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Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy termékeink megrendelése előtt gondosan tanulmányozzák át Eladási- és szállítási feltételünket. Az alábbiakban 

rögzített szabályoktól eltérni nem lehetséges. 
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1. Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK alkalmazása  
 
Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK minden a KK KAVICS BETON Kft. („Gyártó”) és a megrendelő 
(„Megrendelő”) közötti üzletre, szerződésre, az azokkal összefüggő szállításokra vonatkozik, és a szerződések mellékletét 
képezi. Ettől eltérni csak a Gyártó ügyvezetőjének írásos nyilatkozatával lehet. A Megrendelő beszerzési feltételei nem 
érvényesek akkor sem, ha a Gyártó ezeknek nem mondott ellent. A Gyártó transzportbeton és bányatermékeire külön 
Eladási- és szállítási feltételek vonatkoznak, mely a Gyártó honlapján, telephelyén és a vonatkozó szállítólevél hátoldalán 
található. 
 
2. A szerződés létrejötte 
 
Szerződés a Gyártó és a Megrendelő közötti szerződés aláírásával, továbbá a Megrendelő írásos megrendelésének a Gyártó 
által történt írásos visszaigazolásával, vagy a vételár kifizetésével és a szállítás megkezdésével jön létre. A Gyártó a létrejött 
szerződéstől kötelezettség (kártalanítási, kártérítési, megtérítései vagy egyéb fizetés) nélkül egyoldalúan elállhat, ha: (a) a 
Megrendelő nem teljesíti határidőben a fizetési kötelezettségét; vagy (b) a Megrendelőről olyan körülmények válnak 
ismertté, amelyek megkérdőjelezik a fizetőképességét; vagy (c) a hatályos jogszabályokban vagy a szerződésben 
meghatározott egyéb esetekben. 
 
3. A megrendelés  
 
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján megvásárolni kívánt áru termékszámát, 
megnevezését (fajtáját és típusát), színét, mennyiségét (db, m2), pontos szállítási címet vagy egyértelmű leírást a szállítási 
helyszínről és a szállítás módját. 
Megrendelő a megrendeléstől a megrendelt termék véletárának megfelelő összegű bánatpénzt fizetése mellett jogosult 
elállni. 
 
4. Árak, ajánlatok, elszámolás 
 
A Gyártó mindenkori árjegyzéke a gyártelepi árakat tartalmazza. Az adalékanyagok, az energia-, a szállítási költségek, stb. 
változása esetén a Gyártó arányos árkorrekcióra jogosult. A Gyártó által írásban kiadott árajánlatok – ettől eltérő írásos 
megállapodás hiányában – 30 napig érvényesek. Gyártó az esetleges árváltoztatás jogát fenntartja. Az elszámolás alapja a 
Gyártó által kiállított szállítólevél (min. vásárlási összeg 2.000 Ft). 
A termék megnevezése, csomagolás módja, a kiadás helye a számlán kerül feltüntetésre. Kiadási dátuma megegyezik: 
 - raklapon lévő termék esetén, a raklapon lévő termékcímke kiállítási dátumával, 
 - ömlesztett (transzportbeton, homok és kavics) termék esetén, a Szállítólevél/Számla kiállítási dátumával. 
 
