
 
 

2. sz. melléklet 
A Duna-Dráva Cement Kft. Cement Üzletág Általános Szerződési 
Feltételei 

 
1. A Szerződés létrejötte, módosítása, megszüntetése 

1.1. A Szerződés a mindkét fél által történő aláírással jön létre. 

1.2. A Szerződés létrejöttével a Felek között a Szerződés tárgyára vonatkozóan korábban 
folytatott levélváltások, megállapodások hatályukat vesztik, nem válik automatikusan 
a szerződés tartalmává azon szokás vagy gyakorlat, amelyet a Felek korábbi üzleti 
kapcsolatukban kialakítottak. Nem válik továbbá automatikusan a szerződés részévé 
a beton üzletágban széles körben ismert és alkalmazott gyakorlat sem. 

1.3. A Vevő a szerződés teljesítésének felajánlásáig a szerződéstől elállhat, az első 
teljesítés felajánlását követően a Vevő a szerződést felmondhatja, de az Eladó 
oldalán a megrendelés teljesítésével összefüggő, az elállás, illetve felmondás 
közléséig felmerülő igazolt költségeket köteles megtéríteni.. A szerződést a Felek 
közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, vagy megszüntethetik.  

1.4. A gazdasági életben bekövetkező, a vállalkozások gazdálkodására hatással levő, 
mindenkit érintő költségelemekhez való igazodást célzandó, továbbá azon pénzügyi 
feltételek és gazdasági körülmények változására tekintettel, amelyekre az Eladó 
ajánlatát alapozta (így különösen, de nem kizárólagosan a hatósági díjak, adók stb. 
változása), Eladó jogosult, a bejelentést követő 15 nappal, szerződött árait valamint 
az általa alkalmazott listaárat külön-külön, egymástól függetlenül egyoldalúan 
módosítani. 

1.5. Vevő köteles a határozott idejű szerződés lejárata előtt legkésőbb 30 nappal írásban 
jelezni a szerződés meghosszabbítása (újra kötése) iránti szándékát.  

1.6. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés Eladó által kezdeményezett módosítására 
vonatkozó ajánlat ráutaló magatartással történő elfogadását jelenti különösen a Vevő 
általi további termék(ek) megrendelése, vagy a Vevő megfelelő értesítését követően 
a megváltozott és számlázott díjak Vevő általi megfizetése. Amennyiben a Szerződés 
módosítására árváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása, mint ráutaló 
magatartás elfogadásnak minősül abban az esetben, ha az Eladó megfelelően eleget 
tett értesítési kötelezettségének. 

1.7. Szerződésmódosításra vonatkozó kezdeményezést (műszaki tartalomváltozás, 
határidő módosítási igény, stb.) Felek írásban kötelesek megtenni. A 
szerződésmódosítás kizárólag írásos formában érvényes és hatályos. 

1.8. Súlyos szerződésszegés esetén, amennyiben a szerződést szegő fél a másik fél 
írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg a szerződést szegő helyzetet, amely 
a szerződésszegést okozta, akkor – a felmondás okának egyidejű megjelölésével – 
a másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen a Vevő részéről a fizetési, illetve átvételi 
kötelezettség megszegése, Eladó részéről a teljesítés Eladónak felróható 
meghiúsulása.  

1.9. Az Eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Vevő 
fizetésképtelenné válik, csődegyezséget kezdeményez, felszámolását elrendelik, 
illetve szerződésben vállalt kötelezettségeinek nyilvánvalóan nem tud eleget tenni. 
Ebben az esetben az Eladó a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére 
tarthat igényt. Ha egyúttal a Vevő részéről szerződésszegés is történt, akkor az Eladó 
az elszámolással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is. 



 
 

2. A Szerződés tárgya 

2.1. Az Eladó a Szerződés alapján az abban meghatározott mennyiségű, minőségű és 
kiszerelésű terméket szállít, illetve ad el a Vevőnek a Szerződésben meghatározott 
feltételekkel. 

