
ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

HATÁLYOS: 2015. augusztus 1-től 

1 

 

1. Hatály: 
Jelen Értékesítési és Szállítási Feltételek mindazon 
megkötött üzletre, szerződésre, az azokkal összefüggő 
szállításokra és pótszállításokra vonatkoznak, amelyeket a 
SzeBeton Zrt. mint gyártó/szállító/eladó és Vevője köt. A 
jelen Értékesítési- és Szállítási Feltételek a SzeBeton Zrt. 
honlapján bárki számára megismerhetők és letölthetők; így 
a Vevő által automatikusan elfogadottnak, illetve a 
SzeBeton Zrt. és a Vevője között létrejött szerződésre 
automatikusan alkalmazandónak tekintendők. A jelen 
Értékesítési és Szállítási Feltételektől eltérni, ill. azokat 
mellőzni csak annyiban és olyan módon lehet, amely 
eltérésben a Vevő és a SzeBeton Zrt. képviselői írásban 
kifejezetten megállapodnak. 
2. Ajánlatok és szerződéskötés: 
A SzeBeton Zrt. ajánlatot a mindenkori árlista 
nyilvánosságra hozatalával, illetve a Vevő számára 
levélben, vagy faxon megküldött egyedi árajánlat 
formájában tesz. Az ajánlati kötöttség – ha a SzeBeton Zrt. 
az egyedi ajánlatban másként nem rendelkezik – az 
egyedi ajánlatokra az ajánlat megtételét követő 30 napra 
korlátozódik. A SzeBeton Zrt. e határidőt követően jogosult 
az egyedi ajánlati árak egyoldalú korrekciójára, mely az 
ajánlatot kérőnek történő megküldéssel lép hatályba. A 
SzeBeton Zrt. a listaárakat bármikor jogosult egyoldalúan 
módosítani azok közzétételével. Az ajánlati árak és 
listaárak egyoldalú módosítása a SzeBeton Zrt. részéről 
már kézhez vett megrendelések, illetve a már létrejött 
szerződések árait nem érinti. A Felek közötti külön írásbeli 
szerződés hiányában a Vevő az egyedi ajánlat, vagy a 
közzétett listaárak alapján megrendelést küld a SzeBeton 
Zrt. részére, melynek megküldésével kifejezetten elfogadja 
jelen Általános Értékesítési – és Szállítási Feltételek 
rendelkezéseit. A szerződés a Vevő megrendelésének a 
SzeBeton Zrt. által történő írásbeli visszaigazolásával, 
ennek hiányában a teljesítés megkezdésével jön létre. Ha 
a Vevő megrendelésére a SzeBeton Zrt. a megrendeléstől 
eltérő tartalmú nyilatkozatot tesz (ideértve azt is, ha a 
SzeBeton Zrt. más szállítási határidőt jelöl meg, mint a 
megrendelés), úgy az új ajánlatnak tekintendő, melyet a 
Vevőnek el kell fogadnia a szerződés létrejöttéhez. A 
SzeBeton Zrt. bármikor jogosult a megkötött szerződéstől 
írásbeli egyoldalú nyilatkozattal, érdekmúlás bizonyítása 
nélkül elállni, az esetlegesen folyamatban levő 
teljesítéseket megszüntetni – az ebből eredően a Vevőnél 
felmerülő esetleges károk viselése nélkül – abban az 
esetben, ha a szerződéses jogviszony alatt: 

a.) a szerződés szerinti fizetési feltételeket a Vevő 

nem tartja be, illetve fizetési kötelezettségeit 

esedékességkor nem teljesíti; vagy 

b.) a Vevőt illetően olyan körülmények válnak 

ismertté, melyek a Vevő fizetőképességét 

megkérdőjelezik, vagy 

c.) ha a teljesítés a Vevő olyan egyedi igénye miatt, 
mely a forgalomban szokásos mértéket 
meghaladó módosítást igényelne, akadályba 
ütközik vagy lehetetlenné válik. 

