6n
beltili kdzcisen v lgzett belso vizsg6latok.

5.

Fizet6sifelt6telek:

5.1. Szhmliuils:
5.2. Elad6 az ertekesitett

term6krol, kapcsol6d6 szolg6ltatSsr6l elektronikus szriml6t bocs6t ki 6s
egyedi
Ad6sv6teli szerzodes m6sk6ppen nem rendelkezik.
A CEK 6ltal kibocs6tott elektronikus sz5ml6k az AFA tv. 168/4. g (l) bekezd6s6ben emlitett
eredet6nek hiteless6g6re 6s adattartalm6nak s6rtetlens6g6re vonatkoz6 kdvetelm6nyeknek
megfelel. A PDF-formiitumban k6sziilo sztmlik min6sitett elektronikus al6ir6st 6s elektronikus
idob6lyeget tartalmaznak.

kiild meg Vevo riltal megadott elektronikus sz6mla fogadr{si cimre, amennyiben

Az elektronikus form6ban ki6llitott bizonylatot 2000 6vi C tdrv6ny 169. g-a alapjdn
elektronikus form6ban legal6bb 8 6vig koteles a sz6mlabefogad6 is meg6rizni.

-

5.3. A szirrlia6s alapja az Elad6 telephely6n kirillitott m6rlegjegy 6s/vagy sz6llit6lev6l,

vagy
koanyag szitllitdsi jegyz€k. A szimlin6s a m6rlegjegyek lslvagy sz6llit6levelek, vagy a
k6anyag sz6llit6si jegyzdk ki6llitSs6t kdvet6en, az adis-veteli szerzbd6sben meghatiirozott
gyakoris6ggal trirt6nik.

A

sz6mla kcitelez6 mell6klet6t kepezo Teljesit6s igazolils c6ljrib6l - amennyiben egyedi
ad6sv6teli szerzodes m6sk6ppen nem rendelkezik - az Elad6 az igyviteli rendszer6ben
automatikusan el66llftott, a mdrlegeldsi bizonylat(ok) adatait tartalmazl Szfumla mell6kletet
k6szit 6s azt a szimliryal egyidejtileg minden esetben megktildi Vevo r6sz6re.

A

sz6mla akkor tekintend6 kiegyenlitettnek, amely napon
banksz6mklj itn a szdmlavezeto penzintezet j6vilirta.

a

szdmla v6g6sszeg6t az Elad6

5.4. K6sedelmes fizet6s eset6n azElad6

ir6sbeli nyilatkozat6val egyidejrileg abban az esetben is
jogosult a term6k(ek) kiad6sSnak felfiiggeszt6s6re, ha annak kiad6sSt a fenti 2.1 6s2.2 pontok
szerint m6r visszaigazolta. Ebben az esetben azBladlkizhr6lagazt k<jvetSen kdteles term6ket
biztositani a Vev6 szitmdra, ha a Vevo alejirttartozdstmarad6ktalanul rendezte.

5.5. A

fizet6si ktitelezetts6g k6sedelmes teljesit6se eset6n az Eladb a PTK-ban meghat6rozott
m6rt6kti k6sedelmi kamatot szdmit fel. 30 napot meghalad6 fizet6si k6sedelem, vagy a
szerzdd6ses id6szak alatti legal6bb k6t alkalommal 15 napot meghalad6 fizet6si kdsedelem
eset6n az Elad6 jogosult az ad6s-v6teli szerz6d6sben definirilt fizetdsi feltdtelek
feltilvizsg6lathra, de ak6r az adds-vdteli szerzbdds azonnali hat6lyri felmondils6ra is.

5.6. Az egyedi fizet6si felt6teleket

az adt.s-veteli szerzildeshattrozza meg.
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5.7

Amennyiben a Felek elolegk6nt tcirt6n6 fizet6sben rillapodnak meg, rigy:
5.7.1. azElad6 banksz6ml6jrlra befolyt eloleget csak a j6v6fr6s napj6n megval6sul6 es az
azt k<iveto 6rt6kesit6sekrol ki6llitott sz6ml6kban tudja azElad6 figyelembe venni.