2.2. Az Eladó szavatolja, hogy a termék minősége az adott termékre vonatkozó Magyar 
Szabványnak megfelel, és termékeiről EK Teljesítmény-állandósági Tanúsítványt, ill. 
Teljesítmény Nyilatkozatot ad. 

 
3. Vételár és fizetési feltételek 

3.1. A vételárat a Felek a Szerződés mellékletében határozzák meg. 

3.2. A termékek vételáráról az Eladó az eseti megrendelés teljesítésekor, vagy azt 
követően hetente kétszer gyűjtőszámlát állít ki. 

3.3. Fizetési késedelem esetén:  

Az Eladó jogosult a Szerződés további teljesítését a Vevő fizetési kötelezettségének 
maradéktalan teljesítéséig felfüggeszteni, a Vevő összes le nem járt kötelezettségét 
azonnal esedékessé tenni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

Úgyszintén az Eladó az általa megállapított Vevői hitellimit kimerítése esetén jogosult 
a szállítást megtagadni, ill. a további szállítást felfüggeszteni mindaddig, amíg a Vevői 
tartozás a hitellimit alá kerül, illetve Vevő egyéb módon biztosítékot nem ad.  
 
Továbbá az Eladó a szállítást megtagadhatja, illetve felfüggesztheti, amennyiben 
hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a Vevő vagy annak hitelezője 
csődvédelmet kért, a Vevő ellen felszámolási eljárást kezdeményeztek; illetve Vevő 
pénzügyi helyzete, fizetőképessége bizonytalanná vált, a megfelelő biztosíték 
adásáig. 

3.4. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:155. § (1) bekezdésében; meghatározott mértékű késedelmi kamatot, és a 
behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX: törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
behajtási költségátalányt fizet Eladónak. A késedelmi kamat alapja a teljes 
késedelmes összeg, függetlenül attól, hogy az milyen jogcímen vagy jogcímeken áll 
fenn.  

4. Teljesítés, fuvarozás 

4.1. Az Eladó az árunak a Vevő, vagy a Vevő igazolt megbízottja (képviselője, fuvarozója, 
vagy szállítmányozója, a Vevő esetleges ilyen rendelkezése esetén az Ő vevője) 
részére a Szerződésben meghatározott teljesítési helyen történő átadásával teljesíti 
kötelezettségét. 

4.2. Amennyiben az átadás az Eladó telepén történik, a Vevő vagy megbízottja köteles 
az árut ott átvenni és arra alkalmas, teljesen üres, tiszta fuvareszközzel a terméket 
elfuvarozni, illetve az Eladónak előzetesen bejelentett fuvarozóval elfuvaroztatni. 
Vevői elszállítás esetén (EXW paritás) a termék megrendelését megelőzően a Vevő 
köteles az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően EKAER számot igényelni, amelyet megrendeléskor az 
online rendelési felület “EKAER szám” mezőben, illetve a megrendelői 
nyomtatványon köteles feltüntetni. Fenti esetben az EKAER szám lezárása is a Vevő 
feladata. 

4.3. Tekintettel a 156/2009. (VII. 29.) kormányrendelet 8. számú mellékletére, amely 
meghatározza, hogy a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést 
meghaladó, a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a közút kezelőjének 



 
 

hozzájárulásában szereplő értéktől eltérően közlekedő jármű esetében a 
bírságolással érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető a feladó, a felrakó, 
szállító és a gépjárművezető, így abban az esetben amennyiben az összsúly 
meghaladja a normatív rögzített legnagyobb súlyt úgy a fuvarozás megkezdése tilos. 
Amennyiben fent felsorolt szereplők bármelyike a mérlegelés során megállapítja, 
hogy a szállítóeszköz össztömege meghaladja a jogszabályban meghatározott 
értéket, Eladó - belső szabályzatának megfelelően - lehetőséget biztosít a túlsúly 
megszüntetésére (Eladó a gépjármű vezetőjének kérésére a szállítóeszközt 
térítésmentesen ismételten megrakodja), és a közúti forgalomba kizárólag a 
jogszabályokban meghatározott össztömeggel engedi a szállítóeszközt. 

