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MaxicontLine Vállalkozási és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

szállítási szerződésekre/megrendelésre vonatkozó  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

MaxicontLine Kft. megrendelői pozíciója esetén 

ÁSZF – 2022. 

 
Feltéve, hogy a felek (a továbbiakban: Felek) írásban másképpen nem állapodnak meg, a 
MaxicontLine Kft. (a továbbiakban: Megrendelő) jelen általános szerződési feltételei (a 
továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandók minden olyan szállítási szerződésre/megrendelésre (a 
továbbiakban: Szállítási szerződés/megrendelés), amelyet a MaxicontLine Kft. Megrendelő 
köt a szállítóval (a továbbiakban: Szállító). 
A Szerződés/Megrendelés teljesítése során a Felek kifejezetten kizárják a Szállító általános 
szerződési feltételeinek, vagy annak egyes pontjainak alkalmazását. 
Az ÁSZF a Szállítási szerződés/megrendelés részét képezi, azzal együtt kezelendő. Abban az 
esetben, ha a Szállítási szerződés/megrendelés szövege és a jelen ÁSZF-ben foglaltak között 
ellentmondás áll fenn, a Szállítási szerződésben/megrendelésben foglaltak az irányadóak. 
 
1. SZÁLLÍTÁS IDŐPONTJA 
Szállító a Szállítási szerződésben/megrendelésben meghatározott mennyiségű árut a Szállítási 
szerződésben/megrendelésben meghatározott időpontban köteles a Megrendelő részére 
leszállítani. Az áru Szállítási szerződésben/megrendelésben megjelölt mennyisége egyben a 
legmagasabb, és a legkisebb szolgáltatandó mennyiség, így ahhoz képest a Szállító 
szerződésszerűen nem teljesíthet sem többet, sem kevesebbet. 
 
2. TELJESÍTÉS HELYE 
Szállító a megrendelt árut főszabály szerint a Megrendelő székhelyén, vagy a Megrendelő által 
megjelölt más helyen köteles átadni.  
Amennyiben a Felek úgy állapodnak meg, a Szállító az árut a saját telephelyén adja át a 
Megrendelő részére, úgy a mennyiségi és minőségi megvizsgálás helye is a Szállító telephelye. 
A vizsgálat időtartama alatt a Szállító köteles a szállított árut megfelelően, külön díjazás nélkül 
őrizni, és felel minden ezen időszak alatt a Megrendelőnek fel nem róható ok miatt 
bekövetkezett kárért.  
 
3. SZÁLLÍTÁS, ÁTADÁS 
A Szállító az árut megfelelő csomagolással köteles szállítani, amely alkalmas az áru épségének, 
állagának megőrzésére mind a fuvarozás, mind a tárolás időtartama alatt.  
A Szállító az áru szállítása során köteles a gyártónak a szállításra vonatkozó esetleges utasításai 
szerint, azokat betartva eljárni. Az ilyen utasítások megszegésével okozott károkért a Szállító 
korlátlan felelősséggel tartozik.  
Szállító a szállított árut, a megfelelő ép csomagolásban köteles a Megrendelő részére átadni.  
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A szállított termékkel együtt a rá vonatkozó, a mindenkor érvényes és hatályos európai 
/nemzetközi-, és magyar jogszabályoknak megfelelő minőségi- és megfelelőségi 
igazolást/tanúsítványt is át kell adni Megrendelő képviselője részére. Az árunak 
jogszabályban előírt esetben rendelkeznie kell további műbizonylattal is (pl. vegyi termék 
esetén biztonságtechnikai adatlappal, vagy az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt 
termékcsoportba tartozó árura vonatkozóan a gyártó teljesítményigazolásával a rendelet 5.§-
ban foglaltak szerint). Az adott árura vonatkozó megfelelő minőségi igazolás nélkül az árut a 
Megrendelő nem köteles átvenni. Ha a Megrendelő minőségi igazolás nélkül mégis átveszi az 
árut, a Szállító akkor sem mentesül az esetleges hibás teljesítés esetén fennálló felelősség alól. 
 