5.7.2. Abban az esetben, ha a Vevo a kor6bban megfizetett elolegen feltil is sziilitott, azaz
tartozilsa van Elad6 fel6, a tartozits esed6kess6g6nek vizsgillata n6lktil a tartozds
osszege a kdvetkezo befolyt <isszegb6l rendez6sre kertil. Az Elad6 az elolegszilmlilt a

nyitott k6vetel6s kiegyenlit6se ut6n fennmarad6 dsszegrol 6llitja ki.
5.7

.3.

5.7.4.

5.7.5.

Amennyiben az elszilllitott mennyis6get nem fedezi az elolegk6nt utalt isszeg (azaz
a Vevo trilsz6llitott az eloleghez k6pest, a fennmarad6 risszeg - a tilszhllit6sok
ttikr6ben - kiszhmlfrz6sra keriil 6s a sziimla kelt6tol szttmitott 8 naptari napos
hat6ridovel fizetendo, figyelemmel az 5.6.2 pontban foglaltakat.
Amennyiben a sz6llit6sok befejez6dnek - de legk6sobb minden napt6ri 6v vdgen- az
Elad6 jogosult a Vev6 6ltal elolegk6nt elutalt, fennmarad6 dsszeget az Elad6nii
nyilvantartott, Elad6 6ltal aVev6 fel6 terhelt b6rmely jogcimti, el6zetesen egyeztetett
tarto zis6b a b esz 6mi tani.
Az el6legek nyilvrintarttsa Vev6nk6nt tdrt6nik, projektenk6nti el6leg k<ivet6s
alkalmaz6s6ra nincs lehetos6g.

5.8.

Elad6 valamennyi Vevdj 6t c6ginformiici6s adatb5zisok alapj 6n elemzi.

5.9.

Amennyiben Elad6 tdbb Vevovel krjt szerzod6st egy ad6s-veteli szerzod6s keretein beltil:
5.9.1. Elad6 jogosult megtagadni a szerzod6skdtdst olyan t6rsas6ggal, melyet valamely
szempont alapj5n kiemelten kock6zatosnak tart a t6rsas6g elemz6se sor6n.

5.9.2. Amennyiben Elad6 rigy it6li ffieg, hogy nincs akad6lya tdbb

5.9.3.

5.9.4.

t6rsas6ggal

(tovdbbiakban: vev6csoport) egy adils-vlteli szerz6d6s megk<it6s6re, rigy Elad6
jog6ban 6ll az ad6s-v6teli szerz6d6s fizet6si felt6teleit a vev6csoportban tal6lhat6,
Elad6 elemz6se alapj6n a legkock6zatosabb t6rsas5gra modellezni, mely fizet6si
feltdtel kivdtel n6lktl a vev6csoport valamennyi tagi6ra 6rtendo.
Amennyiben a vev6csoportban tal6lhat6 b6rmely Vev6 fizet6si k6sedelembe esik,
rigy Elad6 jogosult aztnottko kiszolg6l6s le6llit6sara a vevocsoport tobbi Vev6je fel6,
6s csak azt kdvetoen krjteles termdket biztositani, ha a vev6csoport k6sedelembe eso
Vevoj e a lej 5rt tartozbst marad6ktalanul rendezte.
A vev6csop ortra az ASZF egys6gesen vonatkozik oly m6don, mintha egy Vevok6nt
szerepelne az adis-vdteli szeruod6sben, teh6t a Vevok a vevScsoportban egym6ssal
6s egymds6rt felel6ss6ggel tartoznak.

5.r0 Amennyiben Vev6nek brirmely jogcimen lej6rt tartozisa iil fenn az Elad6 vagy a Colascsoport b5rmely egy6b tagja fel6, eslvagy Elad6 olyan t6nyrol, adatr6l, kdriilmdnyrol vagy
informrlci6rll szerez tudomiist, mely Elad6 saj6t kiz6r6lagos megit6l6se szerint Vev6
gazdashgi - p6nziigyi helyzet6t, Vevo fizet5k6pessdg6t vagy fizetokdszs6g6t h6tr6nyosan
6rint(het)i, yagy az elad6i k<ivetel6sek kiel6git6s6t b6rmely egy6b m6don vesz€lyeztet(het)i,
abban az esetben Elad6 jogosult - Vevo egyidejti 6rtesft6se mellett - a term6k 6rt6kesit6s6t
(Vev6 tov6bbi kiszolg6liis6t) felfiiggeszteni vagy tov6bbi felt6telekhez (biaositdk nyfjt6sa)
kdtni.
5.11

