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A 
Papierholz Austria GmbH 

általános fabeszerzési és szállítási feltételei 
(változat 11/2020) 

A Papierholz Austria GmbH (alábbiakban Vevő) favásárlása kizárólag ezen feltételeken alapszik. A Vevő szerződéses partnere(i) (az alábbiakban Eladó) nyomatékosan 
kijelenti(k), hogy saját üzleti feltételeik hatálytalanok és kizártnak minősülnek még akkor is, ha visszaigazolással vagy egyéb módon és formában az üzleti feltételeire 

hivatkozik/hivatkoznak. 
 
 

 

1. MÉRET / MENNYISÉG, ILL. SÚLY MEGHATÁROZÁSA 
 

Az Eladó és a Vevő között megállapodás születik arról, hogy a rönkfa szállítmányoknál a nettó súly kiszámítására vagonoknál a Vevő üzemeiben 
megállapított bruttó súly és a vagonokra ráírt göngyölegsúly közötti különbséget beszámítják. 
A faaprítmány szállítmányoknál a Vevő tag üzemeinél végzett méréskor megállapított és ezekről azok elektronikus faátvételi rendszerében meghatározott 
göngyölegsúly (vagon és konténer együtt) irányadó. A vagonokat üresen nem mérik le. 
A térfogat szerinti űrmértékben történő mennyiségszámítás esetén a fát tökéletesen le kell gallyazni és teljesen simának kell lennie. Nem szakszerűen 
elvégzett gallyazás esetén a Vevő fenntartja magának a jogot arra, hogy a fát súly szerint az első cikkely értelmében vegye át. 

 
 

 

2. ÁRAK, AZ ELSZÁMOLÁS ALAPJA, FIZETÉS 
 

Az elszámolási mérték kizárólag a Vevő üzemi belépési mértéke/a Vevőnél végzett üzemi belépési súlymérés, ha nem állapodtak meg írásban kifejezetten 
más mértékben (pl. erdei mértékben). Kizárólag az erre vonatkozó eredmények képezik az árképzés és az elszámolás alapját és kizárólag ezek az 
eredmények képezik az Eladóval történő elszámolás alapját. Ha az Eladó nem tartja be a szállítási határidőket, a Vevőnek jogában áll az árakat 
egyoldalúan meghatározni, vagy elállni a szállítástól. A Vevő jogosult az Eladó által okozott késés esetén póthatáridő kitűzése nélkül az Eladó költségére 
fedezi vásárlást végrehajtani. Az Eladó szállítási késedelme és a Vevő az Osztrák Vállalati Törvénykönyv (Österreichisches Unternehmesgesetzbuch) 
456.§ értelmében a már teljesített fizetése esetén a Vevő jogosult az alapkamat feletti 9,2 százalékpontos kamatot felszámítani. Biztosítékként a teljesített 
előleg- vagy részletfizetésként a fa a Vevő teljesített fizetéseivel azonos értékében száll át az ő tulajdonába, függetlenül attól, hogy milyen állapotban 
van.  A teljesített szállítások és szolgáltatások elszámolása jóváírással történik, azaz a Vevő állítja ki a számlát.  
A december 29. és 31. között beérkező faszállítmányokat az adott üzemek átveszik és bizományi raktárba helyezik. A következő v 3. munkanapján 
szállnak át a bizományi raktárban lévő fakészletek az adott üzem rendelkezésébe. 

 
 

 

3. VIS MAJOR 
 

Az üzem működésének teljes vagy részleges szünetelése esetén, főként Frantschachban, Gratkornban és Pölsben, pl. vis major vagy tűzeset miatt, a 
Vevő jogosult a szerződéstől elállni, ill. késleltetett beszállítást kieszközölni, függetlenül attól, hogy az az üzem, melyben az üzemelés teljesen vagy 
részben szünetel, érintett-e az adott adásvételi szerződéssel, vagy sem.  A Vevő széldöntötte fák, hóvihar vagy más természeti jelenség, valamint piaci 
árváltozás esetén jogosult egyoldalúan módosítani a vételi árat és megfelelően hozzáigazítani a piaci árhoz.  Az addig még nem elkészített fát az új áron 
számolják el. 

