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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.1. A szerződés tárgya: Zúzottkő termékek adásvétele, a kőzúzalék származási helye a kisnánai 
bányaüzem („Kisnána I. – andezit”), az abasári bányaüzem („Abasár I. – andezit”), vagy a 
hollókő-nagylóc-zsunypusztai bányaüzem („Nagylóc I. – andezit”) (a továbbiakban a „Zúzottkő 
termék adásvétele”). 

 
1.2. Eladó: MAB Tarnóca Kft. 

 
Székhelye:    2045 Törökbálint, Torbágy u. 20., 
Cégjegyzékszáma:   13-09-109706 
Adószáma:    12154072-2-13 
 Tel:    +36 1 700 4900 

Fax:   +36 1 700 4999 
 Weboldal:    www.tarnoca.hu 

 
Fióktelep (kisnánai kőbánya):  3264 Kisnána, külterület 0189/4 hrsz. 
 Tel:    +36 37 524 100 

Fax:   +36 37 524 101 
 
Fióktelep (abasári kőbánya):  3261 Abasár, külterület, 071/2 hrsz. 
 
Fióktelep (hollókő-nagylóc-zsunypusztai kőbánya):  

3175 Nagylóc, külterület, 0118/3 hrsz. 
 Tel:    +36 32 343 643 

Fax:   +36 32 343 643 
 

1.3. Vevő: az a természetes vagy jogi személy, aki a zúzottkövet megveszi. 
 (a Vevő és az Eladó a továbbiakban együtt, mint „Felek”, külön-külön mint „Fél”). 

 
1.4. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”): Eladó a jelen Általános Szerződési 

Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Zúzottkő termékek 
adásvételét és annak feltételeit, az Eladó és a Vevő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a 
Zúzottkő termékek adásvételével összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF 
rendelkezései a jelen vagy módosított formájukban visszavonásig hatályban maradnak.  
 

 

2. A TELJESÍTÉS 

 
2.1. A mindenkori árak tonnában és forintban (HUF), a bányatelephelyen szállítóeszközre 

felrakodva értendőek és nem tartalmazzák az általános forgalmi adó összegét. A szállított 
mennyiség igazolása Eladó telephelyén történő kiléptetés és hiteles 
hídmérlegelés/kanálmérlegelés alapján történik, melyről az Eladó szállítólevelet ad át a Vevő 
megbízottjának vagy alvállalkozójának, a fuvart végző személynek (a továbbiakban 
„Fuvaros”). A rakodott mennyiséget és a megengedett raksúlyt a Fuvarosnak kell ellenőriznie 
és a szállítólevelet a Fuvaros vagy a Vevő egyéb, jelen lévő képviselőjének az átvétel 
elismeréseként aláírásával kell ellátnia (a teljesítés igazolása tehát a szállítólevél aláírásával 
megtörténik). Az áruátadás részleteit a jelen ÁSzF 5. fejezete tartalmazza. 
 

http://www.tarnoca.hu/
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2.2. A helyszínre szállítás költsége – mely az árakba nincs beleértve – a Vevőt terheli. Tekintettel 
arra, hogy a Vevő (vagy alvállalkozója) szállítja el a terméket, így a mérlegelt mennyiség nem 
megtámadható. Vevő elfogadja, hogy a szállítóeszközök mérlegeléséről, a termék 
kiléptetéséről illetve Vevő, Fuvaros bányaterületen tartózkodó képviselőiről (esetlegesen), 
digitális videoképkocka kerül archiválásra, mely videoképkockákat Eladó Vevő kérésére 
rendelkezésre bocsátja illetve harmadik személyek elől elzárva, pusztán biztonsági okokból 
kezeli. 
 

2.3. A Zúzottkő hasznai és terhei, valamint a Zúzottkővel kapcsolatos kárveszély a Zúzottkő átadás-
átvételéig az Eladót, azt követően pedig a Vevőt illetik, illetve terhelik. 

 
2.4. A Felek rögzítik, hogy az Eladó olyan mennyiségű és olyan típusú zúzottkövet ad át a Vevő 

részére, amelyet az Eladó telephelyén a Fuvaros megjelöl. Függetlenül a Vevő és a Fuvaros 
közötti megállapodástól, a Vevő köteles megfizetni minden olyan termék ellenértékét 
(ellenkező írásbeli megállapodás alapján az Eladó aktuális árlistája alapján) az Eladó felé, 
amelyet a Fuvaros szállítólevél felvételével átvesz.  

