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A DAK ACÉLSZERKEZETI KFT. TŰZIHORGANYZÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 
 
1. Fogalom meghatározások: 
1.1.Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 
Jelen dokumentum, amely a DAK Kft. és a Partner közötti 
egyedi szerződésekben nem rendezett kérdések esetén a 
feleket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, 
valamint a szerződéskötési és szerződésteljesítési eljárás 
rendjét szabályozza. 
1.2. DAK Kft.: A DAK Acélszerkezeti Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Adószám: 10350681-2-07 Cg.: 07-09-000685, 
székhely: 2400 Dunaújváros-Sándorháza) vállalkozóként. 
1.3. Partner: A másik szerződő fél, megrendelőként. 
1.4. Fél, felek: A DAK Kft. vagy Partner, illetve a DAK Kft. és 
a Partner együttesen. 
1.5. Szolgáltatások: Vállalkozási jogviszony keretében 
tűzihorganyzás, szükség esetén technológiai furatok 
elkészítése. 
 2. Szerződéskötés 
2.1. Általános szabályok 
A felek a szerződést írásban kötik meg, melynek alapja a 
DAK Kft. által adott szóbeli tájékoztató ár vagy az írásos 
árajánlat. Az írásos árajánlathoz vagy a szerződéshez a DAK 
Kft. mellékeli jelen Általános Szerződési Feltételek hatályos 
példányát is, melynek elfogadását a Partner az aláírásával 
nyugtázza. A szerződés a felek együttes aláírásával, vagy 
távollévők közötti szerződéskötés esetén egyébként a DAK 
Kft. írásos szerződésének a Partner részéről történő aláírását 
követően, annak visszaküldése után, a DAK Kft. által 
történő átvételével jön létre. 
2.2. A szerződés és az előzetes tárgyalások viszonya 
A szerződés létrejöttével minden korábbi ajánlat, 
szerződéskötésre irányuló nyilatkozat és dokumentáció 
hatályát veszti. 
3. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása 
3.1. A Felek között a Szolgáltatások tekintetében létrejött 
első szerződéskötés esetén a Partner képviselője cégszerű 
aláírásával köteles az ÁSZF feltételeinek elfogadását 
rögzíteni. A Szolgáltatások tekintetében kizárólag a  
DAK Kft. ÁSZF-je érvényes, e tényt a Partner aláírásával 
kifejezetten elfogadja. 
3.2. Az ÁSZF módosulása esetén folyamatban lévő 
szerződések esetén a DAK Kft. erről köteles a Partnert 
értesíteni, egyebekben a Felek a 3.1 pont szerint kötelesek 
eljárni. 
4. A szerződések teljesítése 
4.1. A Szolgáltatásokra vonatkozó szerződés teljesítése 
4.1.1. A Partner által átadott anyag jellemzői 
Tűzihorganyzásra csak az MSZ EN ISO 14713/2010 
szabványban előírtak szerinti, technológiailag megfelelően 
előkészített termékek szállíthatók be üzemünkbe. 
Amennyiben a hibásan előkészített termékre utólag nem 
helyezhetők el az előírt helyekre a nyílások, úgy üzemünk 
a bevonat minőségre nem vállal garanciát! Az anyagok 
felületén nem lehet lemezes, levelekben leváló vakrozsda, 
durva hengerlési reve, nagy mennyiségű olaj vagy zsír, 
festék, hegesztési hőtől ráégett olaj, formaleválasztó vagy 
szilikon, vagy vegyileg el nem távolítható egyéb 
szennyeződés.  
A termékeket úgy kell a Partnernek előzetesen kialakítani, 
hogy a horganyzás technológiájának megfeleljenek. Ezen 
alapelveket a Partnernek ismernie kell, e körben a DAK Kft. 
ingyenes felvilágosítást is ad a Partner kérésére. Rejtett 
technológiai furatokkal rendelkező munkadarabok 
horganyzását a Vállalkozó csak előzetes írásos 
megállapodás és Megrendelői felelőségvállalási 
nyilatkozat alapján elvállalhatja, de nem kötelezhető rá, el 
is utasíthatja az ilyen módon előkészített anyag 
horganyzását. A hiányzó furatokat előzetes egyeztetés 
alapján 300 Ft/db + ÁFA áron készítjük el. 