5. Szállítás 
 
Amennyiben a szállítást a Megrendelő által rendelt szállító végzi, úgy a teljesítés helye a gyártó telephelye. Ebben az 
esetben a berakodás már a Megrendelő felelősségére és kockázatára történik. Amennyiben a szállítást a Gyártó megbízottja 
útján vállalja, a teljesítés helye a Megrendelő által a megrendelésben megjelölt és a Gyártó által visszaigazolt szállítási cím. 
Ebben az esetben a kirakodás még a Gyártó felelősségére történik. Mindkét esetben a teljesítés megvalósul a terméknek a 
Megrendelő vagy megbízottja által történt átvételével. A termék átadásával a kárveszély átszáll Megrendelőre. Figyelem: 
daruval történő lerakás esetén a termékek sérülése műszakilag elkerülhetetlen. Megrendelő a termék átvételekor köteles a 
mennyiségi és minőségi vizsgálatot elvégezni. A Megrendelő az észlelt mennyiségi hiányt vagy minőségi hibát annak 
felfedezése után a Gyártóval és – ha ilyen személy közbeiktatására sor került a fuvarozóval is – haladéktalanul, de 
legkésőbb az átvételtől számított 3 naptári napon belül írásban közölni köteles. Amennyiben a hiányt, illetve hibát már a 
termék átvételekor észleli, köteles azt a szállítólevélen feltüntetni és egyben szavatossági igényét is a szállítólevélen írásban 
megjelölni. Ezen intézkedések elmulasztása esetén a Megrendelő nem követelheti a Gyártótól azoknak a károknak a 
megtérítését, amelyek a gyors értesítéssel elkerülhetők lettek volna, vagy amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők 
lettek volna. Ha a Gyártónak a Megrendelő által megadott, harmadik személy címére kell a terméket szállítania, a 
mennyiségi és minőségi vizsgálatot a Megrendelő felelősségére a harmadik személy is elvégezheti, azonban a Megrendelő 
kötelezettsége és felelőssége, hogy a harmadik személy a jelen eladási és szálítási feltételek szerint járjon el és a harmadik 
személy cselekményei a Megrendelő cselekményének minősülnek. Ha a harmadik személy az átvételkor mennyiségi vagy 
minőségi hibát észlel, köteles erről a Gyártót (és a fuvarozót) és a megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől 
számított 3 naptári napon belül írásban értesíteni.  
A hibásnak ítélt terméket meg kell őrizni, beépíteni nem szabad, cserére csak a beépítés előtt van lehetőség. Megrendelő 
mennyiségi kifogással a teljesítés napját követő 3 napig, minőségi kifogással a teljesítés napját követő 15 napig élhet, ezen 
határidők jogvesztőek. Megrendelő az árut a megrendelésen feltüntetett jellemzők ismeretében vásárolja meg. 
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Amennyiben az áru a feltüntetett tulajdonságokkal ténylegesen rendelkezik, a megrendelő az áru átvételét nem tagadhatja 
meg. Gyártó árai tartalmazzák az egységrakatok gépjárműre rakását, kétoldalt lenyitható platójú gépjármű esetén. Ettől 
eltérő anyagmozgatás nem lehetséges. A Gyártó szervezésében történő szállítás megrendelésével a megrendelő köteles 
biztosítani azt, hogy a szállítási cím 18 m hosszú, 40 tonna össztömegű pótkocsis, vagy nyerges járműszerelvény számára 
időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen. Ha az ilyen szállítás során az áru lerakása az áruátvevő 
mulasztása következtében meghiúsul – beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra való alkalmatlanságát is – a 
megrendelő köteles az eredménytelen szállítás költségeit megtéríteni. Amennyiben a fenti okok miatt a lerakodás nem a 
tervezett helyen tud megvalósulni, az ebből eredő többlet anyagmozgatási költségek Megrendelőt terhelik. A 
megrendelőnek felróható fuvareszköz várakozásért a Gyártó állásidő díjat számít fel. A termék vételárán felül felmerülő 
többletköltségeket megrendelő a felmerülésüktől számított 15 napon belül köteles megfizetni a gyártónak. 
Ha a megrendelő vagy megbízottja az átvételnél nem jelenik meg, a szerződésszerű teljesítés a lerakodással megtörténtnek 
minősül. A szállítólevél nem megfelelő aláírásával vagy hiányos kitöltéséből eredő kárért Megrendelő minden további 
feltétel nélkül, teljes összegben köteles helyt állni ezen kívül a termék vételárát köteles megfizetni. 
 
6. Raklapok 
 
Gyártó a termékeit raklapon értékesíti. A hibátlan raklapokat, használati díj ellenében, a Gyártó telephelyén sértetlen 
állapotban az aktuális árlista alapján visszavásárolja. 
 
7. A tulajdonjog fenntartása 
 
A Gyártó által bármelyik telephelyén kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Gyártó tulajdonában maradnak. 
 