 
2.5. Az ÁSZF hatálya a szállítás megkezdésétől az átadott zúzottkő pénzügyi elszámolásának 

napjáig tart, de a hatálya kiterjed az adásvétellel kapcsolatos egyéb jogkövetkezményekre. 
 
Eladó jogosult a létrejött Szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a Vevő 
jogerősen csőd, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá kerül, vagy vele szemben 
más hasonló, jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárás van folyamatban. 

 
2.6. Vevő a konkrét, a Szerződés keretében szállítandó részmennyiségeket és a szállítási 

ütemezést ésszerű határidőt tartalmazó írásban (ideértve ez esetben az e-mailt is) megküldött 
megrendelések formájában teszi meg az Eladó felé. A Vevő köteles, heti ill. havi tájékoztatást 
adni a várható igényekről (igénybejelentés/megrendelés), az Eladó pedig az 
igénybejelentéseket kapacitásának függvényében visszaigazolja (visszaigazolás hiányában a 
megrendelést az Eladó az abban foglalt feltételekkel nem tudja teljesíteni). A Felek 
megállapodnak abban, hogy a csúcsidőket (azokat a napokat, amikor Vevő napi 250 tonnát 
meghaladó mennyiséget kíván lekötni) a Vevő külön is köteles előre bejelenteni oly módon, 
hogy annak kezdeti és végnapjáról az Eladót előzetesen legalább két héttel tájékoztatja 
(ennek teljesítésének is feltétele a szállítói visszaigazolás). 
 

2.7. A Vevő vagy képviselője az Eladótól elvitt zúzottkövet a berakodás előtt maga választja ki, így 
azt megtekintett és általa megvizsgált állapotban veszi át, annak minőségét a szállítólevél 
aláírásával kifejezetten elfogadja. A fentiekre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Vevő 
minőségi kifogást a termékkel szemben a berakodást követően nem jogosult előterjeszteni. A 
Felek megállapodnak abban, hogy korlátozzák az Eladó bármilyen (pl. kártérítési) felelősségét, 
így megállapodnak különösen abban, hogy korlátozzák az Eladó nem szándékos 
szerződésszegésért való felelősségét, mindezek mértéke legfeljebb a nem megfelelő 
minőségű kőanyag értékéig terjedhet.  
 

2.8. Az Eladót nem terheli jótállási kötelezettség.  
 

2.9. Az Eladó a tulajdonjogot csak a számla teljes kiegyenlítésével egyidejűleg ruházza át a Vevőre, 
részleges kiegyenlítés nem eredményez részleges tulajdonjog átszállást. 
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2.10. Az Eladó jogosult a megrendelés teljesítéséhez a Vevő külön értesítése nélkül teljesítési 
segédet igénybe venni. 

 
2.11. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult bármely vevői fizetési határidő lejártát követő 

1 (egy) napon túli késedelem után a további szállításokat és egyéb szolgáltatásokat 
felfüggeszteni, illetve megszüntetni. A felfüggesztett, illetve megszüntetett szállítások 
vonatkozásában e körülmény a Vevő hibájából történő lehetetlenüléssel esik egy tekintet alá. 
A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy az Eladó egyoldalú döntése alapján, egyoldalú 
jognyilatkozattal jogosult a fizetési határidőt érintő késedelem esetén a fizetési határidőt 
csökkenteni, illetve azt előre fizetésre módosítani. 

 
2.12.  Szállítási késedelmet okozó vis major esetén az Eladó akadályközléssel él. Ez esetben a Felek 

 jogosultak új szállítási határidőben való megállapodást kezdeményezni. Megállapodás 
 hiányában a szállítási határidő a vis major időtartamának másfélszeres időtartamával 
 hosszabbodik meg. 
 

2.13. Amennyiben a Szerződés alapján 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. 
 
Együttműködési kötelezettsége keretében Vevő köteles külön felszólítás nélkül, írásban 
(ideértve ez esetben az e-mailt is) tájékoztatni Eladót: 

i. a kirakodás (kiürítés) címéről, legkésőbb a termék felrakodásának 
megkezdéséig; 

ii. 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; 

iii. az EKAER nyilvántartásban feltüntetett adatok (ideértve különösen a 
kirakodási címet, illetve a termék fuvarozásához használt gépjármű forgalmi 
rendszámát) bármely változásáról, a változást követően haladéktalanul; 

 
Amennyiben a Vevő az áru átadásától számított 2 (kettő) 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 kijelenti. 
 
Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a Szerződés alapján értékesített termékek az 51/2014. (XII.31.) 
NGM rendelet szerinti egyéb kockázatos terméknek minősülnek. 
 
Amennyiben Vevő a jelen pont szerinti tájékoztatási/bejelentési kötelezettségét megszegi, a 
szerződésszegéssel okozott károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban „Ptk.”) szabályai szerint felelősséggel tartozik. 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. 
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3. PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 

 
3.1. Amennyiben a Felek írásban (ideértve ez esetben az e-mailt is) másként nem állapodnak meg, 

Vevő készpénzben, vagy előre fizetéssel teljesít, az alábbi szabályok szerint: 
 

3.1.1.  A Vevő az Eladó által kiállított előlegbekérőn szereplő összeget előleg címén megfizeti 
az Eladó előlegbekérőn megjelölt bankszámlájára. Az előleg összegéről az Eladó 
előlegszámlát állít ki, az összeg Eladó bankszámláján történő jóváírásának dátumával. A 
Felek rögzítik, hogy a szállítás csak az előleg beérkezését követően kezdhető meg. 
  

3.1.2.  A szállított kőmennyiséget az Eladó hetente, keddi napon összesíti (így a heti 
összesítésben a keddtől-hétfőig tartó szállítások szerepelnek). A teljesítések alapján az 
összesített kőmennyiségről az Eladó az összesítés napján állít ki számlát. Amennyiben a 
kiállított számla összege nem éri el a rendelkezésre álló előleg összegét, úgy a számla 
teljes összege az előleg terhére kerül elszámolásra, a számla pénzügyi teljesítést nem 
igényel.  

  
3.1.3.  Amennyiben azonban a heti teljesítés értéke meghaladja a még rendelkezésre álló előleg 

összegét, úgy az előleggel nem fedezett teljesítések ellenértékét az Eladó számlája 
alapján a Vevő a számla kiállításától számított 3 naptári napon belül átutalja az Eladó 
pénzintézeti számlájára. A Felek abban az esetben tekintik határidőben megfizetettnek 
az adott számlát, ha a fizetési határidő napjáig a számla teljes összegét Eladó 
bankszámláján jóváírják. Felek rögzítik, hogy rendelkezésre álló előleg hiányában az 
Eladó jogosult a további szállításokat és egyéb szolgáltatásokat felfüggeszteni, illetve 
megszüntetni. A felfüggesztett, illetve megszüntetett szállítások vonatkozásában e 
körülmény a Vevő hibájából történő lehetetlenüléssel esik egy tekintet alá. 

 
3.2. Amennyiben a Felek utólagos fizetésben állapodnak meg, az alábbi szabályok az irányadóak 

azzal, hogy 8 (nyolc) naptári helyett a Felek által írásban (ideértve ez esetben az e-mailt is) 
meghatározott (megállapodott) fizetési határidő alkalmazandó, ha az eltér a jelen ÁSZF-ben 
meghatározottaktól. 
 

3.2.1.  Az eladott kőmennyiséget az Eladó hetente, keddi napon összesíti (így a heti 
összesítésben a keddtől-hétfőig tartó eladások szerepelnek). A teljesítések alapján az 
összesített kőmennyiségről Eladó az összesítés napján állít ki számlát, mely ellenértékét 
Vevő a számla kiállításától számított 8 (nyolc) naptári napon belül átutalja Eladó 
pénzintézeti számlájára. A Felek abban az esetben tekintik határidőben megfizetettnek 
az adott számlát, ha a fizetési határidő napjáig a számla teljes összegét Eladó 
bankszámláján jóváírják. 
 

3.3. A zúzottkő kölcsönösen elfogadott vételárát az Eladó által írásban (ideértve ez esetben az e-
mailt is) küldött árajánlat tartalmazza. Amennyiben a Vevő az árajánlat kézhezvételét 
követően megrendelést küld, és az abban foglaltak (pl. az ár tekintetében) eltérnek az eladói 
árajánlatban foglaltaktól, úgy a Felek között továbbra is az az eladói árajánlatban foglaltak 
érvényesek, kivéve ha az Eladó a megrendelésben foglalt feltételeket írásban (ideértve ez 
esetben az e-mailt is) elfogadja. 
 

3.4. Egyedi árajánlat hiányában a Felek között az Eladó aktuális árlistájában foglalt árak 
érvényesek (az árlista elérhető az ÁSZF 1.2. pontjában meghatározott weboldalon). 
 