Yevo azadris-v6teli szerzodes alapj6n fenn6ll6 brirmely p€nilartozilstrbaaz Elad6val szemben
fenn6ll6 esetleges p6nzk6vetel6seit kiztrllag az Elad6 kifejezett elozetes ir6sbeli
hozzttjanias6val sz6mithatja be. Hozzt$6ru16s hiany6ban Vevot a Ptk. 6:49. $ szerinti
besz6mitSsi jog nem illeti meg. A besz6mit6si jog gyakorl6s6nak jelen pont szerinti
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korlitozitsirt Vevo az ad6sv6teli-szerz6d6s aldrirdsdval kifejezetten tudom6sul veszi

6s

elfogadja.

5.12. Vevo tudom6sul veszi, hogy az Elad6 6ltal az ad6s-v6teli szerz6d6s alapj6n ki6llitott szilmla
kifogrlsoldsdrakizdr6lag annak postiaisitol / elektronikus megktild6s6t6l sz6mitott 8. napig
van lehetosdge. Jogos 6szrev6tel eset6n az tj szitmla kibocsiit6sa vagy a szdmla javitisa az
eredeti szitmla szerinti fizetdsi hatAridSt m6dositja. A fenti jogvesZo hatSrid6 elmulaszt6sa
eset6n az Elad6 6ltal inditott esetleges jogi elj6r6sok (fizet6si meghagy6s, polg6ri per,
felsz6mol6s) sor6n Vev6 a szitmlixal kapcsolatban kifogrist 6rvdnyesen nem t6maszthat.

5.13. Felek a jelen szerzoddsbSl fakad6, Vevot terhelo fizet6si kcitelezetts6gek tekintet6ben a Ptk.
6:25 $-6ban foglaltakt6l annyiban t6rnek el, hogy az el6v:iJ,l6st megszakitja a kovetel6s
6rv6nyesit6s6re ir6nyul6 ir6sbeli felsz6lit6s is.

6.

Ktirnyezetv6delem, munkabiztonsig, balesetv6delem

A Vevo vtilalja, hogy saj6t vagy megbizott fuvaroz6ival az tzemben

6s logisztikai parkokban
(tov6bbiakban ,,iizemben") t<irt6no szdllitds 6s munkavegzes sor6n betartja a munkav6delmi-,
eg6szs6gv6delmi-biztons6glechnikai- 6s k<lrnyezetv6delmi jogszab6lyokat, el6ir6sokat, kiilcincis
tekintettel azijizeni kozleked6sre vonatkoz6 szab6lyokat, melyek az alilbbrak:

Ktirnvezetv6delem

6.1. A

Vevo vdllalja, hogy az tizemben tdrt6n6 sz6llit6s 6s munkavegzes sor6n semmif6le

kdrnyezetszenrryezest nem okoz (leveg6-, viz-,talajszennyez6s). A munkav6gzbs (sz6llit6s) 6s

mindennemti tev6kenys6g soriin a Vevo megbizottjinak (legt6bbsz<ir a gdpkocsivezet6nek)
kiemelt figyelmet kell forditania a kiszolghl6 izem 6s kdrnyezet6ben tal6lhat6 felszini 6s
felszin alatti vizek szennyezodds6nek megel6z6s6re.

6.2. Amennyiben vegyi anyagok (kenrianyag, hidraulika-olaj,

tizemanyag, stb.) kiciml6se sor6n az
tizemi teriilet talajaszerrryezodik, tigy aszennyezetttalaj 6s ftildtani kcizegszennyez6stSl val6
teljes ktini mentesftdse a Vevo, illetve megbizottjanak feladata 6s k<ilts6ge. Ilyen jellegti
k6resem6nyek kapcs6n a Vev6nek tt$ekoztatdsi kdtelezettsdge yan az Elad6 felelos mriszaki
vezetoje vagy termel6sir6nyit6j a irbnyflba.