8. Minőségbiztosítás 
 
Tanúsítványai alapján a Gyártó termékei jelöléssel rendelkeznek. 
Gyártó transzportbeton, kavics és homok termékeit a Globálteszt Kft (a NAT által NAT 1-1212/2007 számon akkreditált) és 
az ÉMI Nonprofit Kft. (a NAT által NAT-1-1110/2010 számon akkreditált) vizsgáló laboratóriuma rendszeresen, 
szúrópróbaszerűen vizsgálja. A kiszállításra kerülő termékek és a gyártásközi ellenőrzés mintáinak folyamatos vizsgálatát az 
ISO 9001 szabvány szerint kialakított és az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által tanúsított minőségirányítási rendszer előírásai szerint 
végezi a Gyártó. 2015. április 15-én Gyártó bevezette az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási 
rendszert.  
 
8/A Típusvizsgálati Bizonyítvány (TVB)  
 
Beton útburkoló elemekre vonatkozó TVB száma:  M-2021/2004-2012  
Beton útszegélyelemekre vonatkozó TVB száma:   M-2030/2004-2010-2013 
Beton járdalapokra vonatkozó TVB száma: M-4045-2013       
Beton falazóelemekre TVB száma: M-2079/2006-2012    
Zsaluzóelemekre vonatkozó TVB száma:  M-4034/2012     
Taktilis-, vezető-, segítőkőre vonatkozó TVB száma: M-4006/2013  
Beton béléstestre vonatkozó TVB száma:  M-2011/2011-2013   
Kőanyaghalmazokra vonatkozó TVB száma: M-4007/2014 
Transzportbetonra vonatkozó TVB számai:  M-4064/2007 (Bugyi Betonkeverő üzem)  

M-4065/2007 (Monori Betonkeverő üzem) 
 
8/B Üzemi Gyártás Ellenőrzés (ÜGYE) 
 
Gyártó transzportbetont gyártó üzemeire vonatkozó ÜGYE tanúsítások száma: 138-CPD-50-(C-21/2010) (Bugyi 
Betonkeverő üzem) és 138-CPD-49-(C-20/2010) (Monori Betonkeverő üzem) 
Beton falazóelemek gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1415-CPR-2-(C-22/2013) (Bugyi üzem) 
Üreges beton födémbéléstest gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1415-CPR-3-(C-23/2013) (Bugyi üzem) 
Kőanyaghalmazok (adalékanyag betonhoz) gyártására vonatkozó ÜGYE tanúsítás száma: 1415-CPR-132-(C-25/2015) 
(Bugyi bánya) 
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9. Teljesítménynyilatkozat 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált 
feltételeket állapít meg 2013. július 1-i hatállyal. „Harmonizált szabvány által szabályozott építési termék esetében, vagy ha 
a termék megfelel egy, a termék vonatkozásában kiadott európai műszaki értékelésnek, a gyártónak forgalomba hozatalkor 
nyilatkozatot kell kiállítania a termék teljesítményére vonatkozóan.” „A teljesítménynyilatkozat elkészítésével a gyártó 
felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek.” Amennyiben nincs a 
termékre harmonizált szabvány, úgy a 275/2013. (VII.16.) Korm.rendelet alapján kell igazolni a teljesítményt.  
A Gyártó a vonatkozó rendelet értelmében 2013.07.01-vel kezdődően Teljesítménynyilatkozat kiállításával hozza 
forgalomba termékeit. 
A termékhez tartozó teljesítménynyilatkozatok a Gyártó honlapjáról letölthetőek (http://www.kavicsbeton.hu/letoltesek), 
valamint a termék megfelelőség-igazolása alapját képező részletes tulajdonságai a rakaton lévő termékcímkén is 
megtalálhatók, mely a termékkel együtt átadásra került.  
 
10. Szavatosság 
 
10./A  A Gyártó mint gyártó igazolja, hogy a Szállítólevélen/Számlán feltüntetett termékek a következő szabványoknak és 
kötelező alkalmassági időnek a kiadás dátumától számítva felelnek meg: 
 
Termék megnevezése  Szabvány száma      Alkalmassági idő 
Beton útburkoló elemek  MSZ EN 1338:2003 Beton útburkoló elemek     5 év 
Beton járdalapok   MSZ EN 1339:2003 Beton járdalapok      5 év 
Beton útszegélyelemek  MSZ EN 1340:2003 Beton útszegélyek      5 év 
Falazólemek   MSZ EN 771-3:2011 Falazóelemek kövtelményei   10 év 
Zsaluzóelemek   MSZ EN 15435:2008 Előre gyártott betontermékek.   10 év 

