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Általános Faanyag Értékesítési Feltételek
magánszemélyek részére
1. Hatály
A jelen Általános Faanyag Értékesítési Feltételeket (a továbbiakban: ÁFF) kell alkalmazni a
SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7400 Kaposvár, BajcsyZsilinszky u. 21.; cégjegyzékszám: 14-10-300060; adószám: 11227003-2-14;
bankszámlaszám: 10918001-00000036-96850003; telefonszáma: +36 82 505 100; e-mail
címe: titkarsag@sefag.hu; EUTR technikai azonosító száma: AA 0537746) – a továbbiakban:
Eladó – által magánszemély részére, külön írásbeli szerződés, illetve megállapodás nélkül
történő faanyag értékesítési ügyletekre, illetve jogviszonyokra.
A jelen ÁFF-ben nem szereplő kérdésekben, illetőleg amennyiben jelen ÁFF-től részben
eltérő feltételekkel kívánnak szerződni, Felek jogosultak külön írásbeli megállapodást kötni.
Az ÁFF alkalmazása során:
a) Vevő: az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása, gazdasági
tevékenysége keretén kívül, vételár fejében, külön írásbeli szerződés, illetve 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) szerződés, illetve
megállapodás (a továbbiakban úgyis, mint szerződés);
c) Felek: Eladó és Vevő együttesen.
Az Eladó az ÁFF alapján kizárólag magánszemélyek és egyben az Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet
szempontjából végfelhasználónak minősülő személyek részére értékesít faanyagot. A nem
magánszemélynek és/vagy nem végfelhasználónak minősülő személyek, szervezetek számára,
továbbá a jelen ÁFF hatálya alá nem tartozó választékokra vonatkozóan az Eladó az általános
kereskedelmi gyakorlata alapján végez értékesítést.
Az Eladó Kereskedelmi Osztályának elérhetősége: SEFAG Zrt. Kereskedelmi Osztály, cím:
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21., telefonszám: +36 82 505 148, +36 82 505 154, e-mail cím:
kereskedelem@sefag.hu.
A Vevő a faanyag értékesítésével kapcsolatos 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.
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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 Evt. 5. § 33. pont szerinti faanyagkereskedelmi láncszereplőnek
minősül, és az adásvétel tárgyát képező faanyag forgalomba hozatalával, illetve
kereskedelmével kapcsolatos tevékenysége megfelel az Evt. „A faanyag származásának
igazolása” alfejezet vonatkozó rendelkezéseinek (lásd: Evt. 90-90/M. §), valamint a faanyag
kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás,
nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet
előírásainak.
3. A szerződés megkötése és teljesítése
A Vevő részére lehetőség nyílik írásbeli szerződés, illetve megállapodás nélkül évente 50 m3
mennyiségig kizárólag tűzifa, vagy gyűjtött tűzifa választékú faanyag vásárlására az Eladó
erdészeti telephelyein (a továbbiakban: erdészet) kiírásra került árlisták alapján.
A Vevő a területileg illetékes erdészetnél jogosult írásba nem foglalt nyilatkozattal, szóbeli
szerződéssel, illetve megállapodással megkötni a faanyag értékesítésére vonatkozó adásvételt.
A faanyag minőségi és mennyiségi átvételének helye (paritás): az erdészetek által kiírt árlista
tartalmának, illetve a Felek fuvarozásban történő megállapodásának megfelelően.
A szerződés teljesítésének ütemezése a Felek előzetes egyeztetése alapján történik.
Vevő a faanyag átvételekor köteles azon mennyiségi és minőségi vizsgálatot végezni. Az
észlelt mennyiségi, illetve minőségi eltérésről a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a mennyiségi, minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját,
idejét. A jegyzőkönyvet a Vevő, illetve az Eladó képviselőjének is aláírásával hitelesítenie
kell. Eladó nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek a faanyag átvételekor
ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt
elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul az Eladónak.
Vis maior: Vis maior körülmény – így különösen, de nem kizárólagosan rendkívüli időjárás,
magasság- vagy súlykorlátozás, természeti csapás, tűzvész, lázadás, háború stb. – által okozott
akadályoztatás esetén Eladó jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni vagy a
szerződés teljesítésétől részben vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei
nélkül.
4. Fizetési feltételek
Eladó a jelen ÁFF hatálya alá tartozó aktuális faanyag értékesítési árakat, illetve a
házhozszállítás díját az érintett erdészeteknél, illetve honlapján (www.sefag.hu) közzéteszi. A
megadott árak bruttó árak és magyar forintban (HUF) értendők.
