Általános Szerződéses Feltételek
FUVAROZÁS
I. Kiadás, 2020.10.15.

I.

1.
1.1

1.2

2.

FEJEZET – ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, A SZERZŐDÉS TÁRGYA, ÉRTELMEZÉSE

Megrendelő
Jelen Általános Szerződéses Feltételekben Megrendelőnek minősül(nek) a Veolia Environnement (a
továbbiakban: „Veolia”) közvetett vagy közvetlen többségi tulajdonában, vagy irányítása alatt álló
magyarországi székhelyű leányvállalatainak (a továbbiakban: „Veolia Magyarország cégcsoport”) 1.2
pontban meghatározott bármely tagja vagy tagjai közül azon gazdasági társaságok, aki/akik a
Fuvarozóval
a
Küldemény továbbításáról
(akár mint
Feladó,
akár mint
Címzett)
megállapodik/megállapodnak. (A Szerződés szövegében a továbbiakban csak egyes számban, mint
„Megrendelő” szerepelnek.)
A Veolia Magyarország cégcsoporthoz tartozó azon cégek listája, amelyekre kiterjed a jelen Általános
Szerződéses Feltételek személyi hatálya, a https://www.veolia.hu/hu/beszallitoinknak honlapon érhető
el.
Fuvarozó
Fuvarozónak minősül a Megrendelő minden, az 1. pontban megnevezett cégeken kívüli üzleti partnere,
aki fuvarozási tárgyú jogviszonyban a Megrendelő megrendelése esetén Küldemény rendeltetési helyére
történő továbbítására köteles. Nem minősülnek Fuvarozónak jelen Általános Szerződéses Feltételek
keretében a posta-, csomag- vagy futárszolgálatok.

3.

Címzett
A Különös Szerződéses Feltételekben Címzettként megnevezett, a Küldemény átvételére jogosult
természetes vagy jogi személy

4.

Feladó
A Feladónak minősül az a természetes vagy jogi személy, aki a Küldemény feladásra előkészítéséről,
feladásáról gondoskodik jelen jogviszony keretében.

5.

Küldemény
A 2. pontban meghatározott fuvarozási jogviszony tárgyát képező dolog (dolgok), termék (termékek) pl.
alapanyag, hulladék, hulladékalapanyag, késztermék, alkatrész, gép). A Küldemény kifejezés a
szövegkörnyezettől függően egyes- és többesszámot is jelent.
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6.

Fuvarlevél
A belföldi fuvarozás megkezdése előtt a Fuvarozó által a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított,
a Megrendelő illetve a Küldemény átvételekor a Címzett által aláírt fuvarokmány, mely a Küldemény
Fuvarozó általi átvételét, valamint a fuvarozási szerződés létrejöttét igazolja.

7.

Szállítólevél
A Címzett által aláírt, lebélyegzett szállítólevél egy olyan bizonylat, okmány, amely a Küldemény
helyváltoztatását, illetve a megrendelés teljesítését, az átvétel tényét igazolja a Feladó és Címzett
viszonylatában.

8.

CMR-Egyezmény, CMR-Fuvarlevél

8.1

A közúton gépjárművel, díj ellenében végzett minden olyan árufuvarozásra, amelynél a Szerződésben
meghatározott feladási és rendeltetési hely két különböző állam területén fekszik, a Küldemény
átvételének pillanatától a kiszolgáltatásig a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR) szóló
Egyezmény szabályait is alkalmazni kell, melyeket Magyarország az 1971.évi 3. számú törvényerejű
rendelettel hirdetett ki.
Magyarország határait átlépő fuvarozás esetén a Felek CMR-fuvarlevelet állítanak ki, amely a
megállapodás feltételeit tartalmazza. A CMR-Fuvarlevél kötelező tartalmát jelen Általános Szerződéses
Feltételek 19. pontja tartalmazza.

8.2

9.

Általános Szerződéses Feltétel

9.1
9.2

A jelen Általános Szerződéses Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a Fuvarozó és a
Megrendelő (Feladó illetve a Címzett) közötti fuvarozási jogviszonyra vonatkozó általános szabályokat.
Az ÁSZF-től eltérést csak a Különös Szerződéses Feltételekben rögzíthetnek a Felek, ilyen eltérés vagy
ellentmondás esetén a Különös Szerződéses Feltételekben megállapított rendelkezések elsőbbséget
élveznek, és megfelelően irányadók a Felek közötti jogviszonyra.

10.

Különös Szerződéses Feltétel

10.1

Az ÁSZF-hez képest speciális rendelkezéseket (az adott fuvarozásra vonatkozó teljesítési határidőt és
ütemezést, a teljesítés pontos helyét, a szállítandó Küldemény fajtáját, mennyiségét, valamint a konkrét
fuvarozási tevékenységgel kapcsolatos minden egyéb, a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott követelményt)
tartalmazó dokumentumok, melyek a következők lehetnek:
(i)
(ii)
(iii)

10.2

Megrendelés és az erre adott, aláírt Visszaigazolás,
Egyedi Szerződés,
Keretszerződés, a Keretszerződés alapján küldött Lehívás.

Ugyancsak a Különös Szerződéses Feltételek (a továbbiakban: „KSZF”) részét képezi valamennyi, az
(i)-(iii) pontokhoz kapcsolódó szerződéses specifikáció, pl. Fuvarlevél, CMR-Fuvarlevél, Küldeménylista,
Fuvardíj jegyzék, szükség szerint a Fuvarozó árajánlata.
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11.

Szerződés

11.1

11.2

A szerződés kötelem létrehozásának alapja, kettő vagy több jogalany, szerződő fél egybehangzó
akaratnyilatkozata, amely joghatást vált ki, kötelezettséget és jogosultságot keletkeztet. Az ÁSZF és a
KSZF együtt képezik a Felek között létrejött teljes szerződést (a továbbiakban együtt: „Szerződés”), és
határozzák meg a fuvarozási jogviszony tartalmát.
A Szerződés az aláírásának napjától a Felek kötelezettségeinek teljes körű teljesítéséig hatályos.

12.

Megrendelés
A Felek között fuvarozási jogviszony létre jöhet úgy, hogy a Megrendelő az informatikai rendszerében
generált, vagy egyéb módon kiállított megrendelőlap segítségével rendeli meg a Küldemény leszállítását
a Fuvarozótól (a továbbiakban: „Megrendelés”, „Megrendelőlap”) és azt a Fuvarozó visszaigazolja (a
továbbiakban: ”Visszaigazolás”). A Felek rögzítik, hogy jelen pont szerinti jogviszony csak akkor jön létre
a Felek között, amennyiben a Fuvarozó a jelen ÁSZF-et a Megrendelés Visszaigazolásával egyidejűleg
elfogadta. A Megrendelés- Visszaigazolás menetét jelen ÁSZF 17. pontja tartalmazza.

13.

Egyedi Szerződés
A Felek konkrét, meghatározott Küldemény(ek) vonatkozásában Egyedi Szerződést köthetnek, amelyben
meghatározzák az Általános Szerződéses Feltételeken túli valamennyi speciális szerződéses feltételt (pl.
szerződő Felek adatai, Szerződés tárgya, a Küldemény pontos meghatározása, teljesítési határidő, a
tárgyspecifikus rendelkezések).

14.

Keretszerződés

14.1 A Felek Keretszerződést köthetnek, amely alapján a Megrendelő jogosult a Keretszerződésben
meghatározott keretösszeg erejéig és/vagy meghatározott időtartam alatt Küldemények fuvarozását
rendszeresen, Lehívások útján megrendelni.
14.2 A Felek a Keretszerződéseket - lehetőség szerint – az 1. pontban szereplő cégek igényeire tekintettel
kötik, amely esetben a Lehívásokra fenti cégek bármelyike jogosult. A Fuvarozó vállalja, hogy a
Keretszerződés hatálya alatt az 1. pontban szereplő bármely cég a Keretszerződés – erre vonatkozó –
módosításának aláírásával a Keretszerződésbe szerződő Félként beléphet.
15.

Lehívás
A Keretszerződés alapján a Megrendelő által küldött egyedi megrendelés.

16.