3. Megrendelés: 
A megrendelést a SzeBeton Zrt. részére akként kell 
megküldeni, hogy annak minden esetben tartalmaznia kell 
a megvásárolni kívánt árunak a SzeBeton Zrt. 
termékismertetőjében rögzített: 

- pontos megnevezését,  

- méretét, egyedi paramétereit, 

- minőségi osztályát; 

- pontos darabszámát,  

- a Vevő adatait, számlázási és szállítási címet, 

- a Vevő által javasolt szállítási határidőt; 

- az arra vonatkozó információt, hogy a Vevő az 

árut a SzeBeton Zrt. telephelyén veszi-e át, vagy 

igényli a SzeBeton Zrt-től az áru meghatározott 

telephelyre történő kiszállítását; 

- az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, hogy a 
Vevő a jelen Általános Értékesítési – és 

Szállítási Feltételeket magára és a 
megrendelésre nézve kötelezőnek ismeri el; 

- dátumot és a Vevő képviselőjének aláírását. 
Amennyiben a megrendelés a fenti adatokat rosszul, vagy 
hiányosan tartalmazza, úgy a SzeBeton Zrt. a hibás 
szállításból eredő károkért, költségekért nem vállal 
felelősséget. 
4. Árak és elszámolás: 
A SzeBeton Zrt. mindenkori árjegyzéke a gyártelepi (2000 
Szentendre, Dózsa György út 20.), kiszállítás nélküli 
listaárat tartalmazza. A listaár tartalmazza a járműre való 
felrakodás költségét is. Az elszámolás alapja a SzeBeton 
Zrt. által kiállított, a Vevő vagy megbízottja által aláírt 
szállítólevél. Az ajánlati ár – eltérő megállapodás 
hiányában – a szállítási költségeket nem tartalmazza, az 
áru fuvarozásáról a Vevőnek saját felelősségére és 
kockázatára kell gondoskodnia. A termékek minőségi és 
mennyiségi átvételének helye a SzeBeton Zrt. telephelye 
(kivéve, ha a Felek megállapodása értelmében a termékek 
kiszállítását a Vevő részére SzeBeton Zrt. vagy 
megbízottja végzi, mely esetben a minőségi és mennyiségi 
átvétel helye a termékek lerakodásának helye). A 
termékek átvételére a Vevőre hivatkozva megjelenő 
személy(eke)t a SzeBeton Zrt. az átvételre jogosult 
személy(ek)nek tekinti, és az erre való jogosultságot külön 
nem ellenőrzi. A termékek átvételét végző személy(eke)t a 
Vevő képviseletében eljáró személynek kell tekinteni, így 
minden nyilatkozat, vagy cselekmény, amelyet e 
személy(ek) tesz(nek), azt a Vevő nyilatkozatának vagy 
cselekményének kell tekinteni. 
5. A Vevő elállása a szerződéstől: 
Amennyiben a Vevő a SzeBeton Zrt. által írásban 
visszaigazolt megrendeléstől, illetve a már létrejött 
szerződéstől eláll, úgy a listaárakban rögzített termékek 
esetén a megrendelés értéke 20%-ának megfelelő 
bánatpénzt köteles haladéktalanul megfizetni a SzeBeton 
Zrt. részére.  
Egyedi (a termékismertetőben, illetve a listaárakban nem 
rögzített) termék megrendelés esetén a SzeBeton Zrt. az 
megrendelés vételárának 50%-át előlegként jogosult 
követelni a Vevőtől, az erre vonatkozó előlegbekérő 
ellenében. Ebben az esetben a SzeBeton Zrt. mindaddig 
nem kezdi meg a gyártást, valamint a teljesítési határidő 
mindaddig nem kezdődik meg, amíg az előleg a 
bankszámláján jóváírásra nem került. Amennyiben a Vevő 
az előleget az előlegbekérő kézhezvételét követő 8 (nyolc) 
napon belül nem fizeti meg, úgy a megrendelés, illetve a 
létrejött szerződés automatikusan hatályát veszti.  
Ha a Vevő egyedi termék megrendelése esetén eláll a 
szerződéstől úgy (i) amennyiben az elállásnak a SzeBeton 
Zrt. általi kézhezvételekor a gyártás még nem történt meg, 
úgy a Vevő az ilyen egyedi termék vételárának 50%-át, 
illetve (ii) amennyiben az elállásnak a SzeBeton Zrt. által 
kézhezvételekor a gyártás már megtörtént, úgy az ilyen 
egyedi termék vételárának 100%-át a Vevő bánatpénzként 
köteles megfizetni a SzeBeton Zrt. részére, felhívásra. 
6. Szállítás és rakodás: 
A SzeBeton Zrt. a telephelyén, vagy a szállítási címen a 
Vevő megrendelése szerint, kifogástalan minőségű árut 
rak fel a szállítóeszközre. A SzeBeton Zrt. jogosult 
jogkövetkezmények nélkül a vállalt határidőtől számított 
további legfeljebb 15 nappal később teljesíteni, 
amennyiben azt a körülmények indokolják, erről azonban 
köteles a vállalt határidőt megelőzően a Vevőt tájékoztatni. 
A Vevő, vagy képviselője (Vevő szállítmányozója) az áru 
minőségét az átvétel után köteles ellenőrizni és a 
szállítólevélen aláírásával igazolni. Az árunak a SzeBeton 
Zrt-től átvételét követően a felelősség és kárveszély a 
fuvarozót, illetve a Vevőt terheli. Utólagosan felmerülő 
bármilyen minőségi kifogással, és szállítási sérüléssel - az 