Amennyiben a szállított áru átadásakor a csomagolás sérült, a Szállító és a Megrendelő 
képviselői kötelesek jegyzőkönyvet felvenni, amelyben rögzítik a sérülés tényét és a sérülés 
jellegét. Ilyen esetben az áru minőségi átvételekor a Megrendelő ellenőrzi azt is, hogy a 
csomagolás sérülése a szállított áru minőségére hatással volt-e.  
Szállító a Megrendelő előzetes értesítése mellett jogosult a Szállítási szerződés/megrendelés 
teljesítése érdekében fuvarozót igénybe venni. A fuvarozó díja, illetve a fuvarozás költsége a 
Szállítót terheli, amelyet a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet.  
Fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozó által okozott károkért a Megrendelővel szemben a 
Szállító tartozik felelősséggel.  
A fuvarozó késedelme, károkozása esetén a Megrendelő a fuvarozó közreműködésével 
történő szállítás szabályai szerint eljárva a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez 
szükséges intézkedéseket megteszi és erről a Szállítót haladéktalanul értesíti.  
  
4. MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁTVÉTEL 
A szállított áru átvételét követően a Megrendelő a mennyiségi ellenőrzést és a minőségi 
vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételtől számított nyolc nap alatt 
megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. 
Amennyiben a Megrendelő az átvételkor minőségi vagy mennyiségi hibát észlelt, úgy köteles 
arról jegyzőkönyvet felvenni, a hibát a Szállítóval a jegyzőkönyv megküldésével haladéktalanul 
közölni.  
A Megrendelőnek a Szállítóval szembeni igénye esetleges pontatlan megjelölése utóbb 
korrigálható.  
 
Amennyiben a Szállító a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, kifogását köteles a 
jegyzőkönyvön feltüntetni és azt a Megrendelőnek 3 napon belül eljuttatni. Ennek 
elmulasztása esetén a jegyzőkönyv tartalmát utóbb nem kifogásolhatja.  
A Szállítónak joga van helyszíni szemle tartását kezdeményezni, a jegyzőkönyv kézhezvételét 
követő 3 napon belül annak érdekében, hogy a Felek a jegyzőkönyvben rögzített 
hiányosságokat közösen is ellenőrizhessék.  
Amennyiben a Szállító és a Megrendelő által egyeztetett időpontban helyszíni szemle 
megtartására sor kerül, akkor annak eredményét, illetve a megállapodást a felek közös 
jegyzőkönyvben rögzítik, amely  
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jegyzőkönyv csak mindkét fél aláírásával érvényes. Amennyiben a feleknek a megállapított 
hiányosságok tekintetében megállapodásra nem sikerül jutni, úgy a jogviták rendezésére 
vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.  
  
5. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA,- BENYÚJTÁSA,- KIEGYENLÍTÉSE 
Az e-számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani és azt a szamlazas@maxicontline.hu email 
címre küldeni, e-számla hiányában a számlát 1 példányban Megrendelő postacímére (1775 
Budapest, Pf. 95) kell küldeni.  
 
Szállító a számlához köteles mellékelni a Megrendelő által szabályszerűen aláírt teljesítési 
igazolást, vagy a Megrendelő által igazolt, megrendelés számát tartalmazó szállítólevelet, míg 
gyűjtőszámla esetében, illetve részletfizetés, vagy határozott időre szóló elszámolás esetén az 
erre vonatkozó kétoldalú megállapodást. 
Azon termékértékesítésre, melyre vonatkozik a fordított adózás, arra a Szállító a 2007. évi 
CXXVII. tv. 142. §-a alapján fordítottan köteles a számláját kibocsátani a Megrendelő felé és 
így a számlában ezen rész után nem szerepeltethető az áthárított adó, illetőleg százalékérték. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII.tv. 55-56. §-ai alapján a benyújtott számlán 
a teljesítés dátuma a tényleges teljesítés dátumával egyezik meg. Megrendelő a számla 
ellenértékét a Szállító számlában feltüntetett bankszámlájára történő átutalással fizeti meg, a 
számla Megrendelőhöz történő beérkezését követő 42 napon belül. 
 
A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy a számla: 

 tartalmazza a szerződés/megrendelés számot, a szerződés/megrendelés ügyintézőjét, 
 megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak, 
 tartalmazza a szerződés/megrendelés tartalmának megfelelő TESZOR számot, 
 tartalmazza az áru vámtarifa számát, 
 mellékleteként csatolják a termék minőségi dokumentumait, a Megrendelő 

kapcsolattartója által aláírt eredeti teljesítésigazolást, vagy a Megrendelő által igazolt, 
megrendelés számot is tartalmazó szállítólevelet, míg gyűjtőszámla esetében, illetve 
részletfizetés, vagy határozott időre szóló elszámolás esetén az erre vonatkozó 
kétoldalú megállapodást.  