Szerződés tárgya, értelmezése, kiterjedése

16.1

A Szerződés alapján a Fuvarozó a Küldemény(ek) rendeltetési helyére történő továbbítására és a
Címzettnek történő kiszolgáltatására, valamint az ehhez tartozó ügyintézésre (Küldemény átvétel,
továbbítás, átadás dokumentálása), a Megrendelő a megrendelt minőségi paramétereket teljesítő, igazolt
mennyiségben elvégzett fuvarozás díjának megfizetésére köteles a Szerződésben meghatározottak
szerint.
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16.2

16.3

16.4

16.5
16.6

II.
17.

A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Fuvarozó által egyébként használt eltérő általános szerződési feltétel
vagy más ilyen dokumentum a Szerződésre nem alkalmazandó, kivéve, ha a Megrendelő azokat
kifejezetten, írásbeli formában, cégjegyzésre jogosult által elfogadja. A fuvarozási szolgáltatás
elfogadása, illetve a fizetés teljesítése nem jelenti a Fuvarozó általános szerződéses feltételeinek
elfogadását.
A Szerződés teljes egészében tartalmazza a Felek megállapodását, következésképpen – amennyiben a
Felek a KSZF-ben eltérően nem állapodnak meg – a Szerződés aláírása hatálytalanítja a Felek között
írásban vagy szóban létrejött bármely, a Szerződés tárgyára vonatkozó kötelezettségvállalást vagy egyéb
megállapodást, és egyúttal azok helyébe lép.
A Felek a közöttük létrejövő Szerződés alapján létrejövő szerződéses jogviszonyban kizárják a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Polgári Törvénykönyv”) 6:63.§ (5)
bekezdésének alkalmazását.
A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a
Szerződés többi részének érvényességét, illetve végrehajthatóságát.
Amennyiben bármelyik Fél nem él a Szerződésből fakadó bármilyen jogával, az nem értelmezhető
joglemondásként.
FEJEZET – A TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
Megrendelés, Visszaigazolás menete

17.1 Keretszerződés illetve Egyedi Szerződés hiányában a Megrendelő a 12. pontban meghatározott
Megrendelőlapon rendeli meg a Fuvarozótól a Küldemények elszállítását a Címzett részére az alábbiak
szerint.
17.2 A Megrendelés tartalma a Felek képviselői között előzőleg telefonon vagy e- mailben kerül leegyeztetésre.
Az egyeztetés után, annak megfelelően, legkésőbb a kezdési időpont előtt 24 órával, emailben Megrendelést küld Fuvarozónak.
17.3 A Fuvarozó a Megrendelés kézhezvételétől számított 24 órán belül köteles cégszerűen visszaigazolni a
Megrendelő felé a Megrendelés elfogadását (a továbbiakban: „Visszaigazolás”) elektronikus úton.
Amennyiben fenti időtartamon belül a Megrendelő részére a Visszaigazolás nem érkezik meg, de a
Fuvarozó teljesít, a Felek úgy tekintik, hogy a Fuvarozó a Megrendelést valamint jelen ÁSZF-et
változatlan formában, ráutaló magatartással elfogadta. A Megrendelő ajánlati kötöttsége a
visszaigazolási határidőkig áll fenn, de dönthet úgy, hogy az azt követően érkezett Visszaigazolás
esetén mégis fenntartja, illetve a teljesítést elfogadja.
17.4 A Visszaigazolásnak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a Megrendelést, valamint az abban hivatkozott
ÁSZF-et a Fuvarozó változtatás nélkül elfogadja. Amennyiben a Fuvarozó Visszaigazolása
véleményeltérést tartalmaz, a Megrendelés csak akkor lép hatályba, ha a Megrendelő a véleményeltérést
elfogadja, és azt a Fuvarozó részére írásban visszaigazolja. Amennyiben a Megrendelő a
véleményeltérést nem fogadja el, akkor jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
17.5 Amennyiben a Fuvarozó a Megrendelést nem tudja a Megrendelésben meghatározottaknak (pl.
mennyiség, szállítási határidő) megfelelően teljesíteni, akkor a Megrendelés kézhezvételétől számított 24
órán belül köteles a Megrendelőt – ezen hiányosságok feltüntetésével – értesíteni, elektronikus úton,
cégszerűen aláírva.
17.6 Amennyiben a Megrendelő az előző bekezdésben meghatározott Megrendelését a Fuvarozó által jelzett
hiányosságok ellenére fenntartja, a Megrendelő a Fuvarozó visszaigazolása alapján a Megrendelést
módosítja, és ismételten megküldi – faxon vagy elektronikus úton – a Fuvarozónak.
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17.7 Amennyiben a Megrendelést a Fuvarozó visszaigazolja, a Fuvarozó köteles a Megrendelést a
Megrendelőlapon meghatározott feltételek szerint teljesíteni.
18.

Lehívásra vonatkozó szabályok

18.1 A Felek által kötött Keretszerződés esetén a teljesítés helyét, határidőt és a konkrét feltételeket a
Keretszerződés, illetve az az alapján a Megrendelő által működtetett informatikai rendszerben generált,
vagy egyéb módon küldött Lehívás tartalmazza.
18.2 A Lehívásra vonatkozóan – a Keretszerződés eltérő rendelkezésének hiányában – a jelen ÁSZF
Megrendelésre és Visszaigazolásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy azzal, hogy a
Lehívást a Megrendelő a fuvarozás megkezdését megelőző nap 14.00 óráig jogosult elküldeni, a
Lehívásban foglaltakat a Fuvarozó – Keretszerződésben kapcsolattartásra kijelölt – képviselője pedig 3
órán belül köteles email-ben visszaigazolni.
19.

CMR-Fuvarlevélre vonatkozó speciális rendelkezések

19.1 A CMR-Fuvarlevelet – a KSZF eltérő rendelkezése hiányában – a Feladó tölti ki és adja át a Fuvarozónak.
A Fuvarozó köteles ellenőrizni, hogy minden szükséges adat hiánytalanul szerepel-e a Fuvarlevélen,
továbbá az adatok egyeznek-e a részére átadott többi okmány adataival
19.2 A CMR-Fuvarlevél - és valamennyi fuvarkísérő okmány - hiánya, szabálytalansága, elvesztése nem érinti
a Szerződés létét és érvényességét.
19.3 A CMR-Fuvarlevél nem testesíti meg a Küldeményt, a Küldemény tulajdonjogát nem lehet a Fuvarlevél
eladásával, átruházásával megszerezni.
19.4 A CMR-Fuvarlevélnek tartalmaznia kell a következőket:
(i)
a kiállítás helye és időpontja,
(ii)
a Feladó neve és címe,
(iii)
a Fuvarozó neve és címe,
(iv) a Küldemény átvételének helye és időpontja,
(v)
a Küldemény kiszolgáltatási helye, ideje,
(vi) a Címzett neve és címe,
(vii) a Küldemény szokványos neve és csomagolása,
(viii) a veszélyes áruknál azok általános és ismert megnevezése, veszélyességnek az adott fuvarozási
ág szerinti megjelölése,
(ix) az árudarabok száma, jele, sorszáma,
(x)
az árudarabok bruttó súlya vagy más mennyiségi meghatározása,
(xi) vám és egyéb hatósági kezeléshez szükséges rendelkezések,
(xii) azt a nyilatkozatot, hogy a fuvarozás a CMR-Egyezmény rendelkezései alá esik.
19.5 A Fuvarlevél kötelező tartalmi elemein kívül tartalmaznia kell mindazt, amiben a Felek a KSZF-ben
megállapodtak, mint például:
(i)
átrakási tilalom,
(ii)
a Feladó által vállalt költségek,
(iii)
utánvéti összeg,
(iv) bevallott érték,
(v)
a Küldemény biztosításával kapcsolatos megrendelői rendelkezés,
(vi) a Fuvarozónak átadott okmányok jegyzéke,
(vii) valamint minden olyan adat, ami fontos a fuvarozás szempontjából.
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20.

Fuvareszköz

20.1

A Fuvarozó garantálja, hogy a Küldemény fuvarozására használt, a tulajdonában illetve használatában
levő valamennyi jármű (a továbbiakban: „Fuvareszköz”) megfelel a hatályos jogi és környezetvédelmi
előírásoknak, garantálja továbbá, hogy a Fuvareszköz alkalmas a Küldemény fuvarozására.
A Fuvarozó a Fuvareszközt köteles a megfelelő időben és helyen, a KSZF tárgyául szolgáló fuvarozásra
alkalmas, tiszta és hibátlan állapotban kiállítani.
A Fuvareszköz abban az esetben tekinthető fuvarozásra alkalmasnak, ha - a Küldemény természetére, a
be-, és kirakás módjára, valamint a fuvarozás lényeges körülményeire figyelemmel - a Fuvareszköz típusa,
mérete, illetve felszereltsége alapján azzal a konkrét fuvarozás maradéktalanul, és szerződésszerűen
teljesíthető.

20.2
20.3

21.

A Küldemény átvétele, berakodás

21.1 A Fuvarozó a Küldemény átvétele alkalmával ellenőrizni tartozik:
(i)
az árudarabok számára, jelére és sorszámára vonatkozóan a Fuvarlevélbe bejegyzett adatok
pontosságát,
(ii)
a Küldemény és a Küldemény csomagolásának külső állapotát.
21.2 Ha a Fuvarozónak nincs megfelelő módja arra, hogy a fenti adatok pontosságát ellenőrizze, köteles
fenntartását, indokaival együtt, a berakodás helyszínén felvett jegyzőkönyvben rögzíteni. Hasonlóképpen
köteles minden olyan fenntartását megindokolni, amely a Küldeményre és a Küldemény csomagolásának
külső állapotára vonatkozik. Ezek a fenntartások abban az esetben bírhatnak bármiféle joghatással, ha
azokat a Feladó a fenti jegyzőkönyvben kifejezetten elismerte.
21.3 Amennyiben a fenti jegyzőkönyv nem tartalmazza a Fuvarozó indokolt fenntartását, az ellenkező
bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a Küldemény és annak csomagolása jó állapotban volt, amikor a
Fuvarozó a Küldeményt átvette, továbbá, hogy az árudarabok száma, valamint azok jele és sorszáma a
Fuvarlevél adataival megegyezett.
21.4 A Küldemény berakodása – a KSZF eltérő rendelkezése hiányában a Feladó feladata. A Rakományt
tartalma, mérete, speciális jellemzőinek megfelelően kell rögzíteni a Fuvareszközön. Fuvarozó, mint
szakcég, a tőle elvárható gondosság mellett köteles ellenőrizni a rakodást, amennyiben a Feladó azt
szakszerűtlenül végzi, erre őt köteles figyelmeztetni, és ezt írásban rögzíteni a Feladó által is aláírt
jegyzőkönyvben.
22.
22.1