átvételkor nem észlelhető rejtett hiba esetét kivéve - 
kapcsolatos reklamáció tisztázásáig a termék nem 
építhető be. Amennyiben az árut a vizsgálat lezártáig 
beépítették, úgy a minőségi kifogást a SzeBeton Zrt. 
elfogadni nem tudja, és e vonatkozásban felelősség a 
SzeBeton Zrt-t nem terheli.  
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Ha az egyeztetett szállítási napon az áru nem kerül 
elszállításra a Vevő, vagy megbízottja által a SzeBeton Zrt. 
telephelyéről (vagy a SzeBeton Zrt, általi kiszállítás esetén 
a Vevő, vagy megbízottja a szállítási címen az árut nem 
veszi át), úgy a SzeBeton Zrt. tárolási díjat jogosult 
felszámítani, amely naponta az át nem vett áru értékének 
1%-a. Ha a Vevő vagy megbízottja az egyeztetett szállítási 
napot követő 30 napon belül sem szállítja el az árut a 
SzeBeton Zrt. telephelyéről, úgy a SzeBeton Zrt. jogosulttá 
válik a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni, 
az árut harmadik személy részére értékesíteni, illetve 
azzal szabadon rendelkezni; mely azonban a Vevőnek az 
addig felmerült tárolási díjfizetési kötelezettségét nem 
érinti. 
7. Fizetés, fizetési feltételek: 
Az áru ellenértékének kiegyenlítése történhet készpénzzel 
a SzeBeton Zrt. pénztárában, vagy banki átutalással a 
SzeBeton Zrt-nek a számlán megjelölt bankszámlájára. A 
fizetési határidőt a számla rögzíti a felek között létrejött 
megállapodásokkal összhangban; amennyiben a Felek 
között nem jött létre erre vonatkozóan külön 
megállapodás, úgy a fizetési határidő a teljesítést követő 
8. nap. A fizetések akkor számítanak kiegyenlítettnek, ha a 
SzeBeton Zrt. számláján a jóváírás megtörtént vagy 
pénztárába az összeg befizetésre került.  
Vevő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelme esetén a 
SzeBeton Zrt. a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal 
növelt értékű késedelmi kamatot számít fel az első 
késedelmi naptól kezdve a kifizetés napjáig. Hogyha a 
Vevő késedelembe esik, köteles a SzeBeton Zrt-nek a 
követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 
legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank 
késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján 
érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint 
megfelelő forintösszeget megfizetni. (a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:155. 
§.) E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem 
egyéb jogkövetkezményei alól, annak összege azonban a 
kártérítésbe beszámít A Vevő fizetéseit a SzeBeton Zrt. a 
Ptk. 6:41. §, Ptk. 6:46. §-aiban rögzítettek szerint könyveli. 
8. A tulajdonjog fenntartása: 
A SzeBeton Zrt. által értékesítésre kerülő áru a 
vételárának teljes kiegyenlítéséig (beleértve a késedelmi 
kamatot és egyéb költségeket is) a SzeBeton Zrt. 
tulajdonában marad (eddig a SzeBeton Zrt. a tulajdonjogát 
fenntartja). A 30 napot meghaladó fizetési késedelem, 
illetve a Vevő elleni csőd-, vagy felszámolási eljárás, 
illetőleg végelszámolás esetén a SzeBeton Zrt.–nek 
jogában áll a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül 
elállni, a tulajdonát képező árut a Vevőtől elhozni és 
értékesíteni azt. A Vevő beleegyezését adja, hogy ebben 
az esetben a SzeBeton Zrt. a Vevő munkaterületére, 
telephelyére-székhelyére a termék visszavétele és 
visszaszállítása céljából akadálymentesen bejusson és a 
terméket onnan önállóan elszállítsa. A visszaszállításból 
újra értékesítésből eredeztethető többletköltségek és károk 
a Vevőt terhelik. 
9. Visszáru: 
A Vevő megrendelése alapján kiszállított hibátlan árut a 
SzeBeton Zrt. nem vásárolja vissza. 
10. Szavatosság: 
A SzeBeton Zrt. szavatolja, hogy az általa gyártott és 
forgalomba hozott termékek mindenben megfelelnek a 
vonatkozó szabványoknak. A termékek kialakítására, 
műszaki jellemzőire vonatkozó normatív értékeket a 
SzeBeton Zrt. terméktájékoztatóiban nyilvánosságra 
hozza. Ezen túlmenően a terméktájékoztatók tartalmazzák 
azon felhasználási és alkalmazási szabályokat, melyek 
maradéktalan betartása feltétele a termékek műszaki 
tulajdonságai érvényesülésének, ezzel a SzeBeton Zrt. 
szavatosságának. A SzeBeton Zrt. a termékek műszaki 
adatainak és kialakításának változtatási jogát fenntartja. A 
SzeBeton Zrt. minőségi kifogást csak a teljesítéstől 
számított 5 (öt) napon belül írásban, és csak abban az 
esetben fogad el, ha az rejtett (átvételkor nem 