 

 6 

3.5. A fentiektől függetlenül, amennyiben a gázolaj literenkénti kiskereskedelmi ára 400,- Ft 
(négyszáz forint) fölé emelkedik, akkor az aktuális árak automatikusan hatályukat vesztik és a 
Felek közösen felülvizsgálják és módosítják az árakat, új árakat fogadnak el. A Felek már most 
megállapodnak abban, hogy amennyiben nem születik megállapodás az új árakról, akkor az 
aktuális árak megemelkednek annak az összegnek a 35 %-ával, amennyivel a gázolaj 
literenkénti kiskereskedelmi ára 400,- Ft (négyszáz forint) fölé emelkedik. A fentiek szerint a 
tárgyhó első napján kiszámított ár érvényes az adott teljes hónapra. Felek az egyértelműség 
érdekében rögzítik, hogy a jelen pont szerinti áremelkedés nem visszamenőleges hatályú; 
kizárólag az új árak hatálybalépését követően leadott és teljesített megrendelésekre 
alkalmazható.   
 

3.6. Késedelmes fizetés esetén Eladó a késedelem napjától minden napra a Ptk. 6:155. § (1) 
bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat, valamint a behajtási 
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerint összeg érvényesítésére jogosult. 
 

3.7. A Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a Szerződés teljesítése során vele 
szemben keletkező követeléseit, járandóságait harmadik személyre engedményezze, illetve 
faktoráltassa. Amennyiben a fentiekre azért kerül sor, mert Vevő fizetési késedelembe esett, 
úgy az ezzel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik, amelyeket Eladó a Vevő felé 8 napos 
fizetési határidővel jogosult kiterhelni. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy fizetési késedelme 
esetén Eladó a behajtás érdekében adatait harmadik személy részére kiadja. 

 
3.8. Vevő banki átutalással történő fizetésekor az átutalás teljes bankköltségét - ideértve saját és 

az érdekkörébe tartozó banki költségeket és jutalékokat, illetve bankpénztári befizetéskor a 
készpénz bank általi kezelési költségét - köteles vállalni. 
 

3.9. Vevő tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladó számláját annak 
kézhezvételét követő 2 (kettő) napon belül megvizsgálja mind tartalmi, mind formai 
szempontból és esetleges kifogásait írásban előterjeszti ezen időszak alatt. A számla 2 (kettő) 
napon túli megkifogásolása esetén a kifogás ellenére a Vevő az eredeti számla szerinti fizetési 
határidőben és összegben köteles teljesíteni, és a kifogásról a Felek külön egyeztetnek. 
 

3.10. A kifogás jogszerűsége esetén Eladó köteles a számlát helyesen kiállítani és benyújtani. A 
számla fizetési határideje a számla visszaküldésétől a számla ismételt benyújtásáig eltelt 
idővel automatikusan meghosszabbodik. 
 

3.11. A Vevőnek az Eladó felé fennálló valamennyi tartozása – beleértve a lejárt számlákat, a le 
nem járt számlákat és a még ki nem számlázott, de már az Eladó telephelyéről szállítólevél 
kiállítása mellett elszállított zúzottkő bruttó értékét is (a továbbiakban „Hitelállomány”) – nem 
haladhatja meg a bruttó 3.000.000,- Ft (azaz bruttó hárommillió forint) összeget. Amennyiben 
a Hitelállomány eléri a bruttó 3.000.000,- Ft összeget, úgy az Eladó azonnali hatállyal, a Vevő 
külön értesítése nélkül jogosult a Szerződésben rögzített pénzügyi és fizetési feltételek helyett 
a kőzúzalék szállítását – egyoldalú döntése alapján – azonnali vagy előre történő fizetéshez 
kötni, és ennek hiányában a szállítást – egyoldalú döntése alapján – felfüggeszteni vagy 
leállítani. Az Eladó nem tartozik felelősséggel semmilyen, a Vevőt a szállítás felfüggesztése 
vagy leállítása miatt ért kárért. 

 

Amennyiben a Hitelállomány összege a Vevő teljesítésére tekintettel ismét bruttó 3.000.000,- 
Ft alá kerül, úgy a további szállításokra ismét a Szerződésben rögzített pénzügyi és fizetési 
feltételek az irányadóak egészen addig, amíg a Hitelállomány újra el nem éri a bruttó 
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3.000.000,- Ft összeget. A Felek rögzítik, hogy fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult 
egyoldalú nyilatkozatával módosítani a Hitelállomány legnagyobb megengedett összegét. 