22.2
22.3

22.4

A Feladó kötelezettségei
A Feladó köteles a Fuvarlevélhez és a CMR-Fuvarlevélhez csatolni azokat az iratokat, amelyek a
Küldemény kiszolgáltatása előtt végrehajtandó vám- vagy más hatósági kezeléshez szükségesek, illetve
köteles ezeket az iratokat a Fuvarozó rendelkezésére bocsátani.
A Feladó köteles a Küldeményt úgy csomagolni, hogy a csomagolás a Küldeményt – rendeltetésszerű
fuvarozás esetén – megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse.
A Feladó illetve a Megrendelő köteles a Fuvarozó részére minden szükséges tájékoztatást megadni a
fuvarozási feladatról, valamint a termékspecifikációról, a fuvarozás eseti sajátosságairól, veszélyes
Küldemény esetén a veszély elkerüléséhez szükséges információkról.
Ha a fuvarozási feladat nem egyértelmű, Fuvarozó köteles a kérdéseket a fuvarozás megkezdése előtt
tisztázni. Ha a Fuvarozó olyan utasítást kap, amely veszélyezteti a fuvarozás gazdaságos, gyors és
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22.5

23.

23.1
23.2
23.3
23.4
23.5

24.

biztonságos teljesítését, köteles erre a Megrendelő illetve a Feladó figyelmét haladéktalanul felhívni, és
ezt írásban rögzíteni a helyszínen közösen felvett jegyzőkönyvben.
Ha nyilvánvaló, hogy a csomagolás vagy a Küldemény kezeléséhez szükséges információ nem
megfelelő, vagy a Feladó a Küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat nem adja
át, a Fuvarozó az átvétel megtagadása tényének jegyzőkönyvben történő rögzítése mellett Küldemény
átvételét megtagadhatja.

Teljesítési Határidő
Fuvarozó a fuvarozást a KSZF-ben (Egyedi Szerződés/Lehívás/Megrendelés) foglalt időpontban köteles
megkezdeni, illetve az ott meghatározott időtartam alatt teljes egészében lebonyolítani.
A fuvarozás abban az időpontban minősülnek teljesítettnek, amikor a Fuvarozó a Küldeményt a Címzett
részére szerződésszerűen átadta, és azt a Címzett átvette.
A teljesítési határidő nyilvánvaló késedelméről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni kell akkor is, ha a
teljesítési határidő még nem telt el.
A Fuvarozónak felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén a Fuvarozó kötbérfizetésre köteles jelen
ÁSZF 39. pontja alapján.
A Fuvarozó késedelmesen teljesít, ha a Küldeményt a KSZF-ben meghatározott határidőn belül nem
szállítja ki/adja át, vagy, ha ilyen megegyezés hiányában a fuvarozás tényleges időtartama - figyelemmel
az eset körülményeire - meghaladja a gondos Fuvarozó részére megengedhető időtartamot.
Teljesítés módja, a Fuvarozó egyéb kötelezettségei

24.1 Fuvarozó a jelen Szerződésben rögzítetteknek megfelelően köteles a fuvarozást teljesíteni. Eltérni
kizárólag annyiban jogosult, amennyiben ahhoz a Megrendelő előzetesen, kifejezetten, írásban
hozzájárult.
24.2 Fuvarozó kijelenti, hogy rendelkezik a Küldemény fuvarozásához szükséges valamennyi érvényes (pl.
hulladék fuvarozása esetén hulladékszállítási) engedéllyel, - melyek a KSZF mellékletét képezik.
24.3 A Fuvarozó a fuvarozást a Megrendelő érdekeire figyelemmel, és utasításának megfelelően, a lehető
legrövidebb időn belül köteles teljesíteni.
24.4 A Fuvarozó a fuvarozás teljes időtartama alatt folyamatosan köteles ellenőrizni azt, hogy a Küldemény
megfelelően rögzítve legyen. Amennyiben a Címzetthez úgy érkezik meg a Küldemény, hogy az a
fuvarozás alatt megsérült, vagy a rögzítés nem megfelelő, vagy bármiféle mennyiségi eltérés
tapasztalható a feladáskori súlyhoz/darabszámhoz képest – figyelemmel a mérlegek közötti
esetleges minimális mérési eltérésekre – , az hibás teljesítésnek minősül, és a Feladó jogosult jelen
Szerződés 40. pontja szerinti hibás teljesítési kötbért, és ezen felül az esetlegesen felmerült kárát
a Fuvarozóval szemben érvényesíteni.
24.5 A feladáskori illetve lerakodáskori súly meghatározásánál a Feladó illetve a Címzett által kiállított
mérlegjegy az irányadó.
24.6 A ki- és berakás helyszínére történő bejutáshoz szükséges behajtási engedélyek beszerzése a Fuvarozó
kötelessége, saját költségén.
24.7 A Fuvarozó az árukísérő okmányokat (CMR, Szállítólevél, mérlegjegy, vagy egyéb más okmányok)
köteles pontosan vezetni és igazoltatni, a Megrendelő utasításai szerint felhasználni.
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24.8 A Megrendelő jogosult a Küldemény felett rendelkezni, különösképpen kérheti, hogy a Fuvarozó ne
fuvarozza tovább a Küldeményt, változtassa meg a kiszolgáltatásra előírt helyet, vagy a Küldeményt más
címzettnek szolgáltassa ki, mint akit a Fuvarlevélben megjelöltek. Ez a jog megszűnik, amint a Fuvarlevél
második példányát a Címzettnek átadták. A rendelkezési jog azonban a Címzettet már a Fuvarlevél
kiállításának időpontjától kezdve megilleti, ha a Feladó a Fuvarlevélbe ilyen értelmű bejegyzést tett.
24.9 A Fuvarozó kijelenti, hogy a Küldemény szállításáról olyan módon gondoskodik, hogy a környezet ne
szennyeződjön. A szállítás során bekövetkező esetleges szennyeződés esetén a Fuvarozó köteles
gondoskodni a hulladék eltakarításáról, a szennyezett terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az
eredeti környezeti állapot helyreállításáról. A szennyeződésből eredő esetleges károk, és költségek
megtérítése a Fuvarozót terhelik.
24.10 Ha a Fuvarozó a Küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével továbbítja, az egyes fuvarozási módok
tekintetében tevékenységére az adott fuvarozási ág szabályait kell alkalmazni.
25.

Akadályoztatás

25.1

Fuvarozó köteles a Megrendelőt értesíteni, és tőle utasítást kérni abban az esetben, ha a Szerződés - a
KSZF-ben foglalt feltételek szerint - nem hajtható végre, a fuvarozás valamilyen akadályba ütközik, vagy
végrehajtása lehetetlenné válik, mielőtt a Küldemény a kiszolgáltatásra kijelölt helyre érkezik.
Ha azonban a körülmények lehetővé teszik, hogy a fuvarozást a KSZF-ben foglalt feltételektől eltérő
feltételek mellett végrehajtsák, és a Megrendelőtől kellő időben nem kaphatott utasítást, köteles olyan
intézkedéseket tenni, amelyek megítélése szerint legjobban szolgálják a Megrendelő érdekeit.

25.2

26.

A Küldemény kirakodása

26.1
26.2

A Küldemény kirakásáról a KSZF eltérő rendelkezése hiányában a Címzett köteles gondoskodni.
A Küldemény átvételére jogosult személy(eke)t felek kötelesek a Különös Szerződéses Feltételekben
feltüntetni.
A Fuvarozó köteles betartani a berakodás illetve a kirakodás helyszínén érvényes telephelyi előírásokat.
A Címzett a KSZF-ben szállítási címként megadott helyen mennyiség és minőség szerint veszi át az
Küldeményt a Fuvarozótól.
A Címzett az átvétel során ellenőrzi a Szállítólevél illetve mérlegjegy adatainak egyezését (pl. mennyiség),
a csomagolás sértetlenségét.
A mennyiségi átvétel a Küldemény érkezésekor történik, kivéve a csomagolt tömegárut. Ezek átvétele
történhet csak csomagszám szerint, és ez esetben a mennyiségi átvételt 7 napon belül jogosult a Címzett
a csomagon belüli mennyiség vonatkozásában elvégezni. A minőségi átvételt a Küldemény átvételétől
számított 7 napon belül végzi el a Címzett.
Az Küldemény átvételekor a Fuvarozó köteles a Fuvarlevél valamint a Szállítólevél és a mérlegjegy egy
példányát a Címzett rendelkezésére bocsátani.
A teljesítést a Címzett (vagy a Feladó helyszíni) átvételre jogosult képviselője a Fuvarlevelek
lebélyegzésével és aláírásával igazolja.
A Felek a helyszínen jegyzőkönyvet készítenek az esetleges (szállítási) sérülésekről vagy az esetleges
hiányról, a nem megfelelő teljesítésről, melyekért a Fuvarozó felelősséggel tartozik.
Mennyiségi eltérés és/vagy minőségi hiba vagy a csomagolás sérültségének a tényét a Címzett írásban
jelezheti a Fuvarlevélen is.