észrevehető) hibából, a gyártás hiányosságaira 
visszavezethetően következett be. A Vevő a vélhetően 
hibás terméket nem építi be. A termékre vonatkozó 
minőségi kifogás esetén a SzeBeton Zrt. 5 (öt) 
munkanapon belül az esetet kivizsgálja, és – amennyiben 
a kifogás megalapozott - további 15 (tizenöt) napon belül 
az árut kijavítja (amennyiben a hiba teljes mértékben 
javítható), kicseréli, vagy árengedményt ad. Tervezési 
hiba, szakszerűtlen beépítés, a terméken végrehajtott 
utólagos átalakítás miatt bekövetkezett minőségromlásért 
és károkért a SzeBeton Zrt. semminemű felelősséget nem 
vállal A viszonteladók, vagy más közvetítők kötelesek a 
felhasználókat tájékoztatni a gyártó által meghatározott 
műszaki tulajdonságokról, a beépítési és felhasználási 
szabályokról. 
11. Értesítések 
Bármelyik fél által a másiknak küldendő mindenfajta 
közleményt, értesítést írásban, magyar nyelven kell 
megtenni és a legmegfelelőbb módon (i) saját kezűleg 
kézbesítve, (ii) legalább ajánlott levélben, (iii) faxon vagy 
(iv) elektronikus levélben kell eljuttatni, a másik fél részére. 
A Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem 
hivatkozhat arra, hogy valamely általa, vagy a fax 
készülékéről vagy e-mail címéről küldött telefax vagy 
elektronikus levél nem arra jogosulttól származik. A 
közlemény/értesítés kézbesítettnek tekintendő: (i) küldönc 
útján való kézbesítés esetén a kézbesítéskor, vagy a 
személyes átvételkor; (ii) tértivevényes levélben való 
postázás esetén a tértivevény által igazolt időpontban, 
ajánlott levél esetében vagy amennyiben a tértivevény 
szerint a kézbesítés sikertelen, úgy minden esetben a 
postára adást követő 5. (ötödik) munkanapon; (iii) fax 
küldése esetén a fax elküldését igazoló jelentésben 
megjelölt időpontban; (iv) e-mailben való küldés esetén a 
küldő fél köteles bekapcsolni az üzenet "elolvasta" 
visszaigazolás funkcióját, így annak a küldőhöz történt 
visszaérkezésekor; vagy ha ez – bármely okból – nem 
lehetséges, akkor a küldő fél legalább az „üzenetek 
kézbesítésének visszaigazolása” funkciót köteles 
bekapcsolni, és ezen igazolás által igazolt időpontban az 
e-mail kézbesítettnek tekintendő. 
12. Jogvita: 
A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételekben 
nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, 
elsősorban a Ptk. előírásai az irányadóak. Jogvita esetén a 
Felek a szerződéskötés helye szerinti bíróság 
illetékességét kötik ki. A szerződéskötés helye a SzeBeton 
Zrt. székhelye. 


