
V & Periko Kft  Beton Szállítási Keretszabályzata
Általános SzerzŐDÉSI FELTÉTELEI

Érvényes 2010.04.02.-től visszavonásig

1. A szállítás és a megrendelés  tárgya előre gyártott beton, amely végtermék szabványcementet, mint 
szilárdsághordozót tartalmaz. A V & Periko Kft. (Szállító, Gyártó ) szabvány szerinti konzisztenciájú 
betont gyárt, azt keverő mixer vagy billenőkocsikkal szállítja a megrendelő által megjelölt építkezés 
helyszínére. Enyhén homokozott vagy homokban gazdag betont, valamint adalékszereket (így 
légpórusképző, folyósító, késleltető, tömítő, felületzáró, képlékenyítő, fagyásgátló, ) csak írásbeli 
megállapodás esetén szállítunk. A V & Periko Kft. ( Szállító) az MSZ EN 197-1:2000 és az EN 197-
1:2000 szabvány szerinti általános felhasználású cementet használ, amennyiben a megrendeléskor 
kötőanyagról külön nem állapodnak meg.

2. Hétfőtől-péntekig 7.00-16.00 szombaton 7.00-12.00 óra között történik a betontermék gyártása, 
szállítása. 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 
megrendelőnek reális időben be kell fejezni. Szállító jogosult a hivatalos nyilvántartási időn túl 
pótlékok felszámítására. Amennyiben a kiszállítási határidő ( nap, óra, perc ) a Megrendelőnek 
felróható okból meghiúsul, vagy a mennyiben a Megrendelő az általános ellátási jogát már a termék 
megkeverése ( legyártása ) után, de még a kiszállítás előtt gyakorolja és a megrendelést visszamondja, 
úgy Megrendelő köteles a teljes kevert betonmennyiség árát Gyártónak megtéríteni. 
Keretmegrendelés esetén az egyedi szállítások írásban, heti beosztásban köteles Megrendelő átadni, 
legkésőbb a megelőző hét csütörtök napjának 11óráig, amelynek tartalmaznia kell a várható 
mennyiséget, a betonkeverék típusát, szállítási időpontokat és intenzitást naptári napokra kimutatva. 
Az egyeztetett napi program mennyiségi pontosítását, ha szükséges, a megelőző nap, de legkésőbb a 
reggeli indításig meg kell adni. A napi szállítás lemondását Megrendelő csak a megelőző nap 12 óráig 
teheti meg következmények nélkül, az egyes szállításokat a Megrendelő által megadott időpontban 
teljesíti a Szállító. 
A betonkeverék típusának, adalékanyagainak a megrendeléskor történő kiválasztása a Megrendelő 
kötelezettsége. A helytelen az adott építési paramétereknek nem megfelelő típusú beton-
megrendelésért és az ebből eredő esetleges további károkért a V és Periko Kft.-t(Szállító,Gyártó)  
felelősség nem terheli, helytállási  kötelezettsége nincs. 

3. A kiszállítás napján érvényes listaárak alapján történik a fuvardíjak elszámolása. A szállított 
mennyiség elszámolása a szállítólevélen feltüntetett mennyiség alapján kerül leszámlázásra. 
Megrendelő a beton vételárát, mivel ömlesztett árú  és ingóként értékesíthető termék, akkor is köteles 
megtéríteni, ha a betont továbbértékesítette vagy beépítés, bedolgozás folytán arra a Ptk.§.(2) 
értelmében harmadik személy (föld, ingatlan, épület, építmény) tulajdonosa tulajdonjogot szerzett.