26.3
26.4
26.5
26.6

26.7
26.8
26.9
26.10
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III. FEJEZET - SZÁMLÁZÁSI, FIZETÉSI FELTÉTELEK
27.

Az árak meghatározása

27.1
27.2

A Fuvarozó szolgáltatását a KSZF-ben meghatározott egységárak ellenében nyújtja.
Súly alapú elszámolás esetén a díjazás meghatározásakor a Címzett által kiállított mérlegjegy adatai az
irányadók, melynek adatait Felek a számlázás alapjául elfogadják. A fizetendő díj konkrét összegét a
KSZF-ben meghatározott díjtétel és – súlytól függő díjazás esetén – a vonatkozó mérlegjegy adatai
alapján kell megállapítani, azzal, hogy utóbbi esetben a díjazás összege a fentiek szorzatával egyezik
meg.
Az egységár tartalmazza a Fuvarozónak a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes
költségét és kiadását (pl. üzemanyag, adók, behajtási engedély, járművezető bére, a jármű járulékos
költségei, biztosítás, vámdíjak, egyéb illetékek, lerakodás, stb.).
A Fuvarozó a munkát saját költségén végzi el, a fentiek szerint megállapított díjon felül készkiadásainak
illetve általános üzleti kiadásainak megtérítését nem követelheti.
A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeket – a KSZF eltérő
rendelkezése hiányában – magyar forintban (HUF) vagy euróban (EUR) teljesítik. A Szerződésben
meghatározott árak nettó árak, amelyekhez hozzáadódik a számlázás időpontjában hatályos általános
forgalmi adó.

27.3

27.4
27.5

28.

Számlázási és fizetési feltételek

28.1

A Fuvarozó minden egyes Megrendelésről, Lehívásról külön számlát bocsát ki az adott – KSZF-ben –
szereplő Megrendelő felé. A KSZF-ben a Felek megállapodhatnak eltérő számlázásban is (pl. havi
gyűjtőszámla kibocsátásában).
A számlát, a Megrendelés, Lehívás, Visszaigazolás másolatát és a teljesítést igazoló bizonylatot (a
vonatkozó mérlegjegy(ek), Szállítólevél) és a jogosult átvevő által igazolt Fuvarlevél(levelek) egy-egy
példányát) amelyek a számlakötelező mellékletét képezik, a KSZF-ben meghatározott postacímre kell
megküldeni.
A számla kifizetésének további feltétele, hogy a Fuvarozó szerepeljen a Megrendelő partnereinek
nyilvántartásában, vagyis, hogy a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott beszállítói adatlapot a
Fuvarozó megfelelően kitöltse, és azt cégszerűen aláírva visszaküldje a Megrendelő részére.
A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Megrendelés, Egyedi Szerződés, Keretszerződés és
Lehívás számát és keltét, valamint a tételek azonosítását lehetővé tevő megrendelési adatokat is. A
számla tartalmának és példányszámának meg kell felelnie a mindenkor hatályos számviteli törvényeknek,
a számlák formai követelményeire vonatkozó mindenkori jogszabályi követelményeknek illetve az Áfa
törvény előírásainak. A jelen pontban foglaltaktól eltérően megküldött számlát a Megrendelő
jogosult visszaküldeni. Számlázási hiba esetén a Megrendelő késedelme kizárt. A Szerződésben
rögzített fizetési határidő a javított, hibátlan számla kézhezvételétől számítandó.
Felek rögzítik, hogy Keretszerződés esetén, bármelyik Megrendelő késedelme a többi Megrendelőre
nincs kihatással. Eladó a késedelmesen teljesítő Megrendelő felé külön érvényesíti igényét.
Szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő köteles a kiszámlázott és nem vitatott összeget a számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni a Fuvarozó számlán feltüntetett bankszámlájára
történő átutalással.

28.2

28.3

28.4

28.5
28.6
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Felek rögzítik, hogy a számla kézhezvételének az minősül, amikor a Megrendelő iktató/érkeztető pecsétje,
elektronikus iktatórendszer esetén elektronikus időbélyegzője a számlára rákerül.
28.8 Kifizetési napnak a Megrendelő bankszámlájának a számla összegével történő megterhelésének napja
minősül.
28.9 Fizetési késedelem esetén a Fuvarozó köteles tértivevényes ajánlott levélben felszólítani a Megrendelőt
a fizetésre. A fizetési felszólítás – akár részleges – eredménytelensége esetén annak kézhezvételtől
számított 30. naptól a Fuvarozó jogosult a Szerződést, - Keretszerződés esetén a nem fizető
Megrendelővel szemben – felmondani.
28.10 A Fuvarozó a késedelem időszakára jogosult a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott
késedelmi kamatot felszámítani akkor is, ha a Szerződést felmondta. A Megrendelő nem köteles kamatot
fizetni a hibás-, hiányos-, vitatott- vagy be nem fogadott számlák után.
28.11 A Megrendelő jogosult bármely, a Fuvarozóval szemben fennálló, lejárt követelését a Fuvarozó
számlakövetelésével szemben beszámítás útján kompenzálni a számlakiegyenlítések alkalmával, de
köteles a kompenzáció tényét a Fuvarozóval közölni. A Fuvarozó beszámításra a Megrendelő előzetes
írásbeli engedélyével jogosult.
28.12 A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő – a KSZF eltérő rendelkezése hiányában - előleget nem biztosít.
28.7

29.

Követelés-adásvétel, Faktorálás

29.1

A Szerződésből eredő követelések adásvételéről, faktorálásáról a Fuvarozónak a Megrendelőt előzetesen
írásban tájékoztatnia kell. A Felek kifejezetten kikötik, hogy a Megrendelő minden esetben jogosult
bármilyen, a Fuvarozóval szemben fennálló ellenkövetelésének beszámítására.
Faktorálás csak abban az esetben történhet, amennyiben a faktorálás tényét és az adós személyét a
hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezték.

29.2

IV.

FEJEZET – FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

30.

Kártérítési felelősség

30.1

A szerződésszegéssel okozott károkért a Fuvarozót teljes kártérítési felelősség terheli, a CMREgyezmény hatálya alá eső nemzetközi fuvarozás esetében a CMR-Egyezményben rögzített felelősségkorlátozások figyelembe vételével.
Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésnek a Fuvarozó, valamint az általa igénybe vett
Közreműködők által történő megszegése esetén – a Megrendelőnek vagy harmadik személynek – okozott
kárral kapcsolatban a Fuvarozó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt
ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, elháríthatatlan körülmény
okozta.
A Fuvarozó a felelősség alóli mentesülés érdekében nem hivatkozhat sem annak a Fuvareszköznek a
hibás állapotára, amelyet a fuvarozás végrehajtásához használt, sem pedig annak a személynek vagy e
személy megbízottjának vétkességére, akitől a Fuvareszközt bérelte.
A Fuvarozó felelős a fuvarozásra átvett Küldemény Szerződésben meghatározott helyen és időben,
sérülés nélküli állapotban való kiszolgáltatásáért.

30.2

30.3

30.4
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30.5
30.6

31.

A Megrendelő fuvarozásra vonatkozó utasításainak be nem tartásából eredő károkat és többletköltségeket a
Fuvarozó viseli.
Feleket teljes kártérítési felelősség terheli a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget
vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetén.
Árukárok

A Fuvarozó felelősséggel tartozik mindazon kárért, amely a fuvarozás során érheti a Küldeményt (pl.
sérülés, megsemmisülés, elvesztés) (a továbbiakban: „Árukár”). A Fuvarozó felelős a tényleges káron
felül az elmaradt haszon, a költségek és kiadások megtérítéséért is.
31.2 A Fuvarozó csak akkor mentesül az Árukárokért való felelősség alól, ha azt:
(i)
a Fuvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok,
(ii)
a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága,
(iii)
a Feladó által végzett berakás, ill. a Címzett által végzett kirakás okozta,
(iv)
vagy annak következtében állott elő, hogy a Feladó, a Címzett vagy az általuk rendelt kísérő nem úgy
járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, ideértve azt az esetet is, ha a Feladó a
szükséges okmányokat nem adta át, vagy nem jól töltötte ki, és a kár felmerülése ezzel
összefüggésbe hozható, továbbá ha a Fuvarozót nem tájékoztatta a küldemény kívülről fel nem
ismerhető rendkívüli értékéről.
31.3 A Fuvarozót terheli annak bizonyítása, hogy az elvesztés, a megsérülés vagy a késedelem a fenti pontban
említett tények valamelyikéből keletkezett.
31.4 Árukár számításakor a Küldemény feladáskori tényleges pénzbeli értékét kell alapul venni.
31.1

32.

A Küldemény megsérülése, elvesztése, megsemmisülése

32.1 A Küldemény megsérülése esetén a Fuvarozó köteles megfizetni a Küldemény feladáskor rögzített értéke
alapján kiszámított értékcsökkenés, valamint az ÁSZF 40. pontjában meghatározott hibás teljesítési kötbér
összegét.
32.2 A Küldemény elvesztése, megsemmisülése esetén a Fuvarozó köteles megtéríteni a Küldemény
feladáskori teljes pénzbeli értékét, valamint az ÁSZF 41. pontjában meghatározott meghiúsulási kötbér
összegét.

33.