Közönséges és könnyűbeton zsaluzóelemek 
Födémrendszerek  MSZ EN 15037-2:2009+A1:2012     10 év 

Előre gyártott betontermékek. 
Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből 

Transzportbeton   MSZ 4798:2016 Beton. 1. rész:     10 év 
Műszaki feltételek, tulajdonságok, készítés és  
megfelelőség, valamint az EN 206 alkalmazási  
feltételei Magyarországon 

Homok és kavics   MSZ EN 12620:2013 Kőanyaghalmazok    10 év 
(adalékanyagok) betonhoz 

Vízépítő elemek   MSZ EN 12390-3:2009, MSZ EN 1339:2003     5 év 
Akna elemek   MSZ EN 1917:2003      10 év 
 
Mérettűrések: 
 
Beton útburkoló elemek            

     <100 mm     ≥100 mm      
Felületi méretek:   ±2 mm    ±3 mm    
Vastagság:            ±3 mm   ±4 mm          
 
Beton járdalapok 

<600 mm     ≥600 mm 
Hossz :    ±2 mm   ±3 mm 
Szélesség:   ±2 mm    ±3 mm 
Vastagság:   ±3 mm     ±3 mm 
 
Zsaluzóelemek 

 
Hossz és szélesség:  ±5 mm 
Magasság:    (+3)-(-5) mm 
Határoló lapok vastagsága:  ≥28 mm 
 
A további termékekre vonatkozó mérettűrések az egyes szabványokban találhatóak meg.   
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10./B Gyártó a hatályos jogszabályok szerint szavatolja, hogy az általa gyártot termékek a hatályos szabványoknak 
megfelelnek.  
 
10./C A termékek felületén esetenként elszíneződések képződhetnek. Ezek előidézője a természetes adalékokban lévő 
szerves anyag. Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerülhetetlenek. Kiváltójuk elsősorban az időjárás, amelynek 
a beton – főleg friss korában – ki van téve. Az időjárás (a vízben oldhatatlan kalcium-karbonát idővel átalakul vízben 
oldható kalcium-hidrokarbonáttá) és az igénybevétel során elkerülhetetlen természetes szennyeződés hatására a 
mészkivirágzások eltűnnek. A különböző kiterjedésű mészkivirágzás a betontermékek minőségét és használati értékét nem 
befolyásolja, ezért nem minősül a termék hibájának. Amennyiben az ágyazó és a besöprő (hézagkitöltő) homok nem mosott, 
akkor vízben oldható ásványi sókat tartalmazhat, amely a csapadék hatására a burkolat felszínére kerülhet és a víz 
elpárolgása után a burkolaton kivirágzás formájában megmarad. Ez a folyamat mindaddig fennáll, amíg az ágyazó és 
besöprő homokból sók tudnak a burkolat felületére jutni, így ennek megszűnésének időtartama sokkal hosszabb lehet, mint 
a mészkivirágzásoké. Ezért az ágyazó és hézagkitöltő homok vízben oldható anyagokat nem tartalmazhat, valamint mészkő 
zúzalékot ágyazó és besöprő anyagként nem szabad használni (e-ÚT  06. 03. 42). A hazai vezetékes vizek, ill. a fúrt kutak 
vizei oldott ásványi anyagokat tartalmaznak. Locsoláskor a burkolatra kerülő ilyen jellegű vizek szintén kivirágzásszerű 
foltokat okoznak. Intenzitása függ az oldott anyagok mennyiségétől és a locsolás gyakoriságától. Egyes területeken magas a 
víz fémtartalma (elsősorban vas), ami a burkolatra kerülve extrém módon, véglegesen elszínezi a burkolatot. Gyártó 
termékei még olvasztósó jelenlétében is fagyállóak, de nem savállóak, ezért a burkolatra kerülő minden olyan szerves 
anyagot, amelynek erjedése folytán sav keletkezik (pl.: gyümölcsök), mielőbb el kell távolítani a burkolatról, mert az 
elszíneződésen kívül a sav a betont is károsítja. A fémtárgyak okozta mechanikai sérülések nem javíthatók, ezért óvni kell a 
burkolatot az ilyen hatásoktól. Nem eléggé tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibráláskor 
letöredezhet. Ennek oka az elégtelen kavics-, vagy zúzalékágyazat, a szakszerűtlen fektetés, a térkövenként változó 
fugatávolság be nem tartása, a gumilap nélküli vibrálás. Az eltérő gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anyagok 
különbözősége a normál-, kezdő-, záró- és szegélyköveknél árnyalati színeltéréseket okozhat. Ezek a színeltérések 
műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik, az időjárás és az igénybevétel eltünteti őket. 
Az esetlegesen előforduló mészkivirágzás, színeltérés, melírozott kövek esetén a színkomponensek arányának eltérése 
illetve a darabsúly kisebb mértékű eltérése nem képezheti reklamáció tárgyát.  Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi 
kárra a Gyártó a szavatossági felelősségét kizárja. 2004. január 1-jétől burkolatok tervezése és kivitelezése csak a Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Főosztálya által kiadott Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és 
építése, Követelmények című, e-ÚT 06. 03. 42. sz. útügyi műszaki előírás alapján történhet. Ettől eltérő esetekben 
Megrendelő semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a Gyártóval szemben. Nem rendeltetésszerű, a vonatkozó 
előírásoknak nem megfelelő tárolás, beépítés, felhasználás esetén Megrendelő a szavatossági jogaival nem élhet. 
Megrendelő esetleges továbbértékesítés esetén köteles a jelen eladási és szállítási feltételekről a harmadik személyeket teljes 
körűen írásban tájékoztatni és a teljesítménnynyilatkozatot átadni, ezek elmulasztása esetén az ebből eredő minden kárért és 
követelésért kizárólag a megrendelő felel. 
 