A legkisebb technológiai furat mérete Ø 8 mm.  

Ha a terméken vannak lényeges, kiemelt követelményű 
felületek, akkor írásban előzetesen egyeztetni kell a 
horganyzó üzemmel, hogy tudja-e teljesíteni ezeket a 
feltételeket.  
A korábban horganyzott részeket tartalmazó 
munkadarabok horganyzását csak előzetes egyeztetés  
alapján vállalja a Vállalkozó a munkadarab teljes súlyára 
vetített 100% felár ellenében. 
A horganyzásra kerülő termékek maximális mérete egy 
merítéssel 1,0 (1,1) x 1,8 (2,0-2,1 konstrukciótól függően) x 
12,0 (12,6) m. (A zárójelben jelzett méretű anyagoknál 
esztétikai és felületi egyenetlenségi probléma jelentkezhet 
a termék bevonatán, konstrukciótól függően akár 
deformáció is kialakulhat a termékben!) 
Túlméretes termékek horganyzását a DAK Kft. jogosult 
visszautasítani, illetve a két merítéses horganyzásért  
100% felárat felszámolni. 
A DAK Kft. alapvetően az MSZ EN 10025 szabványnak 
megfelelő acéltermékek horganyzását vállalja, melyek 
kémiai összetétele és mechanikai tulajdonságai a 
horganyzáshoz megfelelőek. Más szabványnak megfelelő 
termékek horganyzását egyedi visszaigazolásnak kell a 
DAK Kft. részéről megelőznie. A 0,03-0,12% vagy>0,25% Si 
tartalom magasabb horganyfelvételt okoz, mely felárat 
von maga után. A nagyon alacsony Si tartalmú vagy Si 
mentes acélok (elsősorban lemeztermékek) horganyzása 
túl vékony bevonatokat eredményez. A DAK Kft. 
felelőssége kizárt ezekben az esetekben, a Megrendelő 
feladata az ilyen alapanyagok használatának mellőzése 
vagy felületének durvítása szemcseszórással a szabvány 
szerinti bevonatvastagság elérése céljából.  
4.1.2. A lézervágott, plazmavágott, lángvágott éleket a 
bevonatsérülések elkerülése céljából le kell törni. Ennek 
hiányában nem tudjuk garantálni a bevonat 
sérülésmentességét. Az alkatrészek utólagos alakítása 
során bekövetkező bevonatsérülésekre reklamációt nem 
fogadunk el. 
4.1.3. A termékek a Horganyzó üzembe történő be- és 
elszállítása a Megrendelő feladata. Anyagátvétel és  
-kiadás csak előzetes egyeztetés alapján történhet. A 
beszállított termékekről a Partnernek tételes szállítólevelet 
kell készítenie. Szállítás gépkocsival olyan módon történjen, 
hogy az targoncával biztonságos módon rakodható 
legyen. A kész anyag a bevonat megóvása érdekében a 
beszállítástól eltérő módon lehet csomagolva, ami 
nagyobb terjedelmet eredményezhet. 
4.1.4. A DAK Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Szolgáltatást az MSZ EN ISO 1461:2023 szabvány és az ide 
vonatkozó jogszabályok előírásai szerint teljesíti. 
Szabványon túli tisztítási, kikészítési igényeket, valamint a 
termékek festésre, porszórásra, szinterezésre való felület 
előkészítését DAK Kft nem vállalja. Amennyiben igény van 
rá, azt előzetesen írásban egyeztetni kell a tűzihorganyzó 
üzemmel. 5 kg alatti darabsúlyú termékek, valamint kis 
egyedsúlyú és nagy darabszámú tömegcikkszerű 
termékek utókezelését DAK Kft nem vállalja. A szerződés 
teljesítésének, valamint minőségi és mennyiségi 
átvételének helye: 2400 Dunaújváros, Tűzoltó út 5. (ISD 
DUNAFERR Zrt. 2-es ipari kapun át megközelíthető) DAK 
Acélszerkezeti Kft Tűzihorganyzó üzem. 
4.1.5. Az elkészült terméket a Partner köteles  
3 munkanapon belül elszállítani. A DAK Kft. az elkészült árut 
ennél tovább nem tudja szakszerűen, saját területén tárolni, 
az ebből eredő károkért, anyag eltűnésért felelősséget 
nem vállal. Három havi tárolást követően a DAK Kft. 
jogosult a tárolt termékeket értékesíteni. 