Harmadik személynek okozott kár

33.1

Ha a fuvarozás során harmadik személyek szenvednek kárt, - pl. a Fuvarozó több fuvaroztató
küldeményét egy Fuvareszközön szállítja, vagy kívülálló harmadik személyek károsodnak - a harmadik
személlyel szemben a Fuvarozó felel.

34.

Megrendelő/Feladó felelőssége

34.1 A Megrendelő/Feladó a Fuvarozóval szemben – a bruttó szerződéses ellenérték erejéig – felelős azokért
a közvetlen károkért, amelyek a nem megfelelő vagy hiányzó csomagolásból, a küldeménnyel kapcsolatos
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adatok, információk és okmányok hiányából, hiányosságából vagy pontatlanságából származtak,
amennyiben a Fuvarozó egy szakcégtől elvárható gondossággal ezeket a fuvarozás megkezdése előtt
ellenőrizte, és ezek hiányosságaira a Megrendelőt/Feladót írásban figyelmeztette.
35.

Biztosítás

35.1 Fuvarozó kijelenti, hogy rendelkezik a Megrendelő által megfelelőnek tartott Biztosítónál a Küldemény
sajátosságainak megfelelő, – a KSZF-ben meghatározott mértékű és a záradékokkal kiegészített –
felelősségbiztosítással és vállalja, hogy azokat jelen keretszerződés hatálya alatt fenntartja. A biztosítási
kötvény másolata a KSZF mellékletét képezi.
36.

Elévülés

36.1

A fuvarozási szerződés alapján támasztható igények - a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal
okozott károk kivételével - egy év alatt elévülnek. Az elévülés kezdő időpontja a Küldemény Címzettnek
történő kiszolgáltatásának időpontja vagy az az időpont, amikor a Küldeményt a Címzettnek ki kellett
volna szolgáltatni. Ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Fuvarozó a
küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével továbbítja.

37.

Fuvarozó nyilatkozatai

37.1

A Fuvarozó szavatol azért, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi
feltételekkel, érvényes engedélyekkel rendelkezik, és hogy a fentiekben bekövetkező – a Szerződés
teljesítését érintő – változásokról a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
A Fuvarozó szavatol továbbá azért, hogy a Fuvareszközök megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak,
műszaki előírásoknak, továbbá rendelkeznek a Különös Szerződéses Feltétekben meghatározott
fuvarozáshoz szükséges engedélyekkel, okmányokkal.

37.2

38.

Kötbérek

38.1

A Fuvarozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem a Szerződésben megállapodott teljesítési
határidőre történő teljesítése esetén, valamint hibás teljesítés és meghiúsulás esetén a KSZF-ben
meghatározott összegű kötbért köteles fizetni. Amennyiben a KSZF-ben a Felek nem kötöttek ki kötbért,
akkor az alábbi rendelkezésekben meghatározottakat kell figyelembe venni.
A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni a Fuvarozóval, megjelölve annak jogalapját és
összegét.
A Fuvarozó a kötbér megfizetése alól csak akkor, és olyan mértékben mentesül, amilyen módon és
mértékben bizonyítja, hogy a szerződésszegésért nem tartozik felelősséggel.
Az esedékessé váló kötbér lejárt pénzügyi követelésnek minősül, amelyet a Megrendelő bármely,
Fuvarozóval szemben fennálló követelésébe beszámíthat. A Fuvarozó a kötbért a Megrendelő írásbeli
felszólítását követő 8 munkanapon belül köteles megfizetni, amennyiben a kötbérkövetelés összege
meghaladja a még ki nem fizetett számlák ellenértékét.

38.2
38.3
38.4
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38.8

A Fuvarozó a felszámolási-, csődeljárás, kényszertörlés, végrehajtás, büntetőjogi intézkedés
kezdeményezéséről haladéktalanul köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni. A kötbérigények az
eljárások kezdeményezésének napján esedékessé válnak.
A kötbér érvényesítése nem befolyásolja a Megrendelőnek a Fuvarozóval szembeni egyéb követeléseit.
A Megrendelő a kötbéren túl érvényesítheti a kötbért meghaladó kárait és a szerződésszegésből eredő
egyéb jogait is. A Megrendelő kárainak megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényt nem
érvényesített.
A Megrendelő több jogcímen is érvényesíthet kötbért a Fuvarozóval szemben. A meghiúsulási kötbér
követelése esetén azonban késedelmi illetve hibás teljesítési kötbér követelésének nincs helye.
A fuvarozásból eredő kötbér igény elévülési ideje 1 év.

39.

Késedelmi kötbér

39.1

A Fuvarozó a KSZF-ben meghatározott határidők elmulasztása esetén késedelmi kötbért köteles a
Megrendelőnek megfizetni.
A késedelmi kötbér alapja a teljes bruttó fuvarozási díj.
A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a kötbéralap 1 %-a, de minimum (10.000
Ft), és maximum a Szerződés szerinti bruttó fuvardíj 20%-a.
A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján esedékessé válik.
A késedelmi kötbér érvényesítése a KSZF-ben szereplő határidők betartása, valamint a teljesítés alól nem
mentesít.
Amennyiben a késedelem olyan mértékű, hogy eléri a Szerződésben előírt kötbér maximumát, a
Megrendelőnek jogában áll a Szerződéstől érdekmúlás bizonyításának kötelezettsége nélkül elállni, illetve
– választásától függően – felmondani, és a Küldemény értékének követelésén túl meghiúsulási
kötbérigényt érvényesíteni jelen ÁSZF 41. pontja szerint.

38.5

38.6

38.7

39.2
39.3
39.4
39.5
39.6

40.

Hibás teljesítési kötbér

40.1

40.5

A Fuvarozónak sérülésmentes csomagolásban, sérülésmentes Küldeményt kell a feladáskori
mennyiségben a Címzett részére leszállítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek minősül.
A Megrendelő hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbért követelhet a Fuvarozótól figyelemmel jelen
ÁSZF 24.4. pontjára is. A hibás teljesítési kötbér alapja a sérülten illetve sérült csomagolással leszállított
Küldemény értéke, mennyiségi eltérés esetén a hiányzó illetve többletként leszállított Küldemény
leszállításkori piaci ára, a kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a.
A Fuvarozó hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettségét nem befolyásolja, hogy maga a Küldemény
ténylegesen megsérült-e, a csomagolás sérülése megalapozza a kötbérfizetési kötelezettséget.
Felek rögzítik, hogy mennyiségi eltérés esetén a kötbéren felül a Fuvarozónak a hiányzó Küldemény
feladáskor meghatározott értékét is meg kell térítenie a Megrendelő részére.
A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés megállapításakor válik esedékessé.

41.

Meghiúsulási kötbér

41.1

Amennyiben a Fuvarozó a fuvarozás határidőben történő megkezdését elmulasztja, - vagyis a KSZF-ben
rögzített legkésőbbi megkezdési időpontot követő 1 napon belül sem kezdi meg, a Szerződést a

40.2

40.3
40.4
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41.2
41.3

41.4

41.5

41.6

Megrendelő nem teljesítettnek (meghiúsultnak) tekintheti és a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni,
és meghiúsulási kötbért követelni. A Fuvarozó egyidejű írásbeli értesítése mellett a Megrendelő jogosult
a feladatot más Fuvarozóval vagy saját Fuvareszközzel elvégeztetni, mely esetben a Fuvarozó köteles a
kötbér mellett a Megrendelő valamennyi igazolt többletköltségét is megtéríteni.
Amennyiben a Küldemény elveszik, a Megrendelő a Küldemény feladáskori értékének megtérítése mellett
meghiúsulási kötbérre is jogosult.
A Küldemény elveszettnek minősül, - a Szerződés pedig meghiúsultnak –, ha azt a Fuvarozó a fuvarozási
határidő lejártától számított harmincadik napon belül vagy - ilyen megállapodás hiányában - a fuvarozásra
átvételtől számított 60 napon belül nem szolgáltatja ki.
Ha a Küldemény a kártérítés – és kötbér - megfizetése után megkerül, a Fuvarozó köteles a Megrendelőt
a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül értesíteni, és a Megrendelő jogosult a
küldeménnyel rendelkezni.
A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Fuvarozó súlyos szerződésszegésére tekintettel a Megrendelő
azonnali hatállyal felmondja a Szerződést, azt szintén a Fuvarozó felelősségi körébe eső meghiúsulási
oknak tekintik.
A Fuvarozó a teljesítés meghiúsulása esetén a kötbéralap 30%-ával megegyező mértékű kötbért köteles
a Feladó részére megfizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes bruttó fuvardíj. A meghiúsulási kötbér
a felmondás, elállás napján, a Küldemény elveszítése esetén pedig fuvarozási határidő lejártától számított
harmincadik napon válik esedékessé.

42.