4.4. A Vevő köteles az Eladó által elfogadott megrendelőlapon írásban megrendelni az 
általa, vagy az Eladó által elfuvarozandó termékeket legalább 2 munkanappal a 
tervezett szállítási időpont előtt, 14 óráig. Eladó megrendelést írásban fogad el 
Vevőtől a Felek között köttetett adásvételi szerződés 1. számú mellékletének 4. 
pontjában felsorolt elérési lehetőségek valamelyikén. Írásbeli megrendelésnek 
minősül a postai úton levélben, faxon, e-mail levélben, illetve az Eladó internetes 
rendelési felületén leadott, és az adásvételi szerződés, valamint az ÁSZF egyéb 
szabályainak megfelelő rendelés. A Vevő a rendeltetési helyet a cím és a címzett 
pontos megjelölésével a megrendeléssel együtt írásban közli. Az Eladó a 
megrendelést az igényelt szállítási időpont előtt legkésőbb 24 órával a Vevő igénye 
szerint telefonon vagy írásban visszaigazolja. Amennyiben az átadás nem az Eladó 
telepén történik, úgy a fuvareszköz biztosításáról és a terméknek a Szerződésben 
meghatározott helyre történő fuvarozásáról az Eladó a Szerződésben rögzített 
feltételek szerint gondoskodik. 

4.5. A Vevő a rendeltetési helyre vonatkozó és a szállítás teljesítésével kapcsolatos 
közléseiben bekövetkező egyéb változásokat megfelelő időben, de legkésőbb az 
igényelt szállítást megelőzően 24 órával köteles az Eladónak bejelenteni. A Vevő a 
szállítás teljesítésével kapcsolatos közléseiért, illetve az azokban bekövetkező 
változások megfelelő időben történő bejelentéséért felelősséggel tartozik, a 
pontatlan, vagy késedelmes közlésből eredő költségeket és egyéb károkat köteles 
megtéríteni, illetve viselni. 

4.6. Amennyiben az átadás nem az Eladó telepén történik, a Vevő gondoskodik arról, 
hogy a rendeltetési helyen a kirakodáshoz megfelelő technikai felszerelés és 
személyzet álljon rendelkezésre, a szállító járművek kirakodása várakozási idő és 
más akadály nélkül megtörténjen, a kirakodás helyéül szolgáló raktár, vagy siló üzem 
illetve befogadó képes legyen, valamint, hogy egy erre felhatalmazott személy készen 
álljon a kirakodáshoz szükséges intézkedések megtételére, a teljesítés igazolására. 
Vevő a szállító jármű kirakodásának megkezdése előtt köteles a szállítólevélen az 
áru kirakását engedélyezni, ömlesztett termék esetén a siló számát megnevezni. 
Amennyiben kirakodáskor a jármű várakozási ideje a Vevő oldalán felmerülő ok miatt 
a 2 órát meghaladja, úgy az Eladó a felmerült állásidőre eső költségeinek 
megtérítését követelheti, aminek mértéke, a 2. óra után minden megkezdett órára 
10.000 Ft+ÁFA. Az Eladó vállalja, hogy a zsákos terméket munkanapokon 8 és 16 
óra közötti időszakban adja át. 

4.7. Amennyiben a kirakodás a rendelés telefonon vagy írásban visszaigazolt teljesítési 
időpontjához képest az Eladónak felróható okból szenved késedelmet, úgy a 3 órát 
meghaladó késedelem után Vevő követelheti költségeinek megtérítését, a késedelem 
negyedik megkezdett órájától óránként legfeljebb 20.000 Ft+ÁFA összegben. 

4.8. A vasúti szállítási igény felmerülése esetén a rendelés feltételeit a szerződő Felek a 
szerződésben rögzítik. Vasúti szállítás esetén az ömlesztett termék speciális 
tartálykocsikban kerül feladásra. Az Eladó jogosult a vasúti szállításként megrendelt 
és elvállalt szállítást a többletköltségek viselése mellett közúton is teljesíteni. 



