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ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

1. Alkalmazhatóság 
 

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek a szállító valamennyi szállítására és értékesítésére 

vonatkozik. Ettől eltérő feltételek kizárólag a felek erre vonatkozó külön írásbeli 

megállapodása esetén érvényesülnek. 

2. Ajánlatok és megrendelések 
 

2.1 Az általunk tett bármilyen ajánlat, ideértve a katalógusainkban és egyéb 

nyomtatványokban szereplő ajánlatot is, csak az ajánlatban, vagy az ahhoz csatolt egyéb 

kiegészítésben megjelölt időpontig érvényes. 

2.2 A szerződés a megrendeléssel és a megrendelésnek Szállító által történő írásbeli 

visszaigazolásával tekinthető létrejöttnek. 

2.3 Abban az esetben, ha a Vevő a megrendelés írásbeli visszaigazolását követően 

visszavonja a megrendelést, 10% kötbért köteles fizetni Szállítónak. A kötbér alapja a 

megrendelésben szereplő árumennyiség ellenértéke. 

3. Árak 
 

3.1 A számlázás az ajánlatban megjelölt vagy a megrendelésben visszaigazolt ár alapján 

történik. Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a Vevővel kötött hosszabb távú (pl. 

negyedéves, vagy az azt meghaladó ármegállapodást) a beszerzési ár, a devizaárfolyamok, 

egyéb járulékos költségek változása esetén módosítja. Amennyiben Szállító a fentiek szerint 

árait módosítja, az esetben az új árak életbe lépését megelőzően 8 nappal erről írásban 

értesíteni köteles Vevőt. Amennyiben Vevő az árakat nem fogadja el, az esetben az új árak 

életbe lépésének napjára jogosult a szállítási megállapodást felmondani. 

Az új árak életbe lepéséről szóló értesítésig megadott rendeléseket Szállító a régi árak szerint 

teljesíteni köteles. Vevő jelen pont szerinti felmondása esetén Szállító sem kötbérre, sem 

kártérítésre nem tarthat igényt. 

3.2 Amennyiben bármely okból a megrendelés visszaigazolásától eltérő mennyiség 

szállítására kerül sor, a Vevő a ténylegesen leszállított mennyiség után fizeti a vételárat. 

4. Szállítási feltételek 
 

4.1 Meghatározott árukat – így különösen jövedéki termékeket, vagy veszélyes anyagnak 

minősülő árukat – csak a vonatkozó jogszabályok által meghatározott engedéllyel – jövedéki, 
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illetve tevékenységi, vagy egyéb szükséges engedéllyel – rendelkező személy részére lehet 

szállítani. 

4.2 Minőség és mennyiség 
 

4.2.1 A Szállító által forgalmazott áruk minőségéért a mindenkor hatályos jogszabályok 

szerinti, vagy a gyártó által meghatározott ideig (figyelemmel az egyes anyagok 

sajátosságaira is) szavatosságot vállal, 

azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában szállító nem 

szavatolja, hogy az áru bármely a vevő által elérni kívánt speciális célra alkalmas. 

4.2.2 A szállító jogosult a megrendelt mennyiségnél 10%-kal többet, vagy kevesebbet 

szállítani. 

4.3 Szállítási határidők 
 

A szállítás időpontja minden esetben a megrendelés visszaigazolásában rögzített. Vis major, 

mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági 

intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a 

Szállító mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása 

alól. Ilyen esetben minden lehetőt elkövetünk, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül 

folytassuk. 

4.4 Fuvarozás, kárveszély viselés, csomagolás 
 

4.4.1 A megrendelt áru elszállításáról, a felek megállapodást kötnek. 
 

4.4.2 Amennyiben a szállítás a fentiek szerint nem díjtalanul történik, a szállításért Vevő 

raklaponként 9.500,- +ÁFA díjat köteles megfizetni, függetlenül a raklapon levő mennyiségtől. 

A Vevő köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett időben. Amennyiben 

Vevő az általa megrendelt áru(kád)t nem veszi át, a szállítás időpontjában, vagy legkésőbb az 

azt követő 8 napon belül, az esetben Szállító jogosult a megrendelt árut harmadik személy 

számára értékesíteni, Vevő pedig köteles a megrendelt árú ellenértékét alapul véve 15% 

meghiúsulási kötbért fizetni Szállítónak. Abban az esetben, ha a megrendeltárut harmadik 

személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni a Vevő köteles az áru 

visszaszállításának és/vagy megfelelő megsemmisítésének költségét is a kötbér összegén felül 

megfizetni Szállító részére. 

4.4.3 Amennyiben a megrendelt árut Szállító szállítja ki Vevő részére, az esetben a kárveszély 

viselés Vevő telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át 

Vevőre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek 
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a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Vevő szállítja, az 

esetben a kárveszély az árunak a Vevő fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben 

a felrakást a Szállító végzi. Abban az esetben, ha Vevő, vagy annak megbízottja rakja fel az 

árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a Vevőnek történő átadásával száll át, Szállító 

telephelyén. 