Vis maior

42.1

Vis maior eseménynek minősül mindazon külső esemény, amely előre nem látható, elháríthatatlan és a
Szerződésben meghatározottak teljesítését lehetetlenné teszi, különösen, – de nem kizárólagosan – a
háború, a zendülés, az árvizek, az egyéb természeti katasztrófák, sztrájkok, pandémia vagy egyéb okból
elrendelt veszélyhelyzet.
A vis maior esemény felmenti a Feleket kötelezettségeik teljesítése alól.
A vis maior által akadályoztatott Fél a vis maior eset bekövetkezéséről, annak mibenlétéről, várható
időtartamáról minden lehetséges eszközzel köteles értesíteni a másik Felet. Legkésőbb a bekövetkezés
másnapján írásban is meg kell erősíteni a szóbeli tájékoztatást. Ha az akadályoztatott Fél ezt elmulasztja,
késedelem esetén a felelősség alól nem mentesülhet.
A Felek a tudomásszerzést követően haladéktalanul meghatározzák azokat a teendőket, amelyek
megtétele szükséges a vis maior esemény következményeinek enyhítéséhez. Az egyik Fél által elismert
akadályoztatás időtartamával a másik Fél teljesítési határideje meghosszabbodik.
Az akadályoztatott Fél köteles a másik Felet folyamatosan, naponta tájékoztatni az esemény alakulásáról,
valamint azonnal értesítenie kell az esemény megszűnéséről.
Abban az esetben, ha a vis maior esemény több mint 60 napon keresztül fennállna, bármelyik Fél jogosult
felmondani illetve elállni az adott Lehívástól és/vagy a Szerződéstől.

42.2
42.3

42.4

42.5
42.6

V. FEJEZET – ALAPVETŐ NORMÁK
43.

Fenntartható Fejlődési záradék
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A Felek rögzítik, hogy a jelen, V. fejezet rendelkezéseiben meghatározott – a
https://www.veolia.hu/hu/beszallitoinknak linken található, A szállítói kapcsolatokra vonatkozó általános
elveink című dokumentumban is részletezett – értékek a Megrendelő cégcsoportjának (a továbbiakban
„Veolia Magyarország cégcsoport”) üzletpolitikájának hangsúlyos részét képezik, melyek
érvényesítését szerződéses partnereitől is elvárja. A Fuvarozó vállalja, hogy a jelen fejezet
rendelkezéseit betartja, és a Megrendelővel fennálló jogviszony keretein belül maga sem szerződik
olyan beszállítókkal, alvállalkozókkal, akik az alább meghatározott kötelezettségeknek nem
tesznek eleget.
43.2 A Veolia Magyarország cégcsoport fenntartható fejlődési politikát követ, melynek célja az emberi jogok
előmozdítása, a társadalmi jólét elősegítése és a környezet megóvása. Ezzel összefüggésben a Fuvarozó
is vállalja, hogy a fenntartható fejlődésnek megfelelő üzletpolitikát folytat, szigorúan betartja az e
területeken hatályos jogszabályokat és a Veolia Magyarország cégcsoport által meghatározott alábbi
normákat.
43.1

44.

Emberi jogok és alapvető munkavállalói jogok

44.1

A Felek vállalják, hogy tiszteletben tartják az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az ENSZ
Gyermekjogi Egyezménye valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet előírásait. A Felek rögzítik, hogy
működésük az emberi jogokkal kapcsolatos irányelveknek megfelelően, minden esetben a
gyermekmunka és a kényszermunka tilalmának betartásával valósul meg.
A Felek rögzítik, hogy a munkajogi, társadalombiztosítási szabályoknak megfelelnek, betartják – a többi
között - a be nem jelentett munkavégzésre, szakszervezeti jogokra, fizetésekre vonatkozó
rendelkezéseket. A Felek biztosítják, hogy a munkavállalóik tisztességes és méltányos bánásmódban és
juttatásokban részesüljenek, hogy megismerjék és alkalmazzák az egyenlő és előítéletmentes bánásmód
elvét.
Felek kijelentik, hogy gyakorlatuk – minden területen – megfelel a jogellenes megkülönböztetést tiltó
jogszabályoknak.

44.2

44.3

45.

Környezetvédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai követelmények

45.1

A Felek mindent elkövetnek, hogy az általuk végzett tevékenységeket a lehető leghatékonyabban,
leggazdaságosabban, a Felek igényeit biztonságosan és rugalmasan kielégítve végezzék,
maradéktalanul betartva az egészségügyi, szociális, munkabiztonsági, környezetvédelmi,
biztonságtechnikai és energiahatékonyságjavítási előírásokat, jogszabályokat illetve a tevékenységekre
vonatkozó nemzetközi standardokat.
A Felek vállalják, hogy olyan intézkedéseket hoznak, amelyek biztosítják munkavállalóik egészségének
és biztonságának védelmét, tiszteletben tartják a Veolia Magyarország cégcsoport egészség és
biztonságvédelmi politikájának céljait, különös tekintettel a munkaterületen alkalmazandó
biztonságvédelmi előírásokra, az áruk és szolgáltatások olyan állapotban történő leszállítására,
teljesítésére, ami minimalizálja a szerződő Felek munkavállalóinak egészségügyi és munkavédelmi
kockázatát. Vállalják továbbá, hogy a munkavállalóik részére biztosított egészségvédelmi és
munkavégzési körülményeket folyamatosan javítják.
A Felek vállalják, hogy megteszik a szükséges lépéseket a kedvezőtlen környezeti hatások csökkentésére,
létrehoznak egy környezetgazdálkodási rendszert, elemzést végeznek a globális költség

45.2

45.3
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figyelembevételével, különösen odafigyelve az energia és az elsődleges erőforrások felhasználásának
csökkentésére; a vízbe, levegőbe illetve a földbe kerülő szennyezőanyagok csökkentésére; a véletlen
szennyezések kiküszöbölésére; a tevékenységük által termelt hulladék csökkentésére, illetve annak
megsemmisítésének nyomon követésére; valamint a környezetre és az egészségre káros anyagok
kibocsátásának korlátozására.

46.

Etikai Kódex

46.1

A Veolia Magyarország cégcsoport alapvető értékei a felelősségvállalás, a szolidaritás, a tisztelet, az
innováció és az ügyfélközpontúság, amely értékekre gazdasági, szociális és környezetvédelmi
teljesítménye is épül. Ezen értékek magatartási és viselkedési szabályokban, valamint intézkedésekben
is tükröződnek, olyan hétköznapi etikai feltételek megteremtéséről van szó, amely vállalatirányításának fő
irányvonalát adják.
A Veolia Magyarország cégcsoport Etikai Kódexén– valamint mellékletén, a Korrupcióellenes Magatartási
Kódexen – keresztül kívánja megismertetni értékeit külsős partnereivel is, ezért azt a
https://www.veolia.hu/hu/rolunk/rolunk/tarsadalmi-felelossegvallalas linken számukra is elérhetővé tette.

46.2

47.

Korrupcióellenes záradék

47.1

A Felek rögzítik, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és egyéb vonatkozó
jogszabályok korrupcióellenes rendelkezéseire figyelemmel járnak el a Szerződés teljesítése során. A
Felek vállalják az Egyesült Államok külföldön kifejtett korrupt gyakorlatra vonatkozó 1977. évi
törvényének, Franciaország 2016. évi korrupcióellenes „Sapin” törvényének valamint az Egyesült
Királyság 2010. évi vesztegetési törvényének való megfelelést, mely jogszabályok rövid összefoglalója a
https://www.veolia.hu/hu/rolunk/rolunk/tarsadalmi-felelossegvallalas linken érhető el. A Felek vállalják
továbbá, hogy a fentiek elősegítése érdekében bevezetnek és végrehajtanak minden, a korrupció
megelőzését szolgáló, - bűncselekmény gyanúja esetén pedig a releváns bizonyítékok megőrzésére
vonatkozó – észszerű és szükséges előírást és intézkedést.
A Felek kijelentik, hogy sem maguk, sem a megbízásukból vagy rájuk tekintettel a tudtukkal harmadik
személy – sem közvetve, sem közvetlenül - nem ajánl fel, nem ad, nem vár el, nem kér, nem fogad el,
nem engedélyez semmilyen olyan vagyoni vagy bármilyen előnyt a
Szerződés
tárgyával
összefüggésben, amelynek célja vagy hatása a Felek bármelyikének vagy harmadik személynek (ideértve
különösen a politikai tevékenységet kifejtő vagy közhivatalt betöltő személyeket és a hozzájuk kötődő
szervezeteket) jogellenes vagy az integritást sértő befolyásolása, különösen üzletszerzés vagy –
megtartás, illetve az üzleti tevékenység során előny szerzése érdekében. A Felek bármelyike jogosult
bármilyen hátrányos jogkövetkezmény elszenvedése nélkül (i) a Szerződés teljesítését
felfüggeszteni, ha alapos okkal következtet arra, hogy a másik Fél a jelen pontban meghatározott
kötelezettségeit megszegte, és (ii) a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a
szerződésszegésből eredően felmerült károk megtérítést követelni, ha a másik Fél a jelen pontban
meghatározott kötelezettségét megszegte. Felek vállalják, hogy amennyiben jelen rendelkezés
megsértésével kapcsolatos bármilyen információ a tudomásukra jut, a másik Felet észszerű határidőn
belül értesítik.
Ajándékokat és meghívásokat csak abban az esetben lehet elfogadni illetve felajánlani, ha azok értéke
és természete elfogadható a körülmények és az azokat nyújtó vagy elfogadó személy vonatkozásában.

47.2

47.3
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48.