6.3. A Vevo iiltal nem k<iz<ilt, de Vev6 tev6kenys6

ge 6ltal okozott szennyez6sek eset6n a karvesz6ly
visel6se 6s a k6rmentesit6s kotelme az ijizemi tertilet elhagy6s6t k<ivet6en sem sz6ll itt az
Elad6ra.

6.4.

Sz6llit6s sor6n, az izem tertilet6n vagy annak k6rnyezet6ben szemetet eldobni, elhagyni
szigoruan tilos! Amennyiben a Vev6 6ltal megbizott g6pkocsivezeto m6gis szemetel, aztBlad6
dokument6lja, melyrol iriisban 6rtesiti Vev6t, a g6pkocsivezetot pedig azonnali hat6llyal
kitiltj a az iizem tertilet6r6l.

6.5.

Vev6 k<iteles a sz6llitrls sor6n munkajat tgy vdgezni, hogy abb6l ad6d6an az epitett
kdrnyezetben k6r ne kcivetkezhessen be. K6resem6ny eset6ben Vevo (vagy megbizotda)
k<iteles az Elad6 felelos mriszaki vezetojet vagy termeldsir6nyit6jdt halad6ktalanul
tdjikoztatni. Vevo vagy megbizottja tev6kenys6g6b6l eredo 6s bizonyithat6 k6resem6nyek
kapcs6n Vevo telj eskdnien helyt6llni kdteles.
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Munkabiztonsig. balesetv6delem

6.6.

Az tizemek tertiletdre csak elozetes enged6ly alapjan szabadbel6pni. Engeddlyt az anyagkiad6
- mdrlegkezelo, termel6siranyit6 adhat.

6.7.

Az

6.8.

Az iizemek tertilet6re tcirt6no els6 bel6p6s elofi ktitelezo reszt venni a helyi

uzem tertilet6re val6 bel6p6ssel a Vevok k6pvisel6i (vagy megbiz6sukb6l elj6r6k)
elismerik, hogy megismert6k a bejiratntrl elhelyezett biaons6gi figyelmezteto t6bl6kon
szerepl6, biaons6ggal 6s a krizleked6s rendj6vel kapcsolatos szab6lyokat 6s 6ltal6nos
inform6ci6kat. Vev<ik k6pvisel6i (vagy megbiz6sukb6l elj6r6k) azizemektertlet6n kdtelesek
a biaons6gi inform6ci6 s t6blakon felttintetett szab6lyokat betartani.
biztonsdgi

szab6lyokat ismerteto munkav6delmi oktat6son. Az oktat6st a szolgSlatban l6v6
termel6sir6nyit6, m6rlegkezelo vegzi. Az oktat6s t6ny6t a kihelyezett oktat6si napl6ban
dokument6lni kell, az oktat6st k<ivetoen a kioktatott kdteles alfuimi az oktat6si napl6t.

6.9.

A

6.10.

Az tizemek tertilet6n a fejv6do sisak, l6that6s5gi mell6ny valamint zitrt lilbbeh haszndlata

rendszeresen visszaj6r6 g6pkocsivezet6k 6vente legal6bb egy alkalommal oktat6sban
r6szestilnek. Az oktatils keret6ben megismert munkav6delmi szab6lyok betart6sa minden, az
iizemben tart6zkod6 szem6ly resz5re kdtelezo.
kotelez6. Az iizemek teriilet6n gyalogosan ktizlekedni csak a bej6ratn6l elhelyezett tfij5koztat6
t6bl6n,,gyalogos kdzleked6sre enged6lyezett" tertileten szabad! Az iizemek teriilet6n 6rv6nyes
szabiilyok megs6rtdse , igy az egydni v6doeszkdztik haszn6latiinak mellozdse, azorrrali kitilt6st
vonhat maga ut6n.

6.1 1.

A ktilfejt6sti bSnyaudvaron 6s medd6h6ny6r6l t<irt6n6 szdllitirs,tart6zkodfs eset6n a veszdlyes
peremet sem gyalog sem j6rmrivel nem kcizelithetik meg. A vesz6lyes t6rr6szek 6s biaons6gi
v6d6s6vok hat6rvonaliit megfelel6 frzikai jelcil6ssel (v6d6t<ilt6ssel / v6d5korl6ttal I
jelzoszalaggal / kerit6ssel) biztositja az Elad6. A fizikai jel6l6ssel elhat6rolt biztons6gi
v6dodvezeten beliilre brirmely okb6l bel6pni (behajtani) tilos ds 6letvesz6lyes!

