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Általános Faanyag Értékesítési Feltételek
magánszemélyek részére
1.

Érvényesség

A jelen Általános Faanyag Értékesítési Feltételeket (a továbbiakban: ÁFF) kell alkalmazni a
Mecsekerdő Zrt. (székhelye: 7623 Pécs, Rét u. 8., adószáma: 11009429-2-02, a Pécsi
Törvényszék Cégbíróságán Cg. 02-10-060093 cégjegyzékszámon bejegyzett gazdasági
társaság, a továbbiakban: Eladó) által magánszemély részére, külön írásbeli szerződés nélkül
történő faanyag értékesítési szerződésekre.
Az ÁFF-től kizárólag írásbeli, mindkét Fél által aláírt megállapodásban lehet eltérni.
Az ÁFF alkalmazása során:
a) Vevő: az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása, gazdasági
tevékenysége keretén kívül, vételár fejében, írásbeli megállapodás nélkül vásárol
faanyagot az Eladótól.
b) adásvétel vagy értékesítés: az Eladó és a Vevő között vételár fejében faanyag
tulajdonjogának átruházására irányuló, írásba nem foglalt (szóbeli) megállapodása.
A Vevő az ügylet megkötésével magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁFF
rendelkezéseit.
2.

Eladói nyilatkozatok

Az Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező faanyag kizárólagos tulajdonát képezi,
azon harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését korlátozná vagy
kizárná.
Az Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező faanyag fenntartható, felelős
erdőgazdálkodásból származik.
Az Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező faanyag a fát és faterméket piaci
forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október
20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: EUTR), valamint az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a
továbbiakban: Evt.) előírásainak megfelelően legális kitermelésből származik.
Az Eladó kijelenti, hogy az erdőről, az Evt. 5. § 33. pont szerinti faanyag kereskedelmi
lánc szereplőnek minősül, és az adásvétel tárgyát képező faanyag forgalomba hozatalával,
ill. kereskedelmével kapcsolatos tevékenysége megfelel az Evt. „A faanyag származásának
igazolása” - 90.§ - 90/M.§ - alfejezet vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a faanyag
kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás,
nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet
előírásainak.
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A szerződés megkötése és teljesítése

A Vevő részére lehetőség nyílik írásbeli szerződés nélkül az Eladó Aláírási és Utalványozási
Szabályzatában meghatározott mértékig a faanyag vásárlására az Eladó telephelyein (erdészeti
irodák) kifüggesztésre került árlisták alapján.
Az árlistán nem szereplő egyéb fafajok és/vagy választékok adásvételére külön
megállapodás alapján van lehetőség.
Az ÁFF felhatalmazza az adásvételre feljogosított képviselőt (Eladó részéről az illetékes
erdészeti igazgatót), hogy az adásvétellel kapcsolatosan az árak meghatározására is kiterjedő
módon képviselje az Eladót.
A Vevő az erdészetnél jogosult szóbeli nyilatkozattal megkötni az adásvételt.
A faanyag minőségi és mennyiségi átvételének helye (paritás): az Eladó telephelyein
(erdészetek) kifüggesztett árlista tartalmának megfelelően.
A Szerződés teljesítésének ütemezése a Felek egyeztetése alapján történik.
Vis maior: Nem számít szerződésszegésnek, amennyiben a teljesítés el nem hárítható külső
ok miatt időszakosan vagy véglegesen nem lehetséges, így különösen, de nem kizárólag
rendkívüli időjárás, természeti csapás, tűzvész, lázadás, háború stb. esetében.
4.

A számlázás és fizetés menete

A Vevő az adásvétel pénzügyi teljesítése során az alábbi lehetőségek közül választhat:
 Pénztári készpénzfizetéssel: Az Eladó Értékesítési Szabályzatában meghatározott
összeghatárig az Eladó erdészeteinél történő befizetéssel.
 Készpénz átutalási megbízással (postai csekk): Az Eladó Értékesítési Szabályzatában
meghatározott összeghatárig az erdészettől igényelt postai csekken történő befizetéssel
és a befizetés igazolásával. A Vevő a befizetést igazoló postai csekk eredeti példányát a
Társaság alkalmazottja részére a számla kiállításakor vagy a faanyag elszállításakor
átadja.
 Díjbekérővel: Az Eladó átadja vagy megküldi a „Megrendelés visszaigazolás” című
dokumentumot (díjbekérő) a Vevőnek, amely alapján Vevő a vételárat átutalja az Eladó
bankszámlájára. Az ügyletről a jóváírás dátumával előlegszámla készül. Ezt követően
kerül sor a fuvarozásra, majd az Eladó jelen szerződés és a szállítójegyek alapján
kiállított végszámláját megküldi a Vevőnek.
5.

Fuvarozás

A faanyag fuvarozásra történő kiadására a faanyag ellenértékének pénzügyi teljesítését
követően kerülhet sor.

Ellenőrizte:

Készítette:
Pintér Ottó

Jóváhagyta:
Ripszám István

2018.08.16.

Keszi László
2018.08.16.

2018.08.16.

Általános Faanyag Értékesítési Feltételek
MECSEKERDŐ ZRT.

Hatályos:

Oldalszám:

2018.08.16.

3/3

A Vevő az általa vásárolt faanyagot kizárólag az Eladó által megbízott készletkezelővel
egyeztetett időpontban, a készletkezelő jelenlétében, a befizetést igazoló bizonylat
bemutatását követően szállíthatja el.
Mennyiségi vagy minőségi kifogást az Eladó a faanyag Vevőnek vagy fuvarozónak aláírás
ellenében történő átadását követően nem fogad el.
A faanyag tulajdonjoga és a kárveszély a faanyag paritáson történő átadásával – a faanyag
birtokának átruházásával egyidejűleg – száll át a Vevőre.
Abban az esetben, ha a fuvarozást a Vevő végzi, úgy a Vevő minősül a közúti
árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016. (VI.7.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés 4. pont
szerinti feladónak, továbbá felel a közúti árufuvarozással kapcsolatos jogszabályokban
előírt valamennyi feltétel betartásáért.
A Vevő a faanyag elfuvarozásáról köteles a pénzügyi teljesítést követő 60 napon belül
gondoskodni.
6.

A fuvarozáshoz (szállításhoz) szükséges szállítójegy kitöltése

Az Eladó vállalja, hogy az Evt. 90. §-a és a fatermék szállításával, nyilvántartásával,
valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos
részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet szerint kitöltendő szállítójegyet
kiállítja. Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy a Vevő által megadott, szállítójegyen
szerepeltetett adatok helyességéért (különösen: a kiszolgáltatás helye és a szállító adatai) az
Eladó nem vállal felelősséget. Amennyiben a Vevő által közölt adatok valótlansága, illetve a
közúti áruszállítás szabályainak megsértése miatt az Eladónak bármilyen kára származik, a
Vevő köteles azt megtéríteni!
7.

Jogviták

A Szerződés joga a magyar jog, az ÁFF-ben részletesen nem szabályozott kérdésekben a
magyar Polgári törvénykönyv és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései, illetőleg a
szakmai szokványok irányadók.
A Szerződésből eredő jogvitát a Felek elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni,
ennek eredménytelensége esetére hatáskörtől függően kikötik a Pécsi Járásbíróság, illetve a
Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Az ÁFF 2018. augusztus 16. napján lép hatályba.
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