 
 

 

4. ENGEDÉLYEK, BIZONYLATOK 
 

 
Az eladó a 995/2010/EU rendeletnek megfelelően igazolja, hogy a fa kitermelése a fakitermelésről szóló hatályos jogszabályok betartásával történt, és 
hogy a jelen értékesítéshez polgári jogilag is jogosult. 
Az eladó szavatolja, hogy a fa ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodásból származik, valamint a fát és a kérget nem érte radioaktív sugárzás 
és nem kezelték klórtartalmú vegyszerekkel. 
Valamennyi fa beszállítása szennyeződések nélkül (fém, nem olvasztható műanyagcímke, fatörzsvédő háló, műanyagfólia stb.). 
Az eladó szavatolja, hogy a fa a mindenkori törvényi rendelkezéseknek megfelelő gazdálkodásból származik. Az ehhez esetlegesen szükséges hatósági 
igazolások rendelkezésre állnak. A fa származása a szerződésben rögzítve van, és a vásárló kérésére megfelelő dokumentumokkal igazolható. A teljes 
szállítási lánc beazonosítható és független harmadik felek által ellenőrizhető. 
 

 
 

 

5. BERAKODÁS, SZÁLLÍTÁS 
 

Az Eladó úgy tárolja a fát a feladás helyén, hogy hidraulikus teherautó daruval akadálymentes fel lehessen rakodni. A kötelező legkisebb mennyiség 
rakodóhelyenként pár markolónyi rakományt jelent. Ha a fát nem lehet daruval felrakodni, a Vevő jogosult a berakodáshoz vagy elszállításhoz szükséges 
többletköltséget az Eladónak felszámolni. 
  
A Berakodó felelős minden olyan kárért, mely berakodás közben a vagonban vagy annak tartozékában (felépítmény, stb.) keletkezik és a Vevő 
igénybevétele esetén a Vevőt kárpótolnia kell. 
A Berakodó és az Eladó gondoskodik a vagon méretének és kialakításának megfelelő lehető legnagyobb kihasználtságról és berakodásról.  
A Berakodó valamint az Eladó felel az előírásoknak megfelelő szakszerű berakodásért, ahol főként az adott vagontípus határértékeit (ill. engedélyezett 
tengelyre jutó terhet) kell betartani. 
A fenti pontok megsértéséből származó valamennyi kárért és költségért (pl. magasabb kirakodási költség, kocsiállás költsége, rakomány nélküli járat) a 
Berakodó és az Eladó egyetemlegesen, egyetemleges adósok. 
 
A fa elviteléért, tárolásáért és elszállításáért szükséges telek, utca, út, híd használatáért és/vagy fenntartásáért felszámolt, valamint úttöbblethasználati 
díj az adott érvényes úttörvények értelmében, stb. az Eladót terheli. 
Egyebekben a Vevő faátvételi irányelvei és kiegészítésképpen az Osztrák fakereskedelmi szokvány" (Österreichische Holzhandelsusancen) 
szerződéskötéskor érvényes változata érvényes. 

 
 

 

6. TANÚSÍTVÁNY 
 

Az Eladó kijelenti, hogy részt vesz a szerződésben megnevezett tanúsítványrendszerben (FSC®, PEFCTM, ISO® stb.), a vonatkozó jelen hatályú 
előírásokat elfogadja és ezeket az üzemi lehetőségek szerint alkalmazza. 
Az Eladó szavatolja a Vevőnek a megfelelő tanúsítást. A tanúsítvány utólagos visszavonásáért vagy a tanúsítvány elvesztését okozó hasonló 
körülményekért az Eladó felelős és a Vevőt közvetlenül kárpótolnia kell az így okozott hátrányért, mindenekelőtt az elveszített nyereségért. Ez akkor is 
érvényes, ha az Eladó nem maga okozta vagy nem maga felelős a tanúsítvány hiányáért.  Az okozóval szemben az Eladó kártérítési igényt nyújthat be. 
A Vevő jogosult a kitermelő helyeket saját maga vagy külső megbízottjával ellenőrizni és az Eladónak lehetővé kell tennie ezeket az ellenőrzéseket. 
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7. INCOTERMS 
 

Az alább felsorolt 2010-es INCOTERMS-ek minősülnek megállapítottnak és csak az Eladó és Vevő között írásban szabad módosítani őket.  Jelentésük: 
 