Amennyiben a fizetési határidő szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a 
fizetési határidő a következő munkanapon jár le. 
 
A nem szerződésszerűen benyújtott számlát, illetve amennyiben a 3. pontban említett 
minőségi tanúsítvány(oka)t Szállító a Megrendelőhöz akár az áru leszállításakor, akár később, 
a számla beérkezésének időpontjáig nem juttatja el, úgy Megrendelő jogosult a számlát - 
késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül – teljesítés nélkül visszaküldeni. 
A Megrendelőnek felróható okból történő késedelmes fizetések utáni kamat a késedelemmel 
érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű, az  
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adott naptári félév teljes idejére. Amennyiben Megrendelő a késedelmét kimenti, késedelmi 
kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 
Megrendelő a Szállítóval szemben bármely jogcímen fennálló, de még le nem járt követelését 
is jogosult erre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a Szállítóval szemben fennálló 
tartozásába beszámítani. 
 
6. A FELEK KÉSEDELME 
Amennyiben a Megrendelő a szabályszerűen kiállított és megküldött számlát határidőben 
nem fizeti meg, úgy az 5. pontban foglalt késedelmi kamatot köteles a Szállító részére 
megfizetni.  
Amennyiben a Szállító az árut nem szállítja le a Szállítási szerződés/megrendelésben megjelölt 
időpontban, úgy a Szállító az összes áru Megrendelő által történő átvételének az időpontjáig 
(tényleges leszállításáig) a jelen ÁSZF-ben meghatározott mértékű késedelmi kötbért köteles 
a Megrendelő részére megfizetni.  
Ha a Megrendelő a felek által megállapított időpontban az árut indokolatlanul nem veszi át, 
illetve az ehhez szükséges intézkedéseket elmulasztja, úgy a Szállító a Szállítási 
szerződésben/megrendelésben meghatározott teljesítési időpont elmulasztásáért 
felelősséggel nem tartozik.  
 
Amennyiben a Szállító késedelme a 10 napot meghaladja, Megrendelő a Szállítási 
szerződéstől/megrendeléstől elállhat, illetve azt felmondhatja és a meghiúsulási kötbér 
összegén túlmenően jogosult a kötbért meghaladó bizonyított károk érvényesítésére is, 
ideértve a közvetlen és következményi károkat is.  
A Felek rögzítik, hogy az ismert COVID19 világjárvány miatt elrendelt korlátozások a Szerződés 
szerinti feladatok teljesítését nem érintik, erre tekintettel azokra Vis Maior-ként hivatkozni a 
Szállító nem jogosult. 
 
 
7. HIBÁS TELJESÍTÉS 
Szállító hibásan teljesít, ha a szállításkor a szállított áru mennyisége vagy minősége nem felel 
meg a Szállítási szerződésben/megrendelésben meghatározott mennyiségnek és minőségnek, 
illetve, ha a szállított áru minősége nem felel meg a rá vonatkozó szabványban vagy egyéb 
jogszabályban meghatározott követelményeknek.  
Hibás teljesítés esetén Szállító köteles a Megrendelő igényei szerint a mennyiségi hiba esetén 
a hiányzó árut a lehető legrövidebb időn belül pótolni, minőségi hiba esetén pedig 
amennyiben arra lehetőség van és a szállított áru értékét és használhatóságát nem csökkenti, 
azt ésszerű határidőn belül kijavítani, ellenkező esetben kicserélni.  
 
Hibás teljesítés esetén Szállító a jelen ÁSZF-ben meghatározott hibás teljesítési kötbért köteles 
a Megrendelő részére megfizetni. Szállító köteles a Megrendelőnél igazoltan felmerült, a 
kötbér összegét meghaladó kárt is megtéríteni. A Szállító kártérítési kötelezettsége kiterjed a 
közvetlen és a következményi károkra is.  
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Amennyiben a Szállító hibás teljesítése esetén a hiányzó árut a Megrendelő által megjelölt 
ésszerű határidőben nem pótolja, vagy a hibás árut határidőben ki nem javítja, illetve ki nem 
cseréli, úgy Megrendelő a Szállítási szerződést/megrendelést felmondhatja (vagy elállhat a 
megrendeléstől) és meghiúsulási kötbér iránti követelése mellett jogosult a hiányzó vagy hibás 
árut harmadik személytől beszerezni és a kötbért meghaladó, bizonyított kárainak 
megtérítését kérni.  
 
8. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 
Szállító a szállított áruért a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint jog és 
kellékszavatossággal tartozik.  
Ennek keretében Szállító szavatol azért, hogy a szállított áru tekintetében harmadik 
személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelőt a korlátozás és tehermentes 
tulajdonszerzésében, illetve a Megrendelőt az áru birtoklásában és használatában korlátozza 
vagy akadályozza.  
Szállító szavatol továbbá azért, hogy a szállított áru megfelel a Szállítási megrendelésben 
meghatározott követelményeknek. A kellékszavatosság körében a Szállító a Ptk-ban és a jelen 
ÁSZF-ben, valamint a Szállítási megrendelésben meghatározottak szerint köteles helytállni.  
A jótállás időtartama: az átadás-átvétel napjától számított 12 hónap, jogszabály által 
kötelezően előírt jótállás esetén - amennyiben az hosszabb - az abban rögzített időtartam.   
 
9. FELELŐSSÉG 
Szállító a hibás vagy késedelmes teljesítéssel, avagy egyéb módon a Megrendelőnek okozott 
károkért korlátlan felelősséggel tartozik. A Szállító felelőssége kiterjed a közvetlen és a 
következményi károkra is.  
Szállító kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette esetleges szerződésszegésének 
következményeit, illetve az esetleges szerződésszegéséből eredő károkat, valamint azok 
mértékét. 
A Szállító a szállítás teljes időtartama, valamint a szállított árunak a Szállító telephelyén 
történő őrzése, tárolása teljes időtartama alatt felel az áruban, annak állagában, 
használhatóságában bekövetkezett hátrányos változásokért.  
Amennyiben a Szállító a teljesítés érdekében fuvarozót vesz igénybe, úgy a fuvarozó által 
okozott károkért a 3. pontban foglaltak szerint köteles helytállni.  
 
10. ELÁLLÁS, FELMONDÁS 
Megrendelő a Szállítási megrendeléstől a teljesítés felajánlását megelőzően indokolás nélkül 
elállhat, a teljesítés felajánlását követően – ha a Szállító a Szállítási megrendelést részletekben 
köteles teljesíteni – a még fel nem ajánlott részletekre vonatkozóan a Szállítási megrendelést 
indokolás nélkül felmondhatja, köteles azonban a Szállító igazolt kárát megtéríteni. A 
Megrendelő kártérítési kötelezettsége nem lehet magasabb, mint a Szállítási megrendelésben 
meghatározott vételár.  
 
Amennyiben a Megrendelő elállási, illetve felmondási jogát megrendelésszegés esetén 
gyakorolja, a Szállítóval szemben költség vagy kártérítési kötelezettsége nem áll fenn. Ebben  
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az esetben az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása mellett a Megrendelő a jelen ÁSZF 
szerinti kötbér és kártérítési igényt is jogosult a Szállítóval szemben érvényesíteni.  
 
11. KÖTBÉR 
11.1. Szállító a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben kötbér megfizetésére köteles.  
11.2. Szállító a Szállítási megrendelésben rögzített határidő késedelmes teljesítése esetén 

késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér alapja a Szállítási megrendelés teljes nettó 
értéke, a kötbér mértéke a késedelem minden egyes megkezdett napjára a késedelmi 
kötbér alapjának 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a. A késedelmes teljesítés esetére kikötött 
kötbér megfizetése nem mentesíti a Szállítót a teljesítés alól. 

11.3. Hibás teljesítés esetén a Szállító a Szállítási megrendelés teljes nettó értéke, mint 
kötbéralap után számított 10%-os mértékű hibás teljesítési kötbért köteles megfizetni. A 
Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbérezés esetén is jogosult szavatossági és 
kártérítési igényeit érvényesíteni. 

11.4. A Szállító érdekkörében felmerülő lehetetlenülés, meghiúsulás (kivéve vis maior esetét), 
ill. a Szállító által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása esetén a Szállító 
kötbérfelelősséggel tartozik. A lehetetlenülési kötbér alapja a Szállítási megrendelés teljes 
nettó értéke, mértéke 20 %.  