6.t2. Az izem tertilet6n csak a kijelolt riton szabad kozlekedni 6s sz6llitirst vdgezni, a b6nyatizem
tertilet6n a KRESZ szab6lyok 6rv6nyesek!
6.13. Azizemtertilet6n 6rvdnyes biztons6gi el6ir6sokat figyelmen kivtil hagy6, vagy mtikcidds6vel
(magatartits6val) m6sokat veszdlyezteto szem6lyeket (g6pkocsivezet6k) az Elad6 az izem
tertilet6rSl (a Vev6 ir6sos tilj5koztatisa mellett) halad6ktalanul kitiltja.
6.14. Elad6 a megrakott j6rmtiveket ellenorizheti. Ekkor a j6rmii vezet6je ktiteles a sz6llit6si
okmanyt bemutatni, vagy 6tadni az ana illet6kes szem6lynek (iizemvezet6, m6rlegkezelo,
termel 6s i r6nyi t6, b i zt ons6g i 5r, ezzel me gbizott szemely) .
6.1 s.

Az tizemben tortent minden esem6nyt (k6r, baleset) azonnal, mlgazizem/izemr6sz elhagy6sa
elott jelenteni kell a termel6sir6nyit6nak, m6rlegkezel6nek, aki a sztiks6ges int6zked6st
halad6ktalanul meg fogja tenni. A Vevo felel6ss6get v6llal az6rt, hogy a fuvaroziisi
mtiszaki
tev6kenys6g sor6n alkalmazott g6pj6rmiivek, munkag6pek megfelelnek
kdtelez6
6s
egydb
mindazon
rendelkeznek
felt6teleknek, el6ir6soknak, tov6bbii folyamatosan
biztosit6sokkal, melyek alapj6n a fuvaroz6si tev6kenys6ggel osszefiigg6sben Elad6t 6rt k5rok
teljeskdnien megt6rit6sre kertilhetnek.

a
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7.

A Vev6re irinyad6 el6irr[sok
7

.l

A Vevo kijelenti, hogy a saj6t vev6i lbeszerziii minos6g6vel kapcsolatban, ill. erre tekintettel
az adisvltel lebonyolit6sa sor6n rd irinyad6 jogszab6lyok 6s egy6b eloir6sok betart6s66rt
kiz6r6lagosan felel. A Vev6 a fenti jogszab6lyok 6s egy6b elSirrisok betartiis6nak
elmarad6s6b6l esetlegesen M Elad6ra h6rul6 h6tr6nyos jogkovetkezm6nyek6rt idobeli
korl6toz6s nelkiil teljes kcirti felel<iss6get v6llal (bele6rtve a kdvetkezm6nyi kiirokat is). fgy kiil6n<isen, de nem kiz[r6lagosan- a Vevo azElad6nak teljes kdnien megt6riteni lartozlk az
Elad6ra esetlegesen kiszabott birs6gokat, az esetlegesen felmeriilt hat6s6gi, illet6leg peres 6s
egy6b ktilts6get, mint az Elad6nSl felmer0lt k6rokat, vagy ezek al6l kdteles azBlad6t egy6b
m6don mentesiteni.

7.2

Vevo kijelenti, hogy nem minostil akozbeszerz6sekrol szol62015. 6vi CXLIII. trirv6ny (Kbt.)
5.-7. $-ok alapjan ajanlatk6ro szewezetnek, illetve a jelen szerz6d6ssel megviisilrl6sra kertilo
term6k beszerzdse nem tartozik a Kbt. hat6lya al6. Amennyiben a szerzod6snek az Elad6
r6sz6r6l ttirt6n6 teljesit6s6t megelozoen meg6llapit6sra keriil, hogy a Vev6 fenti nyilatkozata
val6tlan, ugy az Elad6 megtagadhatja a teljesit6st es a szerzod6st azonnali hatrillyal
felmondhatja, illetve att6l el6llhat. Ebben az esetben a Vev6 nem 6rv6nyesithet az Elad6val
szemben a szerzodls nem teljesit6se ill. megsztin6se eset6re kikdtdtt semmilyen
jogk<ivetkezmenyl. Amennyiben a Vev6 fenti nyilatkozatilnak val6tlans6g6ra csak a teljesit6st
kdvet6en, olyan id<ipontban kertil sor, amikor az eredeti 6llapot helyre6llit6s6ra nincs
lehet6s6g, a val6tlan nyilatkozatb6l eredo jogkcivetkezm6nyek6rt a Vevo a fenti 7.1 pont
szerint tartozik felelos s6g gel.