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Vevő a faanyag vételárát, illetve eladói házhozszállítás igénylése esetén a szállítási díjat az
adásvétellel egyidejűleg köteles megfizetni az alábbiakban részletezett módok egyikén:
 készpénzben a területileg illetékes erdészet pénztárába történő befizetéssel;
 postai csekken, melyet a területileg illetékes erdészet ad ki. A Vevő a befizetést igazoló
postai csekk eredeti példányát az illetékes erdészet alkalmazottja részére a számla
kiállításakor vagy a faanyag elszállításakor átadja;
 bankkártyával a Kaposvári, a Zselici és a Szántódi erdészeteknél;
 banki átutalás esetén az Eladó átadja vagy megküldi a „Megrendelés visszaigazolás” című
dokumentumot (díjbekérő) a Vevőnek, amely alapján Vevő a vételárat átutalja az Eladó
11743002-20167873 sz. bankszámlájára. Az ügyletről a jóváírás dátumával előlegszámla
készül. Ezt követően kerül sor a termék kiszállítására, majd az Eladó jelen ÁFF és a
szállítójegyek alapján kiállított végszámláját megküldi a Vevőnek.
Amennyiben az adásvétel bármilyen oknál fogva nem teljesíthető (pl. elállás, kiszállítás
sikertelensége, vis maior, stb.), akkor az Eladó a Vevő részére az általa kifizetett ellenértéket
haladéktalanul – legkésőbb az okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül –
visszatéríti.
5. Fuvarozás
A faanyag fuvarozásra történő kiadására csak és kizárólag a faanyag ellenértékének pénzügyi
teljesítését követően kerülhet sor. A fuvarozás a Vevő választása szerint történhet Eladó által
házhoz szállítva vagy a Vevő, illetve az általa megbízott személy útján.
5.1. Házhoz szállítás Eladó által
Ebben az esetben a faanyag fuvarozásáról az Eladó gondoskodik, a faanyag mennyiségi és
minőségi átadásnak helye a Vevő által megjelölt szállítási cím (kiszolgáltatási helye).
Amennyiben Eladó a teljesítéshez fuvarozót, illetve szállítmányozót vesz igénybe, annak
tevékenységéért – a kirakódásig – úgy felel, mintha maga járt volna el.
A faanyag kiszállítását az Eladó csak időjárásbiztos szilárd burkolatú úton, 20 t össztömeget
meghaladó tehergépjárművel, a jogszabályi előírások figyelembevételével végzi el.
Amennyiben a Vevő által megadott szállítási címre a kiszállítás fizikai, közlekedési, jogi stb.
akadály fennállása miatt nem lehetséges, akkor az Eladó a szállítást megtagadja és a Vevő
által kifizetett vételár és szállítási díj összegét visszautalja.
Az Eladó által történő szállítás esetén Vevő köteles megfelelő lerakodóhely, illetve a faanyag
átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. E feltételek be nem tartásáért Vevő
anyagi felelősséggel tartozik, az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag Vevőt
terhelik, így különösen, de nem kizárólagosan az eredménytelen szállítás költsége. A
Vevőnek felróható indokolatlan fuvareszköz várakoztatásáért Eladó fenntartja a jogot az
állásidő díjának felszámítására. A behajtási engedélyhez kötött fuvarok esetén a Vevő
kötelezettsége annak beszerzése.
Amennyiben a szállítás a Vevőnek felróható okból hiúsult meg, a szállítási díj a Vevőnek nem
jár vissza. Ellenkező esetben, azaz ha a szállítás nem a Vevőnek felróható okból hiúsult meg,
a szállítási díj a Vevő részére visszajár.
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A házhozszállítás a Vevő által megjelölt ingatlan előtti biztonságos leterheléssel ér véget. A
Vevő, illetve megbízottja a teljesítést aláírásával igazolja. A Vevő ingatlanára (udvarába) a
leterhelést az Eladó megbízottja kizárólag a Vevő kockázatára végzi el.
Az Eladó a leterhelését követően a faanyag Vevőnek vagy megbízottjának aláírás ellenében
történő átadása után mennyiségi vagy minőségi kifogást nem fogad el.
A faanyag tulajdonjoga és a kárveszély a Vevőre a kiszolgáltatás helyén történő átadással
száll át, aki mindemellett teljes felelősséggel tartozik az Eladó irányában az általa okozott
károk tekintetében.