4.4.4 A Szállító az árut biztonságos szállításra alkalmas csomagolásban adja át Vevőnek. A 

különböző göngyölegek használatáért és rendelkezésre bocsátásáért Vevő az alábbiakban 

meghatározott feltételeket köteles betartani, illetve díjakat köteles megfizetni. 

4.4.5 A kiszállított/kiadott göngyöleg az értékesített árutól elkülönítve, önálló számlán kerül 

terhelésre. A göngyöleget tartalmazó számla a hatályos jogszabályoknak mindenkor 

megfelelő adóügyi bizonylat, melyet a Vevő köteles számviteli nyilvántartásban rögzíteni. A 

göngyölegszámlán 30 napos fizetési határidő szerepel, mely időtartam alatt Vevő díjtalanul 

használhatja a Szállító tulajdonát kepéző göngyölegeket. A göngyölegeket Szállító az 

alábbiak szerint számlázza le Vevő részére: 

1m3 tartály 40.000 Ft +ÁFA 
 

műanyag hordó (120 literes) 10.000 Ft +ÁFA 

műanyag hordó (150 literes 15.000 Ft+ÁFA 

műanyag ballon (60 literes) 3.700 +ÁFA 

raklap (EU szabvány) 3.500 Ft +ÁFA 
 

4.4.6 Amennyiben Vevő a göngyöleget szennyezett állapotban adja, vagy juttatja vissza 

Szállító részére, a fuvarozó a szállítólevélen a szennyezés tényét feljegyzi, mely alapján 

Szállító az alábbiak szerint göngyölegtisztítási díjat számít fel: konténer esetén: 

3.000,- Ft+ÁFA darabonként 
 

műanyag hordó esetén: 1.500,- Ft+ÁFA darabonként 

ballonok esetén: 1.000,- Ft+ÁFA darabonként 

4.4.7 Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az áruval együtt átvett göngyölegek 30 napon 

belül visszakerüljenek Szállító telephelyére. Szállító – amennyiben a göngyölegek 

kiszállítását is Szállító végezte 
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– gondoskodik a göngyölegek visszaszállításáról, amennyiben Vevő erre vonatkozó igényét a 

megrendeléskor, a szállításkor, vagy legkésőbb a visszaviteli határidő lejártát megelőző 5. 

munkanapig jelezte. 

4.4.8 Amennyiben a Vevő a.4.4.7 pontban leírtaknak nem tesz eleget, úgy a Szállító a 

göngyölegek 30 napon túli használatáért bérleti díjat számláz a Vevőnek az alábbiak szerint: 

30 – 60 nap között a 4.4.5 pontban leírt összegek 33 % -a 

60 – 90 nap között a 4.4.5 pontban leírt összegek 66%-a 

90 nap fölött a 4.4.5 pontban leírt összegek 100 %-a. 

4.4.9 A Szállító nevében kiszállítást végző gépkocsivezető (saját alkalmazott, vagy megbízott 

vállalkozó) köteles Vevőtől a cseregöngyöleget, raklapot tiszta, ép, üres állapotban a Vevő 

által kiállított szállítólevél kíséretében átvenni. 

4.4.10 A szállítólevélnek kötelezően tartalmaznia kell: a Vevő teljes nevét, a göngyöleg 

típusát, darabszámát, IBC-nél az azonosító számot is, továbbá az átvétel dátumát, és 

helyszínét, az átvevő személy nevét, 

bélyegző lenyomatot és aláírást. A szállítólevelet olvashatóan kell kitölteni. Szállító, vagy 

megbízottja a göngyöleget szállítólevél nélkül nem veszi át. A Vevő a saját szállítólevél 

kitöltése mellett, nyilatkozni 

köteles a Szállító szállítólevelén, hogy göngyöleget visszaszállításra átadott. Ha nincs 

visszaszállítandó göngyöleg, akkor Vevő ugyanitt nyilatkozik erről. 

Szállító, vagy megbízottja nem vesz át szennyezett, sérült, nem üres, hiányos szerelvényű, 

illetve olyan göngyöleget, amelyen a Szállító jelölése nem található meg. 

4.4.11 Amennyiben Vevő a göngyöleget 30 nap elteltével nem juttatja vissza, köteles a 

göngyöleg ellenértékéről szóló számlát megfizetni. Fizetési késedelem esetén, az 

esedékességtől számítva a PTK. 301§ (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot 

köteles megfizetni Vevő Szállító részére. 

4.4.12 Vevő a Szállító tulajdonába levő göngyölegek állagmegóvása érdekében a tőlé telhető 

legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Amennyiben Vevő a Szállító tulajdonát kepéző 

göngyölegekben bizonyíthatóan kárt okoz, akkor az okozott kárért a polgári jog általános 

feltételei szerint felelősséggel tartozik. Jelen értelmezésben göngyölegnek számítanak az áru 

csomagolására használt ballonok, hordók és konténerek, valamint a raklapok, amelyek az adott 

áru csomagolására szolgálnak és a szállítólevélen ennek megfelelő formába szerepelnek. 
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4.4.13 Szállító göngyölegéibe semmilyen más anyag nem tárolható, abban egyéb anyagot 

keverni, szállítani, azt nem rendeltet ésszerűen használni szigorúan tilos. Abban az esetben, ha 

ezen rendelkezést a vevő megszegi, akkor az ebből adódó minden többletköltséget köteles 

viselni. 