7.3 Az ad5s-v6teli

szerzodds kozbeszerzdsi elj5r6sban

val6 r6szv6tel eset6n

sz6nd6knyilatkozatk6nt nem haszn6lhat6 fel.

8.

Vegyes 6s

8.1

zir6 rendelkez6sek

Elad6 ti\dkoztatja a Vev6t, hogy tizemeiben vagyonv6delmi okokb6l zfurtlilnct biztons6gi
vide6 kamer6k vannak elhelyezve. Erre tekintettel Vevo viillalja, hogy a szerzodds teljesit6se
kapcs6n azizembe bel6po saj6t vagy afixaroz6 munkav6llal6i r6sz6r6l beszerzilbeszerezteti
a k6p- 6s hangfelv6tel k6szit6s6hez val6hozzdj6rul6st (Ptk. 2:48.$ (1) bek.), amit Elad6 r6sz6re
annak k6r6s6re megktild. Ezen kdtelezettsdg megszeg6sdbol eredo minden jogk<ivetkezmdny
Vev6t terheli.

8.2

A jelen ASzF 5.6. pontjinak alkalmazdsdban a Colas-csoport tagjai a Colas HungiiaZrt.
(1113 Budapest, Bocskai tt 73.) 6s mindazon gazdasigi t6rsas6gok, melyekben a Colas
Hung6ria Zrt. a Ptk. 8:2. $ (l) bekezd6s szerinti t<ibbs6gi befoly6ssal rendelkezik.

8.3 A Felek az adils-veteli szerzod6s tartalm6t titokk6nt kezelik, arr6l kivtil6ll6 szem6lynek

a

m6sik F6l elSzeteshozzhjirul6sa n6lktil felvil6gosit6st nem adnak.

8.4

Az adds-veteli szerzoddsben rogzitett iigyletek lebonyolit6sa 6s v6grehajt6sa sor6n a Feleknek
j6hiszemtien 6s tisztess6gesen kell elj6rniuk es kdtelesek egym6ssal fokozottan
egyiittmtik<idni. Feleknek trlj6koztatniuk kell egymiist minden olyan dologr6l, amely
sztiks6ges lehet kritelezetts6geik teljesit6s6hez vagy jogaik gyakorhis6hoz, illetve az addsv6teli szerzod6sben rdgzitett tigyletek teljesit6s6hez 6s megval6sitdsdhoz.

8.5

Ha az adiis-v6teli szerzodds (vagy a jelen ASzf; b6rmely rendelkez6se teljesen vagy rdszben
6rv6nytelennd vagy m6s m6don jogelleness6 v6lna, (i) akkor a fennmarad6 rendelkez6sek
6rvdnyessdge, jogszenisdge 6s 6rv6nyesfthet6s6ge tov6bbra is v6ltozatlanul ferumarad, 6s (ii)
a Feleknek a lehet6 leghamarabb j6hiszemri taniicskoz6sokat kell folytatniuk egy olyan

t3lt5

helyettesito rendelkez6srol, amely jogilag drvdnyes 6s amely a lehet6 legkdzelebb rill a
megSllapod6s cdlkittizdseinek el6rds6hez 6s egyenertekt gazdasrlgi hatrist eredm6nyez. A
helyettesito rendelkez6st att6l az id6pontt6l kezdve kell alkalmazni, amikor a helyettesitett
rendelkez6s 6rv6nytelenn6 vagy t<irv6nytel enn 6 v 6lt.