4.1.6. A DAK Kft. részteljesítésre jogosult egyoldalú döntése 
alapján. A további teljesítések és az árukiadás 
megtagadásának joga késedelmes fizetés esetén a  
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DAK Kft. egyoldalú döntése alapján lehetséges, ezért a 
DAK Kft. kártérítési felelőssége kizárt.  
4.1.7. Kérés esetén a DAK Kft. a minőséget az MSZ EN ISO 
10474 szabványnak megfelelő Szállítói Megfelelőségi 
Nyilatkozat kiállításával díjmentesen tanúsítja. 
Rétegvastagság Mérési Jegyzőkönyvet és DASt 022 
szabvány szerinti ellenőrző vizsgálatot csak előzetes írásos 
megrendelés alapján tudunk kiállítani (a szükséges DASt 
022 dokumentumok igénybejelentéskor történő 
megküldése esetén). A dokumentumok elkészítésének díja 
15.000 Ft+ÁFA dokumentumonként. 
4.2. Díjak, fizetési feltételek 
4.2.1. Számlázás szállítmányonként a szállítólevél alapján 
történik. Előzetes egyeztetés alapján a Partner soron kívüli 
teljesítést is kérhet, 24 órán belüli teljesítés esetén a  
DAK Kft. 10% sürgősségi felár felszámítására jogosult.  
A minimálisan számlázható horganyzási díj bruttó 50.000 Ft, 
amennyiben a beszállított súly a szerződött árral számolva 
nem haladja meg ezt az összeget.  
4.2.2. A DAK Kft. az árváltozás jogát fenntartja a gazdasági 
környezetben bekövetkezett változások esetén. Szintén 
fenntartja az árváltoztatás jogát a szerződésben rögzített 
terméktől, a „megszokottól” eltérő munkadarabok 
horganyzása esetén. Különösen igaz ez a kis darabsúlyú, 
vagy a súlyához képest nagy térfogatú darabokra. Ezek 
árazása mindig egyedileg történik. 
4.2.3. A DAK Kft 2021.02.01-től bevezette a „Horganyár-
korrekció” módosító tényezőt, mely minden hónapban 
felülvizsgálatra kerül az „lme.com” hivatalos oldaláról. 
Bázisérték a 2.000 – 2.199 USD/t LME átlagár sáv. Minden 200 
USD/t változás 2%-kal módosítja előjelhelyesen a korrekció 
mértékét. Az érvényben lévő horganyár korrekciós sávok és 
mérték a http://www.dak.hu/aszf oldalon megtekinthető. 
4.2.4. A kis darabsúlyú termékek hatékony és gazdaságos 
horganyzása érdekében DAK Kft alkalmazhat általa 
készített segédszerszámot. A szerszámhasználat díja 5.000 
Ft+ÁFA (29 db alkatrészenként).  
4.2.5. A teljesített szolgáltatások ellenértékének 
megfizetése a szerződés és jelen Általános Szerződési 
Feltételek eltérő rendelkezése hiányában előre utalással 
elszállítás előtt, bankkártyával elszállításkor, vagy utólag 
banki átutalással a számlán közölt időpontban esedékes. 
Előre utalás esetén 2% kedvezményt biztosítunk. 
Késedelmes teljesítés esetén a DAK Kft. jogosult a Ptk. 
szerinti kamatot felszámítani. 
4.3. Értesítés rendje 
4.3.1. A felek minden, a szerződés teljesítése során felmerülő 
lényeges körülményről kötelesek egymást tájékoztatni. 
4.3.2. A felek a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó 
tájékoztatásaikat fő szabály szerint írásban kötelesek a 
másik féllel közölni. A tájékoztatás rendje a felek 
szerződéses megállapodásának tárgya. Írásbeli formának 
minősül az ajánlott levélpostai küldemény, a 
„tértivevényes”, azaz elolvasáskor a küldő félnek 
visszajelzést adó e-mail üzenet és a személyesen kézbesített 
írásbeli dokumentum, amelynek egy példányán az átvevő 
fél aláírásával igazolta annak átvételét. 