4. A V &Periko Kft. (Szállító) fenntartja a jogot, hogy mindenkor érvényes listaárai alapján szállít. Az 
árak m3-ben az építkezés helyszínére szállítva, illetve az üzemből a nyitva tartás ideje alatt elszállítva 
értendők, figyelemmel a szállítási távolságra. Nem áll fenn keverési és kiszállítási kötelezettsége a V &
Periko  Kft.-nek  (Gyártó), amennyiben az üzem területén mért külső hőmérséklet +5 C fok vagy ez alá
süllyed, mivel ez a termék minőségét nem garantálná. +10 C fok alatti hőmérséklet esetén Szállító 
jogosult téli fűtési pótlék felszámítására.
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5. A Megrendelő feladata és kötelezettsége az építési hely megközelítése és annak zavartalan 
szennyeződésmentes elhagyásának a biztosítása, valamint a munkahelyi körülményekre vonatkozó 
Szállítót  érintő munkavédelmi előírások ismertetése. Feladata a munkavédelmi törvény 40-44.§-ban 
foglalt munkabiztonsággal összefüggő szervezés és munkahelyi irányítás, különös tekintettel a mixer 
gépkocsi útvonalának illetve betonszivattyú biztonságos telepítési helyének meghatározása 
(elektromos vezetékek áramtalanítása, kellően szilárd és biztonságos útvonal illetve talpalási terület 
meghatározása és kialakítása, az indokolt egyidejű darumozgások korlátozása, illetve irányítása). 
Megrendelőnek kötelezettsége a Szállító tevékenységével összefüggő esetleges munkabalesetnek a 
Szállító képviselőjével közös kivizsgálása, jegyzőkönyv felvétele, ennek elmulasztása vagy 
akadályozása esetén Szállítóra kártérítési kötelezettség sem vagyoni, sem nem vagyoni kár 
vonatkozásában illetve társadalombiztosítási juttatás vissza- és megtérítésének igénye nem hárítható át!

 

6. V & Periko Kft.(Szállító )45 perces költségmentes várakozási időt vállal, ezt meghaladóan várakozási 
idő esetén a mindenkori érvényes árjegyzék szerinti várakozási díjat számolja fel. A V & Periko Kft. 
(Gyártó, Szállító) jogosult leszámlázni a megrendelt, legyártott, de mennyiségi felesleg miatt át nem 
vett mennyiséget is. A beton (áru) átvételénél a Megrendelőnek, vagy megbízott, meghatalmazott 
képviselőjének, alvállalkozójának jelen kell lennie. Megrendelő, illetve az árú átvevője, mint a 
Megrendelő megbízottja, képviselője a fuvarlevelet, szállítólevelet és az árút köteles a helyszínen 
leellenőrizni és a megrendelő nevében az okmányokat cégszerű aláírással ellátni. A Megrendelő 
telefaxon illetve írásban történő megkeresésére a Szállító a kiszállítást rövid időre elhalasztja, köteles 
résszállítást teljesíteni, vagy a fuvarozást megszakítani, valamint a megrendelésben szereplő és 
egyezetett szállítási intenzitást tartani, hogy a folyamatos bedolgozás biztosított legyen, vis major 
esetét kivéve. A betontermék szállítólevélen feltüntetett bedolgozási határidejének elmulasztása  a 
Megrendelő saját a Szállítóra át nem hárítható kára. Amennyiben a Megrendelő megbízásakor csak 
részszállításokat hív le, vagy amennyiben a fizetési határidőt nem tartja be, úgy a teljesített fuvarokért 
az árjegyzéknek megfelelő listás árak kerülnek felszámításra, azzal, hogy a Megrendelő a korábbi 
kikötött fizetési és/vagy árkedvezményt elveszíti.

7. Amennyiben saját szállítóeszközzel történik a szállítás az áru átadása és átvétele az árú építési 
helyszínen lerakodásának befejezésekor, idegen szállítóeszközzel történő szállításkor az áru V & 
Periko Kft. telephelyen történő átvételekor történik az MI-04-562:1992 Transzportbeton ( Építésügyi
Ágazati Műszaki Irányelv) alapján. A termékért való felelősség a V & Periko Kft. (Szállítót) az áru 
átadás-átvételéig terheli figyelemmel arra, hogy ömlesztett, kémiai kötéssel rendelkező alapanyagról 
van szó. Ez irányadó akkor is, ha a terméket a Megrendelő megbízottja, alvállalkozója, 
meghatalmazottja veszi át. Az áru átvétele a fuvarlevél leigazolásával megtörténik, így ezt követően a 
termék Megrendelője köteles annak ellenértékét minden további feltétel és kikötés nélkül a 
megállapodás szerint V & Periko Kft.-nek megfizetni. A fuvarlevél nem megfelelő aláírása vagy 
hiányos kitöltéséből eredő kárért megrendelő minden további feltétel nélkül, teljes összegben köteles 
helytállni.

