
ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI, ÉRTÉKESÍTÉSI, MINŐSÉGI FELTÉTELEK 

Amennyiben a felek külön szerződésben nem állapodnak meg, a szállításra, minőségre és értékesítésre az alábbi feltételek 
vonatkoznak: 

1. Általános rész 
Gyártó: Betonpartner Magyarország Kft. (1186. Budapest, Zádor utca3. ) 
Termék megnevezése: transzportbeton a szállítólevélen szereplő jelölés szerint 
A termék gyártásának helye, időpontja, típusa: a szállítólevélen megjelölt adatok szerint 
A gyártó felhatalmazott képviselője: a társaság mindenkori betontechnológusa 
A nyilatkozat kiadásának dátuma: a mellékelt szállítólevél kiadásnak dátuma 
A nyilatkozat aláírás nélkül is érvényes. 
A termék tulajdonságai (alapkövetelmények) 

A termék Üzemi Gyártásellenőrzési folyamat alapján igazolt tulajdonságai a mellékelt Szállítólevélen megjelölt 
termék jelében meghatározott tulajdonságok. 
A nyilatkozat érvényességi ideje: a szállítólevélen szereplő termék jelében meghatározott, szokványos 

frissbeton tulajdonságaira vonatkozóan a kötőanyagok és a keverővíz hozzáadásától számított 1,5 óráig, a 
szerkezettől elvárt használati élettartamig, amennyiben a beépítés és az utókezelés a szerkezetet kivitelező 
részéről az MSZ ENV 13670 szabvány előírásainak maradéktalan betartásával történt. 

2. Általános átvételi és felhasználási utasítások 
A frissbeton átadása során az MSZ 4798-1: 2004 (VV) szabvány 7. pontjában előírtak és az abban 
foglaltak mérvadók betartottak és betartandók. 

A termék az elvárt használati élettartamot csak abban az esetben teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke 
nem lépi túl a termék jelében meghatározott környezeti hatásokra vonatkozó határértékeket. A termék 
bedolgozási módja és utókezelése jelentősen befolyásolja a szilárdulási folyamat közben és utáni tulajdonságait, 
ezért fontos, hogy a bedolgozásra és utókezelésre vonatkozó műszaki specifikációk betartása a kivitelezés 
során maradéktalanul megtörténjen.  
Garancia: eladó csak az általa tervezett és legyártott betonért vállal felelősséget. Bármilyen, vevő által építési 

területen hozzáadott adalék (víz, cement, adalékszer, kiegészítő-anyag, PP, acél és üvegszálak stb.) esetében a 
beton elveszíti garanciáját. A vevő által írásban előre megadott receptúráért gyártó semmilyen felelősséget nem 
vállal. 
Reklamáció: a termékre vonatkozóan számla, szállítólevél és jelen nyilatkozat alapján érvényesíthető. 
Termék rendeltetési célja gyártás, minőség-ellenőrzés: a MSZ 4719: 1982 (VV), MSZ 4798-1:2004 (VV), EN 
206-1 szabvány szerint gyártott transzportbetonokhoz előírásai szerint, magas- és mélyépítésben helyszínen 

készült, előre gyártott beton, vasbeton és feszített beton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez a 
szabványban előírt feltételek teljesülésével történik.  
Műszaki specifikáció, melynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel  

- MSZ 4719:1982 (VV) Betonok 
- MSZ 4798-1:2004 (VV) 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség 
- MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon 
- Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítás (CEMKUT) 
- Általános érvényű Teljesítmény Nyilatkozat (letölthető:www.betonpartner.hu) mely jelen szállítólevéllel 

együtt érvényes. 
A gyártó az üzemi gyártásellenőrzést, az MSZ 4719:1982(VV) szerinti betonokra az MSZ 4713, MSZ 4714, 
MSZ 4715, MSZ 4720; MSZ 4798-1:2004 (VV) EN 206-1; EN 12350 frissbeton és EN 12390 megszilárdult 
betonok vizsgálati szabványainak előírásai alapján végzi, melyet a CEMKUT Kft. (1034. Budapest, Bécsi 
út 122-124.) tanúsít.  

3. Mennyiségi feltételek 

Eladó a betont térfogatonként (tömör m3) értékesíti. A súly megállapítására az Eladó által üzemeltetett 
keverőegységbe beépített automatikus mérőberendezés szolgál, annak mérései az irányadók. A lekevert 
mennyiséget a telepen a szállító, majd a munkahelyen a Vevő megbízottja igazolja.  

4. Szállítási feltételek 

A szállítás megkezdése előtt Vevő köteles előző nap 12 óráig, 20 m3 felett 24 órával korábban, írásban Eladó 
tudomására hozni a leszállítandó beton mennyiségét és fajtáját. Ellenkező esetben a késedelmes szállításért az 
Eladót felelősség nem terheli. Megrendelés hiányában a szállítás lebonyolításával, illetve az anyag elvitelével 
megbízott gépjárművezető szóbeli közlését kell alapul venni. Egyéb megállapodás hiányában Vevő köteles 
Eladó részére a munkaterületre történő behajtást biztosítani.  

5. Fizetési feltételek 

Előzetes megállapodás hiányában Vevő köteles az Eladó érvényes árlistája szerinti árat készpénzben 
megfizetni. 
Késedelmes fizetés esetén az Eladó a jogszabályban előírt késedelmi kamatot számolja fel a Vevő felé. 
Késedelmes fizetés esetén az Eladó elutasíthatja, vagy visszatarthatja a további szállítmányokat, illetve az árut 
visszaszállítatja. Eladó a teljes vételár kifizetéséig fenntartja magának az áruval való rendelkezési jogot, illetve 
annak tulajdonjogát. 
A visszaszállított beton költségei Vevőt terhelik (lásd: Árlista). 

6. Reklamáció 

A frissbeton minőségével kapcsolatos reklamációt, a munkaterületen történő aláírással igazolt átvétel előtt 
szóban és  írásban kell vevőnek megtennie. A minőséghibás beton visszaküldésére csak az átvétel igazolása 
előtt van lehetősége Vevőnek. A visszaküldött minőségileg kifogásolt frissbeton tényét Vevő köteles a 



szállítólevélen rögzíteni. A frissbeton szállítólevélen rögzített átvétele után Vevő minőségi reklamációval nem 
élhet. 

7. Általános kötelezettségek 

Vevő köteles biztosítani a betonozási helyszín akadálymentes megközelíthetőségét, a beton biztonságos 
levételét, a mixer ürítés utáni elmosási lehetőségét és köteles betartani a munkavédelmi előírásokat és 
szabályokat. 
Vevő köteles kártalanítani Eladót minden olyan veszteségért vagy kárért, amelyet Vevő fenti kötelezettségének 
megszegése okozott Vis major esetén mindkét fél mentesül a szállítási, illetve átvételi jog alól. 
A szállítás alapját a PTK hatályos rendelkezései képezik. Jogvita esetén a felek a Fővárosi Bíróság 
illetékességét kötik ki. 
 

 


