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1 .Általános rész 

Gyártó: H-beton Kft. (5000. Szolnok, Panel út 2. illetve 5200. Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 19.) 

Vevő: A vevő maga, meghatalmazottja, képviselője, alvállalkozója 

Termék gyártásának helye, időpontja, típusa: a szállítólevélen megjelölt adatok szerint 

A gyártó felhatalmazott képviselője: a társaság mindenkori ügyvezetője 

A megrendelés tárgya előre kevert beton, amely szabványcementet, mint szilárdsághordozót tartalmaz. Az 

Eladó szabvány szerinti konzisztenciájú betont gyárt a telephelyén, azt szükség szerint mixer vagy 

billenőplatós tehergépkocsikkal szállítja a Vevő által megjelölt építkezés helyszínére. 

2. A betontermékek gyártása, szállítása 

A betontermékek gyártása és szállítása hétfőtől péntekig 7:00 – 16:00 óra között történik. Munkaszüneti 

napokon a III/1995. Korm.r. és az azt módosító 190/2008 (VII.09.) Korm.r.2.§ alapján végezhető csak 

szállítás. Az építési helyszínen a szerkezetek megkezdett betonozását a megrendelőnek reális időben be 

kell fejeznie. Eladó jogosult a hivatalos nyitvatartási időn túl pótlékok felszámolására, amelyek 

megtalálhatóak az Árjegyzékben. Amennyiben a kisszállítási határidő (nap, óra, perc) a Vevőnek felróható 

okból meghiúsul, vagy amennyiben a Vevő az általános elállási jogát már a termék lekeverése (legyártása) 

után, de még a kiszállítás előtt gyakorolja, és a megrendelését visszamondja, úgy a Vevő köteles a teljes 

lekevert beton árát megtéríteni az Eladónak. Valamint az Eladó a lekevert beton elhelyezési költségét is 

felszámolja a Vevőnek, ennek mértékét a mindenkori Árjegyzék tartalmazza. A megrendelt, legyártott, 

kiszállított, de mennyiségi felesleg miatt át nem vett mennyiséget is jogosult az Eladó leszámlázni a Vevő 

részére az elhelyezési költségekkel együtt. Eladó 60 perces költségmentes várakozási időt vállal, ezt 

meghaladó várakozási idő esetén a mindenkori érvényes Árjegyzék szerinti várakozási díjat számol fel. A 

fuvardíjjak elszámolása amennyiben a szerződés illetve árajánlat másképpen nem rendelkezik, a kiszállítás 

napján érvényes Árlista alapján történik. A szállított mennyiség elszámolása a szállítólevélen feltüntetett 

mennyiség alapján kerül leszámlázásra. A szállítási ütemhez kapcsolódó reklamációt az Eladó csak a 

szállítás folyamán fogad el, Vevő a reklamációt telefonon teszi meg, és egyúttal a szállítólevélen is 

feltünteti. Vevő reklamáció alapján szerződéses jogait utólag érvényesítheti. Elmaradt reklamáció esetén, 

mind telefonon illetve a szállítólevélen feltűntetve Eladónak utólagos kötelezettsége nincs. 

Szállítóleveleinken szerepelnie kell az építkezés pontos szállítási címének vagy azonosítható 

megnevezésének. Ezt diszpécser kollégáink már a megrendelés leadásakor kérni fogják. Erre az EKAER 

ügyintézés miatt is szükség van. Pontos szállítási cím nélkül a kiszállítás nem kezdhető meg. Az EKAER 

ügyintézéssel kapcsolatban megadott Vevői adatokkal kapcsolatos pontatlanságokért Eladó felelősség nem 

terheli. 

Vevő kötelezettsége a szükséges behajtási és területfoglalási hastósági engedélyek beszerzése! 

 

 



3. A beton átadása, felhasználási utasítások 

Az áru átadása és átvétele saját szállítóeszközzel történő fuvarozás esetén az áru építési helyszínen 

lerakodásának befejezésekor, idegen szállítóeszközzel történő fuvarozáskor az áru Eladó telephelyén 

történő átvételkor történik az MI-04-562(Építési Ágazat Műszaki Irányelve) alapján. A termékért való 

felelősség az Eladót az áru átadás-átvételéig terheli figyelemmel arra, hogy ömlesztett, kémiai kötéssel 

rendelkező alapanyagról van szó. Ez irányadó akkor is, ha a terméket a Vevő megbízottja, alvállalkozója, 

meghatalmazottja veszi át. Az áru átvétele a szállítólevél leigazolásával megtörténik, így ezt követően a 

termék Vevője köteles annak ellenértékét minden további feltétel és kikötés nélkül, a megállapodás szerint 

az Eladónak megfizetni. Ha az árut a Vevő szállítja el az Eladó telephelyéről, a forgalmi engedélyben 

szereplő össztömeg helytelen megadásáért és az ebből keletkező esetleges büntetésekért felelősséggel 

nem tartozik. Az ebből az okból keletkező, az Eladót terhelő büntetéseket átháríthatja a Vevőre. 