  EXW  FCA  DAP  DAT  DDP 

 "ex works" (gyárból) 
"free carier" 

(költségmentesen a 
fuvarozónak átadva) 

"Delivered at place" 
(helyszíni kiszállítás) 

"delivered  
at terminal" (a 

terminálon átadva) 

"delivered duty paid" 
(vámfizetéssel 

leszállítva) 

megfelelőjük:  "erdei úttól" ill. 
„raktártól“ 

"vagonra rakodva" ill. 
„fűrésztől“  

"határra szállítva" "célüzembe 
szállítva" 

"elvámolva célüzembe 
szállítva" 

A hely megadása (mindenképpen szükséges) 
feltétlenül meg kell 

nevezni a 
rendelkezésre állítás 

helyét 

feltétlenül meg kell 
adni a berakodási 

állomást 

feltétlenül meg kell 
adni a pontos 

határátkelőt, de 
legalább a határt (pl. 

H/A) 

feltétlenül meg kell 
adni a terminált, a 

célüzemet (pl. 
SAPPI Gratkorn) 

feltétlenül meg kell 
adni a rendeltetési 
helyet (pl. SAPPI 

Gratkorn) 

Pontos helymeghatározás (kérjük 
beírni)      
A berakodás költségeit állja Vevő Eladó Eladó Eladó Eladó 
A főszállítási szerződés költségeit állja Vevő Vevő Eladó Eladó Eladó 
Az exportvámolás költségeit állja Vevő Eladó Eladó Eladó Eladó 
Az importvámolás költségeit állja Vevő Vevő Vevő Vevő Eladó 
A szállítási dokumentumokról gondoskodik Vevő Vevő Eladó Eladó Eladó 
A szállítási bizonyalatot kiállítja  Vevő Eladó Eladó Eladó Eladó 
Továbbszállítás és kirakodás költségeit állja Vevő Vevő Vevő Eladó Eladó 
Kiviteli bizonylatot kiállítja Vevő Eladó Eladó Eladó Eladó 
Importköltségeket állja Vevő Vevő Vevő Vevő Eladó 

 

Speciális megállapodások:  
A jelen általános fabeszerzési és szállítási feltételek az EXW, FCA és DAP INCOTERMS paritások esetén is érvényesek, ha az Eladó nem mutat be súlyt 
vasúti mérésből vagy államilag elismert intézet méretmegadásából, mégpedig az alábbi időpontokban: EXW: rendelkezésre bocsátáskor; FCA: berakodás 
után; DAP: átadáskor/átrakodáskor. 

 
 

 

8. ADATVÉDELEM: 
 

A szerződő felek vállalják, hogy a jelen jogi üzlettel kapcsolatban létrehozott adatokat a 2000. évi Adatvédelmi Törvény jelen hatályú változatának 
megfelelően (DSG) szigorúan bizalmasan kezelik és kizárólag megengedett célokra használják fel. Ez azt jelenti, hogy a szerződő felek az érintett 
adatokat csak saját ügyfél-, beszállítói, adóügyi és anyagkönyvelése és költségszámítása céljaiból használhatja fel. Tilos az adatokat harmadik félnek 
kiadni és az adatokat szervezetet átfogó módon tárolni (vö. Adatvédelmi Törvény 4.§ Z 13. és 50. értelmében adatösszekapcsolási rendszer), amennyiben 
ehhez nem adta a másik fél a beleegyezését. Ezenkívül biztosítani kell, hogy a szerződés teljesítésében részt vállaló egyén szereplők (pl. fuvarozók) 
ezen előírásoknak megfelelen kezeljék az adatokat. 
Az Eladó nyomatékosan egyetért azzal, hogy adatait és az üzleti kapcsolat során megismert információkat adatrögzítési, adattárolási és adatkiértékelési, 
belső piackutatási, könyvelési, fizetési forgalom bonyolítási, valamint tájékoztató anyag kiküldése céljából lementsék és feldolgozzák, valamint harmadik 
félnek, elsősorban a Vevő által megbízott szolgáltató cégeknek továbbítsák, amihez a szükséges adatokat (az Eladó neve és címe; fa beérkezési adatok, 
mint kialakítás, minőség, méret és mennyiség) lementhetik, feldolgozhatják és felhasználhatják. Az Eladó bármikor visszavonhatja ezt a beleegyezését. 