8. A V & Periko Kft.(Szállító) garantálja, hogy a megrendelt beton konzisztencia kerül átadásra. Ez a 
garancia a mixer kocsiból való ürítéskor megrendelői saját elszállítás esetén a keverőnél való átvételig 
érvényes. Különleges betonokra, valamint pótlólagos adalékanyagokkal, a megrendelő cementigénye 
alapján kevert betonokra, illetve több víz hozzáadásából vagy más hatásokból adódó 
minőségváltozásokra nem vállalunk garanciát. Megrendelő saját költségére készíttethet próbakockát. 
Igény esetén Szállító belső próbakockáinak törési jegyzőkönyveit és a munkahelyi minták minősítését 
3.800. Ft+ Áfa próbakocka díjért átadjuk illetve vállaljuk. Fagyállósági és vízállósági vizsgálatokat a 
mindenkor érvényes KTI árlistája szerint vállaljuk. A V & Periko Kft. (Szállító) nem felelős a beton 
nem megfelelő bedolgozásáért, utókezelési hiányosságáért, az építési helyszínen készített próbakockák
nem megfelelőségéért. Akkor bír bizonyítóerővel az utólagos próbavétel,  ha arról a Szállítót 
tájékoztatják, annak megbízottja a próbavételnél jelen van és a vizsgált anyagot ismertető jellel látja el.
A próbatesteket a MSZ. 4719 alapján kell készíteni, tárolni és vizsgálni, különben a vizsgálat jogvitás 
esetben nem bizonyíték értékű.
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9. Termékeinket az általunk megbízott laboratórium és egy hatósági anyagvizsgáló intézet rendszeresen
ellenőrzi.  A  termék  előállítását  és  minősítését  az  MSZ  4714-4720 alapján  végezzük.
Minőségtanúsításra a szállítólevél szolgál  . A termék minőségére vonatkozó észrevételt és kifogást az
általános szavatossági szabályok illetve a Ptk. szállítási szerződésre vonatkozó 383.§. szabályai szerint
tehet  a  Megrendelő.  Ennek  elmulasztását  követően  hibás  teljesítésre,  közös  minőségvizsgálat
hiányában már nem hivatkozhat.
 A szállított árut  azonnal ellenőriznie,  minden hibát  azonnal jeleznie kell a  Megrendelőnek.  Ha a
helyszínen a korrekció nem oldható meg,  a gépkocsit  az üzembe vissza kell  küldeni.  Amennyiben
Megrendelő leüríti a kifogásolt betont, úgy a minőséggel szemben felelősség Megrendelőre száll át.
Szóbeli  vagy  telefonreklamációkat  a  Szállítónak  címzett  ajánlott  levélben  haladéktalanul  meg kell
erősíteni, ellenkező esetben az áru engedélyezettnek számít. Rejtett, a szállításkor szakértői vizsgálat
ellenére  megállapíthatatlan  hiányosságokat  az  észrevétel  után  a  fent  leírtak  szerint  jelezni  kell,
különben  az  áru  engedélyezettnek  számít.  Határidőn  belüli  reklamáció  esetén  a  Szállító  a
Megrendelőnek jóváírja a vételárat vagy annak választása szerint pótolja az árut. További szavatossági
és kártérítési igény kizárt. Megrendelő hibás teljesítésre és a beton nem megfelelő minőségére nem 

              hivatkozhat, amennyiben a beton típusát hibásan választotta és rendelte meg és a bedolgozott beton
             típus paraméterei az adott építési előírásokhoz nem igazodnak. Ebből eredő kárát a kivitelezővel  
             szemben érvényesítheti.

10. Köteles a Megrendelő a számlát kiállításától számított 8 banki napon belül kiegyenlíteni, megfizetni. A
fizetési határidő elmulasztása esetén a V & Periko Kft. (Szállító) a szerződéses késedelmi kamatot
számítja fel. A Szállító szükség esetén jogosult azonnali megrendeléskori készpénzfizetési feltételeket
kikötni és ennek feltételében vállalni a szállítást.

11. A jelen általános szerződési feltételek, értékesítési és szállítási keretszabályok az egyedi megállapodás
és a szállítási szerződések törvényes melléklete, tartalma és keretszabálya.

12. Vitás  jogi  ügyekben  Megrendelő  és  Szállító  felek  kikötik a  Szekszárdi  városi  bíróság  kizárólagos
illetékességét és ezt cégszerű aláírásukkal az egyedi szerződésben igazolják.

A jelen szállítási szabályzat megrendeléskor átadásra kerül, annak átvételét követően a fentiekben foglaltak
a Megrendelőre kötelező érvényűek.

V & Periko  Kft. 
7100 Szekszárd Csonka u. 12/b.

A  vonatkozó  44/2000.(XII.27)
EüM  rendelet  szerint  a  termék
veszélyességi besorolása Xi, R 38, R 43,
ezért  a  felhasználó  részére  egyéni
védőfelszerelés használata javasolt.