 
 

4.9. A hétvégi és ünnepnapokon történő kiszolgálást a váci és beremendi gyárak külön, 
eseti jelleggel szabályozhatják. Ha az Eladónak ezzel kapcsolatban többlet költsége 
merül fel, azt a Vevőre átháríthatja. 

4.10. A Vevő vagy megbízottja köteles az Eladó szerződésszerű teljesítését elfogadni, az 
árut – mennyiségi és termékfajta szerinti ellenőrzést követően – átvenni. A 
mennyiségi átvétel az Eladó hitelesített hídmérlegén mért adatok alapján, vagy 
zsákos termék esetén darabszámlálással történik. Az Eladó megbízásából végzett 
fuvarozás esetén a Vevő jogosult a mennyiséget az áru átvételekor saját költségén 
ellenőriztetni. Ha az ellenőrző mérlegelés során az Eladó hídmérlegén mért 
adatokhoz képest eltérés mutatkozik, és a Felek nem tudnak megállapodni abban, 
hogy melyik mérlegelés eredményét fogadják el, akkor egy harmadik hitelesített 
hídmérlegen mért adatokat kell irányadónak tekinteni. Az ellenőrző mérlegelés 
költségeit (a járulékos költségeket is beleértve) a Vevő viseli, kivéve, ha annak során 
a rakomány nettó súlyának eltérése meghaladja a 4 ezreléket. 

4.11. A Vevő, vagy megbízottja az Eladó szerződésszerű teljesítését, az átvételt és annak 
időpontját a szállítólevélen és menetlevélen, illetőleg árukísérő lapon cégszerűen 
(aláírás, bélyegző) – dátum, óra perc szerint – igazolja, vagy hasonló módon az 
átvétel megtagadását, az ok megjelölése mellett igazolja. 

4.12. A Vevő, vagy megbízottja kérésére az Eladó bemutatja a hídmérleg hitelesítéséről 
készült jegyzőkönyvet. 

 
5. Tulajdon- és kárveszély-átszállás 

5.1. A kárveszély az Eladó szerződésszerű teljesítésével száll át a Vevőre. Ha az eseti 
megrendelést követően az átvétel az Eladó telepén történik, de a rendeltetési hely 
nem az Eladó telepe és az áru elszállításáról a Vevő saját költségén maga 
gondoskodik, akkor a kárveszély az árunak a Vevő által biztosított fuvareszközre 
történő felrakásakor száll át a Vevőre. 

5.2. Az áru tulajdonjoga az Eladóról a Vevőre a vételár teljes kiegyenlítésével száll át, a 
vételár teljes kiegyenlítéséig az Eladó a tulajdonjogát fenntartja. 

 
6. Reklamációk, jogviták 

6.1. A Vevő a terméket és az annak csomagolásához használt raklapot az Eladó, vagy a 
fuvarozó képviselőjének jelenlétében súly, darabszám illetve minőség szerint veszi 
át. Az átvett áru minőségét az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja, 
észrevételeit, reklamációját a menetlevélen illetőleg árukísérő lapon rögzíti. Nem 
köteles megvizsgálni az áru Teljesítmény Nyilatkozatában megadott minőségi 
paramétereit. Az átvételkor nem észlelhető minőségi problémát a Vevő az 
észleléskor haladéktalanul írásban, legkésőbb a termék felhasználhatósági idején 
belül jelzi. 

6.2. A Vevő köteles zsákos kiszerelésű termék csomagolásának sérülése esetén a 
szemrevételezést, bármely kiszerelésű termék minőségi kifogása esetén a termék 
mintavételezését biztosítani az Eladó képviselője részére a bejelentéstől számított 5 
munkanapig.  

6.3. A Vevő nem követelheti az Eladótól azoknak a kárainak a megtérítését, amelyek az 
áru nem szerződésszerű átvételéből fakadnak, illetőleg, amelyek a Vevő által 
megbízott fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.   