Eladó a betont térfogatonként (tömör m3) értékesíti. A súly megállapítására az Eladó által üzemeltetett 

keverőegységbe beépített automatikus mérőberendezés szolgál, annak mérései az irányadók. A 

betonkeverék típusának, adalékanyagainak a megrendeléskor történő kiválasztása a Vevő kötelezettsége. A 

helytelen – az adott építési paramétereknek nem megfelelő típusú beton – megrendeléséért és az ebből 

eredő esetleges további károkért az Eladót felelősség nem terheli, helytállási kötelezettsége nincs. Ilyen 

lehet a betonszivattyútáshoz rendelt beton nem megfelelő konzisztenciája. 

Az áru megfelelő és utólag is azonosítható átvétele érdekében a munkahelyre kiszállított 

transzportbetonok átvétele esetén az átvételért felelős személy győződjön meg arról, hogy a kérdéses 

szállítmány címzettje valóban az ő munkahelye. Ellenőrizze, hogy a kiszállított beton minősége, összetétele, 

mennyisége megfelel-e megrendelésének. Minden hibát azonnal jeleznie kell az Eladó felé. A frissbeton 

minőségével kapcsolatos reklamációra az átvétel, bedolgozás előtt van lehetősége a Vevőnek. Ezeket a 

szállítólevélen rögzítenie kell. A frissbeton szállítólevélen rögzített átvétele után a Vevő minőségi 

reklamációval nem élhet. 

A gépkocsivezető a kiszállított betont csak azonosítható átvételi igazolás esetében adhatja át. Ez alatt 

olvasható aláírást illetve céges bélyegzőlenyomatot értünk. Vevő ilyen irányú igénye esetén csak a 

részünkre előzetesen átadott névjegyzékben feltüntetett személyek vehetik át a betont. A Vevő tudomásul 

veszi, hogy a megfelelő átvétel és szállítólevél igazolás hiányában a gépkocsivezetők megtagadhatják a 

szállítmány átadását, ürítését. Ilyen esetben az e miatt felmerülő valamennyi költség, beleértve a 

megfelelő átvétel hiánya miatt esetlegesen visszaszállított beton értékét is, a Vevőt terheli. 

Eladó garantálja, hogy a megrendelt betonkonzisztencia kerül átadásra. Ez a garancia a mixerkocsiból való 

ürítéskor, vevői elszállítás esetén a keverőnél történő átvételig érvényes. Az Eladó a friss betonra 

vonatkozó – konzisztencia, keverék hőmérséklet és stabilitás, egyebek – utólagos reklamációt nem fogad 

el. A munkaterületen utólagos víz adagolása esetén a beton elveszti garanciáját. Ezt a gépkocsivezető a 

szállítólevélre felvezeti a szállítólevélre és a Vevő leigazolja, ellenkező esetben a gépkocsivezető 

megtagadhatja azt. Eladó csak az általa tervezett és legyártott betonért vállal felelősséget. Bármilyen vevő 

által hozzáadott adalék (víz, cement, adalékszer, kiegészítő-anyag, PP-, acél- és üvegszálak stb.) esetében a 

beton elveszíti a garanciáját. A Vevő által adott receptúra esetében az Eladó csak a kapott recept szakszerű 

legyártásáért és az esetleges kiszállításáért vállal felelősséget, de minőségi garanciát nem vállal. 

A vevő a helyszínre érkező betonkeveréket – normál keverék esetén – a beton kiadásától számított 1,5 

órán bedolgozza. A frissbeton bedolgozási határidejének elmulasztása valamint a késedelmes és/vagy 

szakszerűtlen bedolgozása a Vevő saját, Eladóra át nem hárítható kára. A gépkocsivezető a szállítólevélen 

minden esetben köteles feltűntetni a munkahelyre történő érkezés, az ürítés kezdete és az onnan való 

távozás időpontját. 

 



4. Minőség 

A frissbeton átadása során az MSZ 4798:2016 szabvány 7. pontjában előírtak és az abban foglaltak 

mérvadók, betartottak és betartandók. A termék az elvárt használati időtartamot csak abban az esetben 

teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében meghatározott környezeti 

hatásokra vonatkozó határértékeket, valamint a beépítés és az utókezelés a szerkezetet kivitelező részéről 

az MSZ ENV 13670 szabvány előírásainak maradéktalan betartásával történik. 

Műszaki specifikáció, melynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel: 

 - MSZ 4719:1982 Betonok 

- MSZ 4798:2016 Beton. Műszaki követelmények, tulajdonságok, készítés és megfelelőség, valamint 

      az EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon 

 - MSZ 4798: 2016/1M:2017 

 - MSZ 4798: 2016/2M:2018 

 - MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon 

 - Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítás (KTI) 

 - Általános érvényű Teljesítmény Nyilatkozat ( letölthető: www.hbeton.hu ), mely szállítólevéllel 

   együtt érvényes! 