Az Eladó a faanyag kiszállításáról köteles az ellenérték pénzügyi teljesítését követő 30 napon
belül gondoskodni. Eladó a szállítás várható időpontjáról azt …… nappal megelőzően értesíti
a Vevőt.
5.2. A Vevő, illetve az általa megbízott személy útján végzett fuvarozás
Ebben az esetben a pénzügyi teljesítést követően a Vevő saját költségén gondoskodik maga
vagy megbízottja útján a faanyag elszállításáról.
A Vevő az általa vásárolt faanyagot kizárólag az Eladó által megbízott készletkezelővel
egyeztetett időpontban, a készletkezelő jelenlétében, a befizetést igazoló bizonylat
bemutatását követően, illetve ellenében 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, aki mindemellett teljes felelősséggel
tartozik az Eladó irányában az általa okozott károk tekintetében.
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 elszállításáról köteles az ellenérték pénzügyi teljesítését követő 60 napon
belül gondoskodni. Amennyiben Vevő ezen időtartamon belül nem gondoskodik a faanyag
elszállításáról vagy nem kér határidő-hosszabbítást, Eladó jogosult a Vevő által át nem vett –
el nem szállított – faanyagra az ellenérték 50%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér költséget
felszámítani, és az át nem vett faanyagot harmadik személy részére értékesíteni.
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, de nem kizárólagosan a kiszolgáltatás helye és a szállító
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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. Adatvédelem
Az Eladó kijelenti, hogy az ÁFF hatálya alá tartozó szerződéssel érintett személy(ek)
szerződéskötés és teljesítés során megismert személyes adatait kizárólag a jogszabályban
foglalt kötelezettségek, valamint a szerződés teljesítése, illetve a szerződésből fakadó
esetleges jogvita során a jogérvényesítés érdekében kezeli, a jogszabályokban foglalt
megőrzési idők figyelembevételével. Az adatkezelésre az Európai Unió Általános
Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a nemzeti jogszabályok vonatkoznak. Eladó Adatvédelmi
és adatbiztonsági szabályzata a http://sefag.hu/tarsasag/altalanos-informaciok/kozerdekuszabalyzatok oldalon elérhető.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal az érintett az alábbi szervekhez fordulhat:
a) Az Eladó adatvédelmi felelőse:
- cím: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
- e-mail: adatvedelem@sefag.hu
b) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal
- cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
- telefonszám: +36 1 391 1400
- e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A panasz formanyomtatványai elérhetők: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
oldalon.
8. Egyéb rendelkezések
A szerződés joga a magyar jog. Az ÁFF-ben részletesen nem szabályozott kérdésekben a
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései, illetőleg a szakmai szokványok irányadók. Amennyiben jogszabály a jelen
ÁFF feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály
rendelkezései az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét.
Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés,
valamint a rendelkezés többi részének érvényességét.
A jelen ÁFF-ben szerzett jogok harmadik személyre csak az Eladó írásos jóváhagyásával
ruházhatók át.
A szerződéssel, ügyintézéssel kapcsolatos panaszokat az Eladó Kereskedelmi Osztálya
fogadja. Elérhetőségek:
- cím: SEFAG Zrt. Kereskedelmi Osztály, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.
- telefonszám: +36 82 505 148, +36 82 505 154
- e-mail: kereskedelem@sefag.hu
A panaszokat az Eladó 30 napon belül kivizsgálja és írásban megválaszolja. Az Eladó a
névtelen bejelentéseket, továbbá a válaszadáshoz szükséges elérhetőséget meg nem jelölő
panaszokat nem vizsgálja ki.
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A szerződésből eredő jogvitát a Felek elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni.
Ennek értelmében a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatos vitában a Vevő
jogosult a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető
Testülethez fordulni. Elérhetőségei:

cím: Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, 7400
Kaposvár, Anna u. 6.

telefonszám: +36 82 501 000
A jogvita tárgyalásos úton történő elrendelésének eredménytelensége esetére Felek
hatáskörtől függően kikötik a Kaposvári Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
Eladó jogosult a jelen ÁFF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Az ÁFF rendelkezései az
Eladó honlapján (www.sefag.hu) megtekinthetők. Eladó az esetleges változásokat is
honlapján teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni. Vevő kifejezett
kötelezettsége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁFF tartalmának
nyomon követése.
Az ÁFF 2019. szeptember 01. napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.
Jóváhagyta:

Barkóczi István
vezérigazgató

6