 
 

4. MINŐSÉG 
 

4.1. Eladó a termékek forgalomba hozatala és gyártásellenőrzése terén az MSZ EN 13450, MSZ 

EN 13043, MSZ EN 13242, MSZ EN 12620, MSZ EN 13383-1 termékszabványokat tekinti 

irányadónak. 

 

4.2. Eladó a megrendelt termékeket Z, NZ és KZ termékosztályok esetén az e-UT 05.01.15-2018. 

útügyi műszaki előírással, vasúti ágyazati zúzalék esetén a MÁV 102345/1995. PHMSZ.A 4. 

sz. módosításával összhangban hozza forgalomba. 

 

4.3. Alapanyag jellemzők minősítése:  

Eladó a termékei minőségjellemzőit a termékekhez tartozó Teljesítmény-nyilatkozatokon és 

CE műszaki adatlapokon egyértelműen, szabványszámmal és termékosztállyal megjelölve 

adja meg. A megvásárolt termékmennyiségre vonatkozóan az alapanyag jellemzők 

teljesülését a termékekhez tartozó Teljesítmény-nyilatkozatokkal igazolja. A termékhez 

tartozó CE műszaki adatlapokban megadott alapanyag jellemzők köre és osztálya, a 

vonatkozó felhasználási területtel összhangban került meghatározásra.  

 

4.4. Termékjellemzők minősítése:  

Eladó a termékeihez tartozó Teljesítmény-nyilatkozatokban megadja a vonatkozó 

termékszabványok szerinti szemnagysági osztályokat, finomszem-tartalomhoz tartozó 

vállalásait, továbbá a szemek lemezességére vonatkozó osztályokat is. Minden 

termékjellemzőnél egyértelműen kinyilvánításra kerül a vonatkozó vizsgálati szabvány is.  

 

5. AZ ÁRUÁTADÁS MÓDJA 

 

5.1. Az áru átadása az Eladó üzemében, hitelesített közúti hídmérlegen, vagy hitelesített 

kanálmérleg használatával történik, mely mérésről az Eladó szállítólevelet 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.) 

 

5.2. Bélyegző hiányában a Vevő külön listán közli a szállító gépjárművek forgalmi rendszámát és 

megengedett felrakási tömegét, amelyek kiszolgálása a Vevő részére történő teljesítésnek 

minősül az Eladó részéről. 
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5.3. Az üzemek területét túlsúlyos járművek nem hagyhatják el. Kivétel ez alól, ha Vevő az 

illetékes hatóságtól beszerzett, túlsúlyra vonatkozó engedélyét az Eladónak előzetesen 

átadta. 
 

5.4. Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszolgálás megtagadható az olyan járművek vonatkozásában, 

amelyek nem szerepelnek a megadott listán. 
 

5.5. 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. 

 

6. KÖRNYEZETVÉDELEM, MUNKABIZTONSÁG, BALESETVÉDELEM 
 
6.1. A Vevő vállalja, hogy saját vagy megbízott fuvarozóival az üzemben történő szállítás és 

munkavégzés során betartja a munkavédelmi-, egészségvédelmi-biztonságtechnikai- és 
környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat, különös tekintettel az üzemi közlekedésre 
vonatkozó szabályokat, tekintettel az alábbiakra: 
 

6.2. Az üzemek területére csak előzetes engedély alapján szabad belépni. Engedélyt az 
anyagkiadó – mérlegkezelő, biztonsági őr, termelési vezető adhat. 

 

6.3. 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. 

 

6.4. 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 Vevő, illetve megbízottjának feladata és költsége. Ilyen jellegű 
káresemények kapcsán a Vevőnek tájékoztatási kötelezettsége van az Eladó felelős műszaki 
vezetője vagy termelési vezetője irányába. 

 

6.5. 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. 

 

6.6. 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. 

 

6.7. Vevő vagy megbízottja 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 termelési vezetőjét 
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haladéktalanul tájékoztatni. Vevő vagy megbízottja tevékenységéből eredő és bizonyítható 
káresemények kapcsán Vevő teljeskörűen helytállni köteles. 