Próbakockát a Vevő saját költségére készíttethet. Külön megrendelés alapján Eladó belső próbakockáinak 

vizsgálati eredményeit és a munkahelyi minták minősítését az Eladó központi laboratóriumának mindenkor 

érvényes árlistájában szereplő díjért átadja, illetve átvállalja. A beton nem megfelelő bedolgozásáért, 

utókezelési hiányosságáért, az építési helyszínen készített próbakockák nem megfelelősségéért az Eladó 

nem felelős.  

5. Reklamáció 

Abban az esetben, ha a kiszállított betonnal kapcsolatban bármilyen probléma merül fel – beleértve a 

szállítmány esetleges visszaküldését is – a problémát, a rendelkezésre álló mérési adatokkal együtt a 

szállítólevélre fel kell jegyezni. Az Eladó az általa szállított beton minőségére vonatkozó bármilyen 

kártérítési igényt csak akkor fogad el, ha az esetleges hiba kivizsgálásába képviselői a hiba feltárását 

követően, az első pillanattól kezdve bevonásra kerülnek és ezen igény felé írásban bejelentésre került, 

ellenkező esetben az áru engedélyezettnek számít. Rejtett, a szállításkor szakértői vizsgálat ellenére 

megállapíthatatlan hiányosságokat az észrevétel után a fent leírtak szerint jelezni kell, ennek hiányában az 

áru a Vevő által átvettnek számít, mint megfelelő minőségben teljesített. Határidőn belüli reklamáció 

esetén az Eladó a Vevőnek jóváírja a vételárat vagy annak választása szerint pótolja az árut. További 

szavatossági és kártérítési igény kizárt. Vevő hibás teljesítésre és a beton nem megfelelő minőségére nem 

hivatkozhat, amennyiben a beton típusát nem megfelelően választotta és rendelte meg és a bedolgozott 

beton típus paraméterei az adott építési előírásokhoz nem igazodnak. Eladó nem kötelezhető a műszakilag 

nyilvánvaló hibás betonkeverék szállítására. Ebből eredő kárát a kivitelezővel szemben érvényesítetheti. Az 

utólagos mintavétel csak akkor bír bizonyító erővel, ha arról az Eladót tájékoztatják, annak megbízottja a 

mintavételnél jelen van és a vizsgált próbatestet ismertető jellel látja el. A próbatesteket az MSZ EN 12390-

1:2013 szabvány alapján kell készíteni, valamint az MSZ EN 12390-2:2009 szabvány alapján tárolni és a 

vizsgálatra vonatkozó szabvány szerint vizsgálni, különben a vizsgálat jogvitás esetben nem bizonyító erejű. 

 

http://www.hbeton.hu/


 

6. Munkavédelem 

Az építkezés helyszínének megközelítése és annak zavartalan szennyeződésmentes elhagyásának a 

biztosítása, valamint a munkahelyi körülményekre vonatkozó – Eladót érintő – munkavédelmi előírások 

ismertetése a Vevő feladata és kötelezettsége. Feladata a Munkavédelmi törvény 40.§-ban foglalt 

munkabiztonsággal összefüggő szervezés és munkahelyi irányítás, különös tekintettel a mixergépkocsi 

útvonalának és munkahelyen történő, illetve betonszivattyú biztonságos telepítési helyének 

meghatározása (elektromos vezetékek áramtalanítása, kellően szilárd és biztonságos útvonal illetve 

talpalási terület kialakítása, az egyidejű darumozgások korlátozása illetve irányítása). Vevő kötelezettsége 

az Eladó tevékenységével összefüggő esetleges munkabalesetek az Eladó képviselőjével közös kivizsgálása, 

jegyzőkönyv felvétele, ennek elmulasztása vagy akadályozása esetén Eladóra kártérítési kötelezettség – 

sem vagyoni, sem nem vagyoni kár vonatkozásában – illetve társadalombiztosítási juttatás vissza- és 

megtérítésének igénye nem hárítható át. 

 

Figyelmeztetés: A vonatkozó 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet szerint a termék – transzportbeton - 

veszélyességi besorolása Xi, R38, R34, ezért a felhasználó részére egyéni védőfelszerelése javasolt. 

7. Fizetés 

Előzetes megállapodás hiányában a 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 tulajdonát. 

8. Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 

A Vevő és Eladó az áru átvételével, szállítólevél aláírásával elismeri és tudomásul veszi az Eladó 

Adatkezelési Tájékoztatóját – amely megtekinthető a www.hbeton.hu honlapon- és magára kötelező 

érvényűnek tekinti. 

http://www.hbeton.hu/