4.4.3. A kézbesítési határidők tekintetében a felek a Polgári 
Perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. előírásait tartják 
magukra nézve kötelezőnek, azzal a megkötéssel, hogy 
amennyiben bármelyik fél a küldemény átvételét 
megtagadja, akkor kézbesítettnek kell tekinteni azonnal, 
vagy ha a „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, és arra 8 
napon belül érdemi észrevételt nem tesz, a küldemény az 
elküldését követő 9. napon kézbesítettnek tekintendő. 
5. A szerződés megszűnése 

5.1. A szerződés teljesítése 
A felek között létrejött szerződés megszűnik szerződés 
érvényessége alatt a szerződésben foglalt szolgáltatás 
elvégzésével és a díjának az Ügyfél általi megfizetésével.  
A számla kifizetéséig a DAK Kft. a tulajdonjogot fenntartja. 
5.2. Megszüntetés 
A Felek a közöttük létrejött szerződést kétoldalú 
megállapodásukkal bármikor megszüntethetik. Az Ügyfél a 
szolgáltatástól a vállalkozási szerződés szabályainak 
megfelelően bármikor elállhat.   
6. Felelősség 
6.1. Az elkészült termék átvétele a szerződés teljesítése 
helyén történik, a Partner köteles a minőségi megvizsgálást 
még a helyszínen megtenni.  
Reklamáció történhet az áru átvételétől számított  
5 munkanapon belül írásban. Hozzájárulásunk nélkül a 
horganyzott árun változtatni, beépíteni, a bevonaton 
bármilyen műveletet végre hajtani nem szabad, mert az a 
szavatossági felelősségünk megszűnését vonja maga után. 
Jogos reklamáció esetén az árut a helyszínen javítjuk a 
szabványban rögzítettek szerint. Megrendelő köteles a 
Vállalkozónak lehetőséget biztosítani a hibás termék 
kijavítására. Hibás termék beépítése, felhasználása esetén 
a terméket Megrendelő megfelelőnek minősíti, így ezen 
termékekre Vállalkozó reklamációt nem fogad el. 
6.2. Amennyiben a horganyoztatni kívánt termék nem felel 
meg a 4.1.1 pontban rögzítetteknek úgy a teljesítést a DAK 
Kft. visszautasíthatja. A hő általi deformálódásért és 
károkért - ami a hengerelési és gyártási feszültségre, vagy a 
horganyzásnak nem megfelelő szerkezeti kialakításra 
vezethető vissza - a DAK Kft. felelőssége kizárt. 
6.3. A DAK Kft. közreműködik abban, hogy az ISD DUNAFERR 
Zrt. területéről mérlegelést követően a munkadarabok 
kiszállításra kerüljenek.  
A DAK Kft.-t sem a mérlegelés eredményéért sem a közúti 
forgalomban való részvétel kapcsán semmiféle felelősség 
nem terheli, mindennemű közlekedési és egyéb szabály 
betartása a Megrendelő, illetve az ő megbízásából eljáró 
Fuvarozó kizárólagos felelőssége. (Túlsúlyos gépjármű, nem 
megfelelő tengelyterhelés stb.) 
6.4. A DAK Kft. nem vállal felelősséget az üzemből történő 
elszállítás után a szakszerűtlen anyagmozgatásból, 
szállításból és tárolásból, valamint a horganyzott 
termékeken történő utólagos megmunkálásokból eredő 
esetleges bevonati sérülések (leverődés, fehérrozsda stb.) 
miatt. 
6.5. A DAK Kft.-nek a szerződés teljesítése során keletkezett 
felelőssége és kártérítési kötelezettsége legfeljebb a 
szerződésben meghatározott díj teljes összegéig, illetve 
addig a mértékig, amíg a kár máshonnan meg nem térül, 
vagy harmadik személytől nem követelhető, terjed ki. 
7. Egyéb rendelkezések 
7.1. Alkalmazandó jog 
Jelen Általános Szerződési Feltételek és az egyes 
szerződések által nem tartalmazott kérdésekben 
Magyarország hatályos jogszabályai, különösen 
Magyarország Polgári Törvénykönyve rendelkezései 
irányadók. 
7.2. Viták rendezése 
A felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket mindenekelőtt 
tárgyalásos alapon kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek 
megegyezésre, a felek jogvita esetére értéktől függően 
kikötik a DAK Kft. székhelye szerint illetékes járásbíróság, 
illetve törvényszék kizárólagos illetékességét. 
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