 
 

7. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
7.1. A Felek a Szerződésből eredő ár-, pénzügyi stb. megállapodásokat harmadik – különösen a 

kőtermelési és -kereskedelmi üzletágakban érdekelt – személyekkel szemben szigorú üzleti 
titokként kezelik. Minden információt üzleti titoknak kell tekinteni, amennyiben az információ 
szolgáltatója nem nyilvánítja azt nem bizalmas természetűnek. A Felek a titoktartás 
tekintetében polgári és büntetőjogi felelősséggel tartoznak. A titoktartási kötelezettség a 
Szerződés megszűnését követően is korlátlan ideig fennáll. 

 
7.2. Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során mindent megtesznek, hogy egymás jó 

hírnevét megőrizzék, erősítsék. Amennyiben bármelyik szerződő fél, nem a Szerződésnek 
megfelelően végzi tevékenységét, illetve sérti a bányaüzemi területen érvényes 
szabályozásokat, a tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, valamint az általánosan 
elfogadott etikai normákat és ezzel árt a másik fél jó hírnevének, úgy ez a körülmény 
megalapozza a másik fél azonnali hatályú szerződés felmondási jogosultságát, illetve a 
szerződéstől való elállását. A Felek ebben az esetben a teljesített szolgáltatásokkal 
elszámolnak. 
 

7.3. Eladó és Vevő arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő 
jogvitákat, egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével, a peres út igénybevétele 
nélkül rendezzék. Eladó és Vevő a közöttük felmerülő jogviták peres úton történő rendezésére 
kikötik a Veszprémi Törvényszék, illetve – ha a jogvita a pertárgy értékére tekintettel 
járásbíróság hatáskörébe tartozik – a Budaörsi Járásbíróság, kizárólagos illetékességét.  
 

7.4. A Szerződést csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. 
 

7.5. A Szerződésben nem szabályozott Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. A Szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés alkalmazását kizárják. A Szerződő Felek 
megállapodnak, hogy a Ptk. 6:25. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően a Szerződéssel 
kapcsolatos követelések teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja.  

 
7.6. Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, melynek keretében a Felek 

minden olyan akadályról, vagy körülményről kötelesek egymást írásban tájékoztatni, amely a 
Szerződés teljesítése szempontjából lényeges. A Felek az egymás közötti joghatályos 
kommunikációra írásbeli formát kötnek ki. A Felek postai küldeményeket átvettnek tekintik a 
címzett általi átvétele, vagy az átvétel megtagadásának napján, illetve ha a postai küldeményt 
a posta „nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen”, vagy „nem vette át” („az átvételt 
megtagadta”), illetve ezekkel egyenértékű jelzéssel küldi vissza a feladónak, akkor a 
kézbesítés megkísérlésének a napján.  

 
A Felek a futárral küldött küldemények esetében a futárszolgálat által igazolt átadás napján 
tekintik átvettnek a küldeményt. 

 
7.7. Amennyiben a Szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, úgy a Szerződés egyéb 

rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezés helyébe egy olyan 
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érvényes rendelkezés lép, amely az érvénytelen rendelkezés értelmének és céljának, valamint 
a felek feltehető akaratának leginkább megfelel. 

 
7.8. A jelen ÁSZF az 1. oldalának alján feltüntetett naptól hatályos. A jelen ÁSZF alkalmazásának 

kizárása nem hatályos, kivéve ha azt a Felek cégszerűen aláírt írásbeli megállapodásukban 
rögzítették.  

 
7.9. Ha az Eladó az Általános Szerződési Feltételeket módosítja, akkor erről köteles írásban 

tájékoztatni a Vevőt. Írásbeli tájékoztatásnak minősül az e-mail útján történő tájékoztatás, 
illetve az Eladó honlapján történő közzététel is. A módosított rendelkezések kizárólag a 
tájékoztatást követő 8. naptól, és kizárólag a jövőre nézve válnak a már fennálló Szerződések 
részévé.  
 

7.10. Amennyiben a Vevő a kőzúzalék elszállításának a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő, 
mindkét Fél által cégszerűen aláírt egyedi szerződés nélkül kezdi meg, úgy az elszállítás 
megkezdésével elfogadja azt, hogy a Felek közötti jogviszonyra, szerződésre (a továbbiakban 
„Szerződés”) teljes mértékben a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Amennyiben 
létrejött a Felek között cégszerűen aláírt egyedi szerződés, és annak rendelkezései eltérnek az 
ÁSZF-ben foglaltaktól, úgy a cégszerűen aláírt egyedi szerződésben foglaltak az irányadóak a 
Felek jogviszonyára. 
 