Versenyjog, adózás, adatvédelem

48.1
48.2

A Felek kötelezettséget vállalnak a hatályos versenyjogi szabályok betartására.
A Felek kiemelt figyelmet fordítanak a tisztességes üzleti magatartás gyakorlatára, a szállítók és
alvállalkozók átvilágítására, valamint az összeférhetetlenség megelőzésére és elkerülésére vonatkozó
magatartási szabályok és előírások betartására.
A Felek kijelentik, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nyújtják be adóbevallásaikat, és fizetik
meg adójukat.
A Felek vállalják, hogy a természetes személyek adataik kezelésével összefüggő védelmét, mint alapvető
jogot tiszteletben tartják. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hatályos jogszabályokban rögzített
adatvédelmi előírásokat betartják, különös tekintettel a 2016/679 EU adatvédelmi rendelet (a
továbbiakban: „GDPR rendelet”) előírásaira, valamint az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló mindenkor hatályos törvényben foglaltakra.

48.3
48.4

49.

Szerződéses partnerek kiválasztása, értékelése

49.1

A Megrendelő tájékoztatja a Fuvarozót, hogy a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a Megrendelő
objektív kritériumokat állít fel szerződéses partnereinek kiválasztása terén. Ezek a kritériumok

részben a beszállítók teljesítményén alapulnak (a határidők betartása, a teljesítéssel kapcsolatban
felmerült reklamációk száma, stb.),
(ii)
részben pedig azon, hogy mennyire képesek azonosulni a Veolia Magyarország cégcsoport által
képviselt – és jelen fejezetben meghatározott – etikai és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
szabályokkal.
49.2 A kiválasztást követően a Megrendelő évente értékeli szerződéses partnereit a fenti kritériumok alapján,
melynek eredményéről a Fuvarozót írásban tájékoztathatja.
49.3 A Fuvarozó vállalja, hogy az értékelés elősegítése érdekében – évente frissítve - tájékoztatja a
Megrendelőt a fenntartható fejlődés érdekében tett lépéseiről, a Megrendelő rendelkezésére bocsátja az
értékeléshez szükséges összes információt és erőforrást. A Fuvarozó szintén vállalja, hogy figyelembe
veszi az értékeléseket követő ajánlásokat, és megteszi a megfelelés és/vagy javítás érdekében
szükséges lépéséket.
(i)

VI.

FEJEZET – VEGYES RENDELKEZÉSEK

50.

Titoktartás

50.1

A Felek a Szerződés teljesítése során olyan ismeretek és adatok birtokába jutnak, amelyek bizalmas
információnak minősülnek (a továbbiakban: „Bizalmas információ”). Bizalmas információnak minősül
különösen a Felek tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat,
amelynek titokban maradásához az adott Félnek méltányolható érdeke fűződik, minden olyan információ,
melynek nyilvánosságra kerülése befolyásolhatja a Felek általános megítélését vagy piaci pozícióit. Az
írásos formában keletkező információk minden esetben Bizalmas információnak minősülnek.
A Felek vállalják, hogy minden Bizalmas információt szigorúan bizalmasan kezelnek, azt kizárólag a
Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel, azzal kapcsolatban a fennálló

50.2
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50.3

50.4

50.5
50.6

50.7

50.8

50.9

jogszabályok szerinti legszélesebb körű, teljes titoktartást vállalnak, és kötelezik magukat, hogy a másik
Fél kifejezett, előzetes, írásbeli, – az érintett információt egyértelműen megjelölő – hozzájáruló
nyilatkozata nélkül semmilyen információt nyilvánosságra nem hoznak, harmadik személy számára
megismerhetővé nem tesznek, és harmadik személy általi felhasználását lehetővé nem teszik.
A titoktartás kiterjed:
(i)
a Szerződés rendelkezéseire;
(ii)
a Szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokra;
(iii)
a Szerződés végrehajtására.
A titoktartás nem vonatkozik az alábbi esetekre:
(i)
a Bizalmas információt jogszabályi, hatósági, bírósági előírás nyomán kell kiadni, feltéve, hogy az
információt kiadó Fél valamennyi lehetséges jogi lépést megtette annak érdekében, hogy
megakadályozza ezt, és azonnal értesíti a másik Felet erről a kötelezettségről, továbbá mindent
elkövet annak érdekében, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a kiadott információk körét;
(ii)
az információ köztudottá válik anélkül, hogy ez bármelyik Félnek is felróható lenne;
(iii)
a másik Fél előzetes, cégszerűen aláírt hozzájárulását adta az információ kiadásához (az ilyen
hozzájárulás észszerű indok nélkül nem tagadható meg és nem késleltethető).
(iv) A Megrendelő titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a Bizalmas jellegű információ Veolia
cégcsoport részére történő átadásra.
(v)
A Megrendelő a szerződéskötéssel kapcsolatban átadott iratokat és az abban szereplő
információkat ügyvédek, könyvvizsgálók részére jogszerűen átadhatja, amennyiben azok a jelen
ÁSZF szerint vállalják a titoktartási kötelezettséget.
A Felek a Szerződéskötés tényére, - a Felek megnevezésével – a másik Fél előzetes, írásos
jóváhagyásával pályázati eljárásokban referenciaként hivatkozhatnak.
A titoktartási kötelezettségvállalás érvényességét nem érinti a Szerződés bármilyen okból történő
megszűnése, így a Feleket a titoktartási kötelezettség a Szerződés bármely okból történő megszűnése
után is kötelezi.
Ezen titoktartási kötelezettségvállalás kiterjed a Felek nevében vagy rájuk tekintettel eljáró személyekre
is, akik a Szerződés előkészítésében, vagy a Szerződés teljesítése során bármilyen módon
közreműködtek, azzal, hogy ezen személyek magatartásáért kizárólag a Felek tartoznak felelősséggel
egymás irányába.
Ha bármelyik Fél a Bizalmas információt jogtalanul szerzi meg, vagy a jogszerűen tudomására jutott
Bizalmas információt a fentiektől eltérően kezeli, köteles a másik Fél ebből eredő mindennemű kárát
megtéríteni.
A jelen pontban foglalt rendelkezések nem érintik Az üzleti titok védelméről szóló, mindenkor hatályos
jogszabályokban foglalt, az üzleti titokhoz fűződő jog megsértéséhez fűződő szankciók érvényesítését.

51.

Kapcsolattartás, Értesítések

51.1

A Szerződésben meghatározott, és az annak alapján küldendő valamennyi értesítést (a továbbiakban:
„Értesítések”) írásba kell foglalni, és a jelen pontban meghatározott módon a másik Féllel közölni kell. A
KSZF eltérő rendelkezése hiányában joghatás csak a jelen pontban meghatározott módon megtörtént
Értesítéshez fűződhet. Az Értesítések az alábbi esetekben és időpontokban tekintendők közöltnek:
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(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)

51.2

51.3

51.4

51.5

A személyes kézbesítés esetén azonnal, az átvételi elismervényen — amely lehet az átadott okirat
másolati példánya is, amelyen az átvevő Fél az átvétel tényét aláírásával elismeri — megjelölt
napon, vagy
futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a futárszolgálatnál rendszeresített
formanyomtatványon a kézbesítés időpontjaként megjelölt napon, vagy
tértivevényes ajánlott Küldeményeként történő kézbesítés esetén a feladóhoz visszaérkezett
tértivevényen a kézbesítési időpontjaként megjelölt napon, illetőleg amennyiben a visszaérkezett
tértivevény alapján a kézbesítés időpontja egyértelműen nem állapítható meg, a tértivevény
feladóhoz történő visszaérkezésének napján.
Amennyiben a tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött értesítés „nem kereste”, illetőleg „a
címzett ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a KSZF
aláírásakor hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.
E-mail üzenetként megküldött Értesítés akkor tekintendő közöltnek, amikor a kézbesítés tényét a
címzett a válasz e-mail üzenetben visszaigazolta, ennek hiányában, amikor az e-mail üzenet a
címzett postafiókjába bizonyíthatóan megérkezett.
Amennyiben a címzett Fél az (i)-(iv) alpontok bármelyike szerint megküldött Értesítés átvételét
megtagadja, az Értesítés közöltnek tekintendő a megtagadás napján.