 
 

 

9. ÉRTELMEZÉS, ÉRVÉNYESSÉGI ZÁRADÉK, ÍRÁSOS FORMA 
 

A jelen általános fabeszerzési és szállítási feltételek több nyelven készülnek el. Amennyiben az általános fabeszerzési és szállítási feltételek német 
nyelvű változatának értelmezése más eredményez(ne), mint egy másik nyelvű változat, akkor mindenképpen kizárólag a jelen általános fabeszerzési és 
szállítási feltételek német változata az irányadó. 
Egyfelől a Vevő jelen általános fabeszerzési és szállítási feltételei és másfelől a szintén egyeztetett különleges fabeszerzési és szállítási feltételei között 
adódó esetleges ellentmondás esetén a Vevő különleges fabeszerzési és szállítási feltételei irányadóak. A Vevő általános fabeszerzési és szállítási 
feltételei kizárólag ebben az esetben esetben számítanak esetleges értelmezési segédletnek. 
Ha a Vevő több különleges fabeszerzési és szállítási feltételeiben állapodtak meg (különböző fakészletek vásárlása esetén), akkor az adott szerződés 
tárgya szerinti fakészletre az erre szakmailag hozzárendelendő különleges fabeszerzési és szállítási feltételek irányadóak. 
 
Amennyiben a jelen általános fabeszerzési és szállítási feltételek rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan lenne, vagy azzá válna, az nem érinti a 
többi rendelkezés hatályát. Az érvénytelen és/vagy hatálytalan rendelkezéseket a jelen általános fabeszerzési és szállítási feltételek értelmében és célja 
szerint úgy kell helyettesíteni érvényes és hatályos rendelkezésekkel, hogy azok gazdasági hatásában az érvénytelen és/vagy hatálytalan 
rendelkezéseket leginkább megközelítsék. Ugyanez vonatkozik arra is, ha a szerződés végrehajtása során kiegészítésre szoruló hiányosság mutatkozna 
a szerződésben. 
 
A jelen általános fabeszerzési és szállítási feltételektől vagy egyéb szerződéses tartalomtól eltérő kiegészítő szóbeli megállapodások jogilag 
hatálytalanok. A jelen általános fabeszerzési és szállítási feltételeket írásban szabad csak módosítani vagy kiegészíteni. 

 
 

 

10. HATÁLY 
 

A jelen általános fabeszerzési és szállítási feltételek a Vevő és Eladó között 2017.07.31. után megkötött valamennyi eladási szerződésére, valamint 
valamennyi az előtti eladási szerződésére vonatkoznak, amennyiben a Vevő az Eladó figyelmét nyomatékosan felhívta ezen általános fabeszerzési és 
szállítási feltétel alkalmazására és az Eladó ennek a Vevővel fennálló (adott) szerződéses viszony alatt nem mondott ellent nyomatékosan.  
 
A jelen fabeszerzési és szállítási feltételek korlátlan határidővel, ill. bizonyos időre kerülnek alkalmazásra, ha a szerződéses viszonyra nem alapítják a 
Vevő más általános fabeszerzési és szállítási feltételeit (nyomatékosan vagy hallgatólagosan).  
 
A jelen pont alatt megállapodott rendelkezések értelemszerűen a Vevő speciális fabeszerzési és szállítási feltételeire is vonatkoznak. 

 
 

 

11. BÍRÓI ILLETÉKESSÉG, ALKALMAZANDÓ JOG 
 

Az Eladó és Vevő közötti szerződéses jogviszonyból eredő bármilyen közvetlen vagy közvetett jogviszály bírói illetékességének helye Ausztria, 8010 
Graz (I. kerület, Belváros), az adott szakmai bíróság, amennyiben ez jogilag megengedett.  Az ENSZ vételi egyezményének és a nemzetközi magánjogi 
szabványok kizárásával az osztrák jog érvényesül. 
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Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Übersetzung wird beglaubigt. Die in deutscher Sprache 
abgefasste Urkunde hat mir als Original vorgelegen.  

Hitelesítem a fordítás tartalmának teljességét és helyességét. A német nyelven írt okirat eredetiben 
állt rendelkezésemre.   

Maintal, den 04.04.2017 / Maintal, 2017. április 4. 
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