8.6

a jelen ASzF teljes
kdnien tartalmazza. melyre tekintettel Felek a Ptk. 6:63. $ (5) bekezd6s6nek alkalmaztsitt
kifejezetten kizhrJhk. Figyelemmel a Ptk. 6:87. $-6ra, Felek rogzitik, hogy az ad6s-v6teli
szerzod6s 6s a jelen ASzF a meg6llapod6s valamennyi felt6tel6t tartalmazza, ennek
megfeleloen az ad6s-v6te1i szerz6d6sbe 6s a jelen ASzF-be nem foglalt kor6bbi
meg6llapod6sok hat6lyukat vesztik. Felek kor6bbi jognyilatkozatai aszerzod6s 6rtelmez6sdn6l

Felek kijelentik, hogy meg6llapod6suk at az adfus-veteli szerzod6s, valamint

figyelembe vehetok.

8.7

Felek megdllapodnak, hogy a Vevo Sltal esetlegesen rendszeresitett 6ltal6nos szerzod6si
feltetelek (Ptk. 6:77. $) jelen ASzF, illetve az eseti megrendel6sek eset6ben nem
alkalmazhat6ak 6s nem v6lnak a jelen ASzF, illetve az egyedi ad6s-v6teli szerzodes r6szbv€.

8.8

Vevo kdtelezetts6get v6llal arra, hogy sem Elad6 munkav6llal6ja, sem azElad6 r6sz6re vagy
6rdek6ben tev6kenys6get vegzo m6s szem6ly r6sz6re nem ig6r, ajitnl vagy ad jogtalan elonyt
az€rt,hogy ezen munkav6llal6 / m6s szemlly az ad6s-v6teli szerzod6ssel kapcsolatos b6rmely
kciteless6g6t megszegje. Amennyiben Elad6 b6rmely munkavilllaloja, vagy azElad6 r6sz6re
vagy 6rdek6ben tevdkenysdget vegzo m6s szem6ly jogtalan el6nyt k6r a Vev6t5l, a Vevo
kdteles errril Elad6t 24 6rin beliil inlsban 6rtesiteni. E rendelkez6sek megszeg6se eset6n az
Elad6 azonnali hat6llyal jogosult felmondani a szerzodlst 6s bel6t6sa szerint a megfelelo
hat6s6gokhoz fordulni.

8.9

Feleknek az adis-vfiteli szerzoddssel kapcsolatban egym6shoz intezett 6rtesit6sei akkor
tekinthetok megfeleloen teljesitettnek, amennyiben azt a m6sik F6l mindegyik6nek az iintett
ad6s-v6teli szerzod6sben meghatarozott k6pviseloje cim6re fr6sban - lev6l, e-mail vagy telefax
ritj6n - ktildt6k meg 6s annak kflzhez v6tel6t t6rtivev6nnyel, vagy elektronikus t6rtivev6nnyel,
vagy elektronikus fax-visszaigazol6ssal igazolni is tudj6'k. Ettril ft.iggetlentil, az az tizenet,
amelyet a fentieknek megfelel5en ktldtek el, de a fogadiis hely6re 17.00 6ra ut6n, vagy nem
munkanapon 6rkezett meg, csak a kcivetkezo munkanapon tekinthetokeziemettnek azitvdtel
hely6n. Ajanlott ktildem6ny eset6ben az 6rtesit6st a felad6st krivet6 dtddik napon kellkeiltez
vettnek tekinteni, szem6lyes k6zbesit6s eset6n az futadis napjdn,6s fax tizenet eset6ben a fax
v6tel6nek visszaigazol6s6n felttintetett napon (h6tv6geken vagy tinnepnapokon a tovSbbit6st
kdveto elso munkanapon). T6rtivev6nnyel tcirtdn6 k6zbesit6s eset6n k6zbesitettnek tekintendo
az 6rtesit6s a m6sodik sikertelen k6zbesit6st k<ivet6 napon. Vita eset6n a ktild6 F6l koteles
bizonyitani a feladds t6nyet.