A Fuvarozó a fuvarozás lebonyolításával kapcsolatos minden lényeges körülményről - különösen, ha a
Küldeményt kár érte, ha a fuvarozási határidő lényeges túllépése várható, ha a csomagolás vagy a
Küldemény kezeléséhez szükséges információ hiányossága a Küldemény átvételét követően válik
nyilvánvalóvá, ha a Küldemény veszélybe került, vagy ha a Küldemény kiszolgáltatása nem lehetséges haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt. A szóbeli (pl. telefonon történő értesítést) 12 órán belül
írásban is meg kell erősíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkért a Fuvarozó felelősséggel tartozik.
Idetartozik, hogy a Küldemény kiszolgáltatása érdekében a Fuvarozó köteles a Címzettet haladéktalanul
értesíteni a Küldemény megérkezéséről.
A Felek kötelesek a kapcsolattartók személyében vagy a társaságukra vonatkozó, és a cégkivonatban
nyilvántartott, a Szerződés teljesítése szempontjából releváns adataikban bekövetkezett változásokat
egymással haladéktalanul írásban közölni (különös tekintettel a székhelyre, a képviseletre jogosult
személyre, felszámolási eljárás, végelszámolás, csődeljárás, kényszertörlési eljárás indulására,
tőkeleszállításra stb.).
A Felek ugyancsak kötelesek egymást értesíteni, ha saját társaságukban vagy közreműködőjüknél a jelen
Szerződés teljesítésére kiható egyéb változásra (pl. jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra,
összeolvadásra, vagy beolvadásra) kerül sor, illetve – közbeszerzési eljárás kapcsán kötött Szerződések
esetén – ha a mindenkor hatályos Közbeszerzési törvény értesítési kötelezettséget ír elő. Az Értesítést
elmulasztó Fél felelős az Értesítés elmulasztásából eredő kárért.
A Szerződés teljesítése során eljáró kapcsolattartók nevét és elérhetőségét a KSZF Melléklete
tartalmazza. A megjelölt kapcsolattartók nevét, e-mail címét, telefonszámát a Felek a GDPR rendelet 6.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján kizárólag a Szerződés teljesítésével
összefüggő kapcsolattartás céljából, a Szerződés teljesítése érdekében kezelik. A kapcsolattartói adatok
átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét Fél a saját kapcsolattartója
vonatkozásában köteles biztosítani. A Szerződés teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a
Felek egymással a kapcsolatot tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a Feleknek,
mint adatkezelőknek jogos érdeke fűződik. Mindkét Fél köteles a kapcsolattartók személyes adatainak
kezelésről szóló adatvédelmi tájékoztatást megtenni. A Veolia Magyarország cégcsoport részéről a
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kapcsolattartók személyes adatainak kezelésről szóló adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken:
https://www.veolia.hu/hu/adatszolgaltatas.
52.

Közreműködő igénybevétele

52.1

Amennyiben a Különös Szerződéses Feltétel másként nem rendelkezik, a Szerződés teljesítéséhez a
Fuvarozó jogosult a saját választása szerinti közreműködőket (pl. alvállalkozót) – (a továbbiakban:
„Közreműködő”) – igénybe venni, azzal a feltétellel, hogy a Közreműködők jelen ÁSZF V. fejezetének
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Megrendelő jogosult bekérni annak igazolását,
hogy az V. fejezet rendelkezéseit a Közreműködő írásban is elfogadta. Ennek hiányában a Megrendelő
jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Fuvarozótól a Szerződéses ár 20%-ával
megegyező mértékű kötbért követelni.
A Fuvarozó köteles meggyőződni a Közreműködő alkalmasságáról (pl. engedélyek meglétéről). A
Közreműködő teljesítéséért a Fuvarozó úgy felel a Megrendelő felé, mintha maga teljesített volna.

52.2

53.

Jogok és kötelezettségek átruházása

53.1
53.2

A Szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket – a jelen ÁSZF 29. pontja kivételével – a másik Fél
írásos hozzájárulása nélkül egyik Fél sem ruházhatja át más személyre.
A hozzájárulás nem szükséges abban az esetben, ha az átruházás a Veolia Magyarország cégcsoport
bármely vállalkozásának javára történik, amennyiben a Megrendelő garantálja a másik Fél számára a
Szerződés további megfelelő teljesítését, az átruházás formájától és jellegétől függetlenül.

54.

Közúti Fuvarozásra vonatkozó szabályok

54.1

Felek úgy nyilatkoznak, hogy a Szerződés teljesítése során a hulladék, alapanyag, késztermék
kereskedelmére és szállítására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el.
A Megrendelő kijelenti, hogy a teljesítést akkor fogadja el, ha az a közúti fuvarozásra vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek is megfelelően történt.
A Fuvarozó a fuvartevékenység megkezdése előtt köteles a Megrendelőtől a Küldeményre vonatkozó
információkat teljes körűen beszerezni, és meggyőződni arról, hogy az adott fuvarozás EKÁER kötelesnek
minősül-e a hatályos jogszabályok alapján. EKÁER köteles fuvarozás esetén a Fuvarozó kizárólag
érvényes EKÁER szám birtokában kezdheti meg a szállítást. Amennyiben az EKÁER köteles fuvarozás
EKÁER szám nélkül történik, úgy a Fuvarozó vállalja, hogy a Megrendelő részére ezzel kapcsolatban
kiszabott bírságot, illetve az ezzel összefüggésben keletkezett egyéb költségeket a Megrendelő részére
megtéríti. A Felek vállalják, hogy az EKÁER szám igényléséhez szükséges adatokat egymás részére
továbbítják, az adatokban bekövetkezett változásokról egymást haladéktalanul értesíti. Fuvarozónak
felróható téves adatszolgáltatás miatt a Megrendelőre kiszabott bírságot Fuvarozó a Megrendelő részére
megtéríti.

54.2

VII.

FEJEZET – A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, VITARENDEZÉS
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55.

A Szerződés módosítása, megszűnése

55.1

A Szerződés írásba foglaltan, közös akarattal módosítható. A módosítást a Felek erre megfelelő, cégszerű
felhatalmazással rendelkező képviselői írják alá.
A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy esetleges jogszabályi változás esetén az előállt
változásnak megfelelően a Szerződést újra tárgyalják, és annak megfelelően módosítják, vagy új
szerződést kötnek.
A Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF-et a Megrendelő egyoldalúan is jogosult módosítani, azzal, hogy a
módosult rendelkezésekről - annak hatályba lépését megelőző 10 munkanappal – a Fuvarozót írásban
tájékoztatja. Amennyiben a Fuvarozó a módosított rendelkezéseket nem fogadja el, a tájékoztatás kézhez
vételétől számított 10 munkanapon belül a Szerződést felmondhatja. Amennyiben ezen határidőn belül a
Megrendelőt írásban nem értesíti, a Felek úgy tekintik, hogy a módosított rendelkezéseket a Fuvarozó
elfogadta.
A Szerződés megszűnik:
(i)
a Szerződésben meghatározott időtartam lejártával (pl. Keretszerződés esetén);
(ii)
a Szerződés teljes körű teljesítésével (pl. Megrendelés, Egyedi Szerződés);
(iii)
a Megrendelő vagy a Fuvarozó általi rendes felmondással, 30 napos felmondási határidővel, kivéve
a határozott időtartamra kötött szerződéseket;
(iv) a Megrendelő vagy a Fuvarozó általi rendkívüli felmondással;
(v)
közös megegyezéssel.
Amennyiben bármelyik Fél a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, a másik Fél saját
álláspontjáról a Szerződést megszegő Felet írásban tájékoztatja, és a körülmény tisztázására egyeztetést
javasol.
A Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha:
(i)
a másik Fél a Szerződés valamely rendelkezését megszegi, és azt írásbeli felszólítás ellenére 15
napon belül nem orvosolja, vagy ha a Szerződés megszegése – annak jellegénél fogva – nem
orvosolható;
(ii)
a Szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi;
(iii)
a Szerződésben ilyen joghatás kiváltását előíró esemény, körülmény bekövetkezik,
(iv) a másik Fél ellen jogerősen elrendelt felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás
indult;
(v)
a másik Fél a Szerződés teljesítésére részben vagy egészben képtelenné válik.
Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között –, ha a másik Fél
(i)
neki felróható okból a rész-, vagy véghatáridőhöz képest 10 napos késedelembe esik;
(ii)
nem tesz eleget titoktartási kötelezettségének;
(iii) az V. fejezetben foglaltakat megsérti;
(iv) jogokat, kötelezettségeket a másik Fél beleegyezése nélkül átruház;
(v)
hamis nyilatkozatot tesz;
(vi) közbeszerzési eljárás során kötött Szerződések esetén - a Közbeszerzési törvényben, vonatkozó
jogszabályokban foglaltakat megszegi vagy
(vii) a Szerződés meghiúsulására okot adó körülmény bekövetkezik jelen ÁSZF szerint.

55.2

55.3

55.4

55.5

55.6

55.7

56.

Viták rendezése, az irányadó jog
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A Felek a Szerződés kapcsán felmerülő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. A Felek
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a teljesítés közbeni viták nem késleltetik a Szerződésben vállalt
munka elvégzését, nem adhatnak alapot a Fuvarozónak a befejezési határidő módosítására.
56.2 Ha az egyik Félnek a másikhoz intézett írásos kezdeményezésétől számított 45 napon belül a tárgyalások
nem vezetnek eredményre, a Felek az alábbi bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki jogvitájuk
rendezése érdekében:
(i)
amennyiben a Küldemény berakodásának helyszíne Baranya megyében van, a Pécsi Járásbíróság,
illetve értékhatártól függően a Pécsi Törvényszék,
(ii)
amennyiben a berakodás helyszíne Csongrád megyében van, a Szegedi Járásbíróság, illetve a
Szegedi Törvényszék,
(iii)
amennyiben a berakodás Baranya illetve Csongrád megyén kívül történt, a Budaörsi Járásbíróság,
illetve a Tatabányai Törvényszék illetékességét.
56.3 Egyébként a mindenkor hatályos polgári perrendtartásról szólótörvény vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
56.4 A Szerződésre a magyar jog alkalmazandó, a Szerződésben nem vagy nem kielégítően szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, nemzetközi fuvarozásnál a CMR-Egyezmény vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
56.1

A Megrendelő a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése értelmében kifejezetten felhívja a Fuvarozó figyelmét az ÁSZF
alábbi, a szokásos szerződéses gyakorlattól eltérő, vagy egyéb okból fontosnak tartott pontjaira: V.
fejezet, 17. pont, 24. pont, 28. pont, 30. pont.
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