10./D A Gyártó késedelmes vagy hibás teljesítéséből, illetőleg meghiúsulásból eredő kártérítési felelőssége legfeljebb a 
vételárnak megfelelő összeg erejéig terjed. A már értékesített árut a Gyártónak nem áll módjában visszavásárolni.  
 
11. Reklamáció 
 
Amennyiben a termék műszaki jellemzői vagy minőségi követelményei nem felelnek meg a termékre vonatkozó szabvány 
előírásainak, abban az esetben a Megrendelő minőségi reklamációval az 5. pontban foglaltak szerint élhet. A betonból 
készült termékeket a rakaton lévő termékcímkén rögzített gyártási dátumtól számított 7 napon belül nem szabad beépíteni. 
A termékek a teljes terhelhetőségüket 28 napos korukban érik el. Bármilyen minőségi kétség, aggály esetén a termék – a 
felmerült probléma 
tisztázásáig – nem építhető be. Bármilyen egyéb (pl.: lerakási, felszedési) költség nem érvényesíthető. Reklamációnak csak 
a számlával igazolhatóan Gyártó által gyártott vagy forgalmazott termékek esetén van helye. A minőségi kifogások 
megvizsgálásában a Gyártó és a Megrendelő közösen jár el a jelen ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK-ben 
rögzített irányelveknek megfelelően. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások a minőségi kifogás megalapozatlansága 
esetén késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után. 
 
12. Egyedi megrendelések 
 
A mindenkor érvényes árjegyzékben nem szereplő, külön kérésre gyártott termék megrendelése esetén az ár 40%-a 
foglalóként előre fizetendő. Ha a Megrendelő eláll a megrendeléstől, a foglaló nem jár vissza, az a Gyártót illeti. A már 
legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a Megrendelő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat 
megfizetni a Gyártónak. 
 
 
 
 
 



ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy termékeink megrendelése előtt gondosan tanulmányozzák át Eladási- és szállítási feltételünket. Az alábbiakban 

rögzített szabályoktól eltérni nem lehetséges. 

A termékek színei a valóságban eltérhetnek a prospektusban bemutatott színektől. A megrendelő köteles beépítés előtt a termék mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni.  

Beépítés után az átvételkor észlelhető hibák miatt reklamációt nem fogadunk el.  
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15. Jogvita 
  
Az ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK-ben vagy a külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar 
jog, különösen a Ptk. előírásai az irányadók. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok alapján a felek esetleges 
jogvitájának elbírálására nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi 
Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, úgy a felek jogvitájukra a Budapesti II. és III. Kerületi 
Bíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől 
függően. 
 
 
 
Budapest, 2018. január 1.   
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