8.10 Az adis-veteli szerzod6s kiz6r6lag ir6sban, a felek 6ltal

cegszenien aliiirt kdzds, vagy
felmond6s/el6ll6s gyakorl6sa eset6n egyoldalir nyilatkozattal m6dosithat6, vagy sztintetheto
meg.
elsodlegesen peren kivtili
egyeztet6ssel rendezik. Ennek sor6n felek k6telesek 15 napon beltil ir6sban kifejteni
6llSspontjukat 6s a m6sik f6llel kciz<ilni bizonyit6kaikat, 6s csak ezt kdvet6en- 45 napon beltili
meg6llapodds hi6nyriban - fordulhatnak bir6s6ghoz. Ez a rendelkez6s nem vonatkozik a 30
napon trili fizet6si k6sedelem miatti felsz6mol6si elj6rrls megindit6sdnak eset6re. Ennek
eredm6nytelens6ge eset6n a felek az illtaltnos szab6lyok szerint hatrlskorrel 6s illet6kess6ggel
rendelkezo rendes bir6s6g ddnt6s6nek vetik al6 magukat.

8.11 Felek meg6llapodnak abban, hogy az esetleges vit6s k6rd6seket
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8.12 Az Ad6s-Veteli

szerzod6sben 6s jelen Altal6nos Szerz6d6si Felt6telekben nem szabillyozott
k6rd6sekre Felek a vonatkoz6 magyar jogszab6lyok, igy elsosorban a Ptk. (2013.6vi V. tv.)
szab 6ly ait

8.13

rendelik alkalmazni.

AzEladS fenntartja a jogot az Altalirrros Szerzod6si Felt6telek m6dosit6s6ra, melyrol a Vevot
a m6dosit6st k<ivet6 8 napon beltil ir6sban 6rtesiti. Amennyiben a Vevo az Altal6nos
Szerzod6si Felt6telek m6dosft6s6r6l ktilddtt ir6sos drtesit6st es az Altaliros Szerz6d6si
Felt6telek publik6lis6t kdveto l5 napon behil nem 6l kifog6ssal, azBlado elfogadottnak tekinti
a Vev6 r6sz6rol az Altalinos Szerzod6si Felt6telek m6dosittr;trt, amely a hatalyban l6vo
(folyamatos teljesit6s alatt 6116) szerzod6sekre is kiterjed (kiv6ve a kdzbeszerzdsi elj6rdsban
megkdtdtt szerz6ddseket). Amennyiben a Vev6 a fent emlitett hat6ridoben kifog6ssal 61, a
Felek igyekeznek szerzodls m6dosit6s ritjrln a felt6telekben meg6llapodni.

8.14 A Vevo az adtsveteli

szerzod6s al6ir6s6val kijelenti, hogy mrikdd6se <isszhangban 6ll a
komrpci6- ellenes jogszabillyokkal6s ismeri, valamint tudom6sul veszi a Colas magyarorszdgi
c6gcsoportj6nak etikai 6s megfelel6si (compliance) elveit, amelyek a c6gcsoport honlapj6n
el6rhetoek:
http

s

:

//col as.hu/colas-eszakko/dokumentumok- eszakko/

A Vevo tudom6sul veszi tov6bb6, hogy b6rmely komrpci6- ellenes jogszabilly, vagy a Colas
csoport etikai 6s compliance elveinek megs6rt6se alapot adhat az Elad6 szitrr,fira a
keretszerzod6s/adris-v6teli szerzod6s azonnali hat6lyri felmond6s5ra 6s az Elad6 jogosult a
fentiek szerinti azonnali hatrilyri felmond6sb6l eredo b6rmely 6s minden k6ra megt6rit6s6t
k<ivetelni a Vevot6l.

8.15

Az Elad6 kijelenti, hogy a keretszerzod6s/ad6s-vdteli szerzod6s teljesit6s6vel, valamit azBlad6
honlapj6nak hasznirlatilal <isszeftigg6sben felmertil6 szem6lyes adatok kezel6se sorin az
Elad6 honlapj6n kdzdtett Adatkezel6si t6j6koztat6kban foglaltak szerint j6r el, amelyek az
al6bbi linken el6rhet6ek:
https //colas.hu/colas-e szakko/dokumentumok-eszakko
:

https://colas.hu/wpcontent/uploadsl20l9lll/Adatkezelesi_tajekoaato_weboldalon_kezelt_adatokra

2019.11.19.pdf

A Vevo az addsveteli

szerzod6s al6ir6s6val kijelenti, hogy a fentiek szerinti Adatkezel6si
ti$6koztat6kban foglaltakat megismerte 6s azokat tudomilsul vette.

Tarcal, 2022. m6rcius 7.
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