6.4. Ha az Eladónak – a Vevő rendelkezése alapján – közvetlenül harmadik személy 
részére kell a terméket átadnia, a 6.1 pont szerinti mennyiségi és minőségi vizsgálatot 



 
 

e harmadik személynek kell elvégeznie. A harmadik személyt e kötelezettségeiről a 
Vevő tájékoztatja. 

6.5. A 6.1 pontban foglaltak szerint megtett és megalapozott kifogást az Eladó orvosolni 
köteles. 

 
7. Titoktartás 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésével és teljesítésével 
összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen 
módon tudomásukra jutott üzleti titkot harmadik személynek nem bocsáthatják 
rendelkezésére, nem hozzák nyilvánosságra és jelen szerződés teljesítésétől eltérő 
más célra nem használhatják fel. 

 
8. Adatvédelem 

Az Eladó összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) 
a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Rendelet 6. cikk 1. b.) pontja 
alapján kezeli; az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben 
az érintett az egyik - jelen esetben a Vevő – fél. Vevő a szerződés teljesítéséhez 
árufogadó(k) adatait is megadhatja Eladónak, ám velük kizárólag a Vevő tart fent 
szerződéses kapcsolatot, így vállalja, hogy az árufogadó(i)t tájékoztatja az Eladó 
adatkezeléséről, miszerint az árufogadó(k) adatait a Rendelettel összhangban a 
termék(ek) Vevő által megrendelt teljesítési helyre (árufogadóhoz) történő szállítása, 
és ezzel összhangban a szerződésszerű teljesítés céljából kezeli. Vevő kijelenti, hogy 
a www.duna-drava.hu/hu weboldalon található Adatkezelési tájékoztatót megismerte, 
az abban foglaltakat elfogadja és szavatol azért, hogy alvállalkozóival / 
munkavállalóival is megismerteti fenti rendelkezéseket. Ennek elmaradásáért a 
Duna-Dráva Cement Kft.-t semminemű felelősség nem terheli. 

9. Adatváltozás 

Szerződő Felek vállalják, hogy egymásnak írásban bejelentik a Felek cégjegyzékben 
nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, 
adószámában, bankszámlaszámában, illetve a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkező változást, a változást követő lehető legrövidebb időn belül. 

 

10. Egyéb rendelkezések 

10.1.  Az Eladó jogosult a Szerződésben rögzített és a Szerződés teljesítésével 
kapcsolatos adatokat – a könyveléshez szükséges, áruszállításokból és 
szolgáltatásokból eredő követelések nyilvántartása céljából – az anyavállalatának 
központi szerverén tárolni, kezelni, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések betartásával; ehhez a Vevő a hozzájárulását adja. 

10.2. Felek a közöttük felmerülő esetleges jogvitákat elsősorban békés úton próbálják meg 
egymás között rendezni, amelynek sikertelensége esetén a Polgári Perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvény hatásköri és illetékességi szabályai megfelelően 
irányadók.  

10.3. A Felek a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban teszik meg. Írásban 
megtett nyilatkozatnak minősül a másik fél Szerződésben rögzített címére küldött 
ajánlott levél, vagy a másik fél Szerződésben rögzített egyéb elérhetőségére küldött 
írásos üzenet (fax, e-mail). 

10.4. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a közöttük létrejövő szerződéses jogviszony 
tartalmát kizárólag az adásvételi szerződés, és annak írásos mellékletei határozzák 
meg. Nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvényben foglaltakat tekintik irányadónak azzal, hogy Felek a 2013. évi V. 



 
 

törvény 6:63. §. (5) bekezdésének érvényesülését kifejezetten, kölcsönösen 
elutasítják. 

Jelen feltételeket Vevő megismerte és elfogadta, amelyet a szerződés aláírásával 
igazol, Eladó kijelenti, hogy a fentiek jogszabálytól, ill. a szokásos gyakorlattól eltérő 
rendelkezéseket nem tartalmaznak. 

Kelt: Vác, 2019.01.16. 