4.4.14 A Vevő tulajdonát kepéző göngyölegek biztonságtechnikai alkalmasságáért, hatósági 

érvényességéért és tisztaságáért és az ebből adódó esetleges károkért Szállító nem vállal 

felelősséget. A Szállító a lejárt, szennyezett, nem megfelelő állapotú göngyölegeket nem tölti 

meg. A Vevő a megvásárolt anyagok szállítására, tárolására vonatkozó ADR, RID előírásokat 

köteles betartani. 

4.5 Fizetési feltételek 
 

4.5.1 Az áru ellenértékének kiegyenlítése – számla ellenében – az áru átvételekor 

készpénzfizetéssel azonnal, vagy a kibocsátott számla alapján átutalással a számlán feltüntetett 

fizetési határidon belül történik. 

4.5.2 Fizetési késedelem esetén, az az esedékességtől számítva a PTK. 301§ (1) bekezdésébe 

meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni Vevő Szállító részére. Szállító jogosult 

továbbá valamennyi, az igényérvényesítéssel keletkező költségünket áthárítani Vevőre. 

Fizetési feltételeink be nem tartása esetén – így különösen késedelem esetén – Szállító 

jogosult a további szállításokat leállítani, vagy azt a továbbiakban csak készpénzfizetés 

ellenében, követeléseinek behajtása mellett szállítani. A Vevőt terhelő fizetési 

kötelezettségekbe csak a Szállító által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban 

megállapított követelés számítható be. 

4.5.3 Abban az esetben, ha vevő ellen a megrendelés visszaigazolását követően jogerős csőd, 

vagy felszámolási eljárás indul, a Szállító jogosult a további szállításokat csak készpénzfizetés 

ellenében teljesíteni, egyidejűleg a vételár kiegyenlítését követelni, vagy ennek hiányában 

minden kártérítési kötelezettség nélkül elállni a szállítási szerződéstől. 

5. Tulajdon jog fenntartása 
 

5.1 Halasztott fizetés esetén az adott árura vonatkozó nyitott számla teljes kiegyenlítéséig 

Szállító az általa leszállított, de még ki nem fizetett árura tulajdonjogát fenntartja. 

5.2 60 napnál hosszabb fizetési késedelem esetén Szállító jogosult az áru elszállítására. A 

tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve 

végrehajtási eljárás alá vonása esetén a Megrendelő köteles Szállító tulajdonjogát bejelenteni 

és erről Szállítót haladéktalanul értesíteni. Tulajdonjog fenntartása esetén azt áru harmadik 

személynek történő eladásakor az ebből az értékesítésből eredő követeléseket a Megrendelő 

köteles Szállítóra engedményezni. A Megrendelő köteles az engedményről szerződéses 
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partnerét értesíteni. Ha a Szállító által szállított árut, annak kifizetése elött a Megrendelőnél új 

áruvá dolgozzák fel, úgy az ily módon keletkezett új árura közös tulajdon jön létre, mégpedig 

a Szállító által szállított árú mennyiségének arányában. Megrendelő köteles engedményezni azt 

a követelést, amely az új áru eladásából származik, mégpedig olyan arányban, amely megfelel 

tulajdonhányad szerinti aránynak. 

6. Szavatosság és felelősség 
 

6.1 A Megrendelő köteles valamennyi árunkkal kapcsolatos érvényes törvényt, szabályzatot 

és szabványt betartani. A Megrendelőnek – célszerűen a végleges megrendelés elött – 

kielégítő információk, szaktanácsok, kísérletezések útján meg kell győződnie arról, hogy az 

általa kívánt eredmény az adott körülmények között a mi áruinkkal elérhető. 

6.2 A Megrendelő az áru átvételét követően haladéktalanul köteles ellenőrizni az árú minőséget 

és mennyiségét. Hibás teljesítés esetén köteles kifogását a Szállítóval az észlelést követő 3 

napon belül írásban közölni és egyúttal lehetőséget biztosítani Szállítónak arra, hogy az általa 

szállított áru képviselője, vagy a felek által erre a feladatra közösen felkért szakértői szerv 

megvizsgálhassa. 

6.3 A használat, a viszonteladás, a feldolgozás és az áru újra csomagolása úgy tekintendő, mint 

az áru feltétel nélküli átvétele és elfogadása. 

6.4 Fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozás során esetlegesen elszenvedett károk miatt a 

Megrendelő a fuvarozóval szemben kell igényét érvényesítse, amennyiben az áru elszállítását 

a felek megállapodása alapján Vevő végezte. 

7. Egyebek 
 

7.1 A szerződésből eredő minden jogvita eldöntésére, amennyiben azok tárgyalás útján nem 

rendezhetők, szerződő felek alávetik magukat a Szállító mindenkori székhelye, jelenleg a 

Budapesti XXII.kerületi Bíróság, illetve ügyetektől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos 

illetékességének. 

7.2 Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő 

fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott 

kérdésekben a PTK. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 