11.5. Megrendelő a kötbért meghaladó, bizonyított kárigényét is érvényesítheti Szállító felé, 
és érvényesítheti a megrendeléstől eltérő teljesítésből eredő egyéb igényeit. 

11.6. A 15. pont szerinti üzleti titok megsértése esetén a Szállító esetenként 3.000.000.-Ft 
összegű kötbért köteles a Megrendelő részére megfizetni.  

11.7. Megrendelő a Szállítóval szemben fennálló kötbérigényét úgy is érvényesítheti, hogy a 
kötbér összegét a Szállító által kiállított számla kifizetésekor a számla összegéből levonja.  

 
12. TULAJDONJOG ÉS KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA 
A szállított áru tulajdonjoga a Szállítási megrendelés szerinti vételár Megrendelő általi 
kiegyenlítésével egyidejűleg száll át a Megrendelőre. A szállított áru átadásával a Megrendelő 
jogosulttá válik a szállított árú birtokba vételére, annak használatára, vagy amennyiben azt a 
Megrendelő nem saját felhasználásra, így különösen, de nem kizárólagosan 
továbbértékesítésre, beépítésre szerezte be, annak továbbértékesítésére, beépítésére vagy 
egyéb módon történő felhasználására.  
 
Az áru tekintetében fennálló kárveszély az árunak a Megrendelő részére történő átadásával 
száll át a Megrendelőre függetlenül attól, hogy az átadásra a Megrendelő telephelyén vagy az 
általa megjelölt más helyen, vagy a Szállító telephelyén kerül sor.  
A félreértések elkerülése érdekében, fuvarozó igénybevétele esetén a kárveszély az árunak a 
fuvarozó által a Megrendelő részére történő átadásával száll át.  
 
13. BIZTOSÍTÁS 
Szállító köteles olyan biztosítással rendelkezni, amely a szállított áruban bekövetkezett, illetve 
a Megrendelőnek vagy más harmadik személynek okozott közvetlen és következményi károk 
megtérítésére alkalmas.  
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14. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 
A Szállítónak a Szállítási megrendelésből fakadó kötelezettségei különösen, de nem 
kizárólagosan, a Szállítási megrendelés szerint specifikált áru leszállítása, átadása, szükség 
esetén annak őrzése, továbbá a szállított áru tekintetében jog és kellékszavatosság vállalása.  
Megrendelőnek a Szállítási megrendelésből fakadó kötelezettségei különösen, de nem 
kizárólagosan, a vételár megfizetése és a szállított áru megrendelés szerinti átvétele.  
 
Felek a Szállítási megrendelés teljesítése érdekében kötelesek kölcsönösen együttműködve 
úgy eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.  
Megrendelő jogosult a Szállító részére kötelezettségei teljesítése céljából írásbeli felszólítást küldeni, 
mely felszólítás az elévülést megszakítja. 
 
15. ÜZLETI TITOK 
Felek megállapodnak, hogy a jelen megrendeléssel összefüggésben tudomásukra jutott, üzleti 
titoknak minősülő információkat bizalmasan kezelik, azokat, illetéktelen harmadik személyek 
részére hozzáférhetővé nem teszik. 
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek 
összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek 
számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, 
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása 
érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. 
Szállító köteles az általa megismert, a Megrendelő működésével kapcsolatban tudomására 
jutott üzleti titkot és minden egyéb bizalmas információt teljeskörűen, mindenkor megőrizni, 
és megőrzése érdekében a szükséges intézkedéseket köteles megtenni valamennyi érintett 
munkavállalója, valamint a feladat elvégzésébe bevont harmadik személyek irányába.  
 
Egyik Felet sem terheli a titoktartási kötelezettség, amennyiben az üzleti titokkal kapcsolatos 
közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, választottbíróság vagy hatóság 
jogerős határozatán alapul, továbbá bármely Fél jogosult a Szállítási megrendelés, valamint a 
Felek között létrejött minden egyéb megállapodás tartalmát bírósági, választottbírósági, 
hatósági eljárás során bizonyítékként felhasználni, amennyiben az adott eljárás tárgyát az 
ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatos valamely kérdés képezi. 

Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése esetén a jogosult az üzleti titok védelméről szóló 
2018. évi LIV. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott szankciókat érvényesítheti másik 
Féllel szemben, valamint a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott vagyoni kárért 
teljes körű kártérítési kötelezettség, a nem vagyoni sérelmekért pedig teljes körű sérelemdíj 
fizetési kötelezettség terheli a titoktartási kötelezettségét megszegő Felet. 

16. ÉRTESÍTÉSEK 
A szerződő Felek közti bármely, a Szállítási megrendeléssel kapcsolatos értesítést írásban 
(ajánlott levél, e-mail) kell megküldeni. 
Az értesítés a kézbesítés időpontjától vagy az értesítésben megjelölt időponttól lép életbe 
(amelyik később következik be). 
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Az értesítési címeket a Szállítási Megrendelés tartalmazza. A Szállítási Megrendelés külön 
kikötése hiányában az értesítési címnek kizárólag a Fél Szállítási Megrendelésben megjelölt 
székhelyét, mint postacímet kell tekinteni. Ezen címre megküldött értesítést, az abban 
foglaltakat joghatályosnak kell tekinteni akkor is, ha a Fél a fenti címét megváltoztatja, illetve 
e címen nem tartózkodik és erről a másik Felet nem értesíti. 
Az írásos értesítést - ellenkező bizonyításig - az alábbi időpontokban kell teljesítettnek 
tekinteni: 
 tértivevényes postai küldemény esetén, illetőleg személyes kézbesítés esetén az átvétel 

időpontjában, 
 ajánlott postai küldemény esetén a feladási postabélyegzőtől számított ötödik napon, 
 e-mailben történő továbbítás, és ennek a címzett általi visszaigazolása esetén a 

visszaigazolás napján. Visszaigazolás hiányában az e-mailben történt értesítés nem 
tekinthető joghatályosnak.  

 
A Szállítási megrendelésben megjelölt kézbesítési cím(ek)re postázott nyilatkozatok, 
felhívások kézbesítettnek tekinthetők akkor is, ha a posta a „címzett ismeretlen” vagy „nem 
kereste”, ill. az „átvételt megtagadta” jelzéssel azt a feladónak visszajuttatja. Ezekben az 
esetekben a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon a 
postai küldeményeket kézbesítettnek kell tekinteni. 
 
 17. JOGVITÁK RENDEZÉSE, ÉRVÉNYTELENSÉG 
A Felek megállapodnak, hogy a Szállítási megrendeléssel összefüggésben kialakult vitájukat 
elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az 
egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy azt 
követően az alábbiak szerint járnak el. 
Bármely vita elbírálására, amely a Megrendelésből vagy azzal összefüggésben, így különösen 
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 
keletkezik, a Felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság 
Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját 
(Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata 
szerint jár el, az eljáró választottbírók száma három és az eljárás során a magyar nyelvet kell 
alkalmazni. A Felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. 
Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi 
jog a magyar jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait. 
 
A Szállítási megrendelésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szállítási megrendelés bármely rendelkezése érvénytelen, ez 
az ÁSZF vagy a Szállítási megrendelés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, azok 
változatlan formában hatályban maradnak. 
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18. SZERZŐDÉS/MEGRENDELÉS 
Amennyiben a Szállító és a Megrendelő között külön szerződés nem jön létre, hanem a 
Megrendelő az árut megrendeléssel rendeli meg a Szállítótól, úgy a megrendelés és a jelen 
ÁSZF együttesen alkalmazandó. Ebben az esetben a jelen ÁSZF-ben a Szállítási szerződére 
vonatkozó rendelkezéseket a megrendelésre értelemszerűen alkalmazni kell.  
 
19. ADATKEZELÉS 
Felek megállapodnak abban, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendeletének (GDPR) megfelelően a Szerződés megkötése és teljesítése során a 
Megrendeléssel összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, 
közreműködőik (a továbbiakban együttesen: „Közreműködő”) személyes adatai (név, 
szervezeti egység, beosztás, telefonszám, e-mail cím) kerülnek a másik fél felé közlésre. Saját 
Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője 
tekintetében a másik Fél a címzett.  

A szerződő felek kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy a Megrendeléssel 
összefüggésben közölt, címzettként tudomásukra jutott Közreműködők személyes adatait a 
Megrendelés megkötését megelőzően és a teljesítése során is a GDPR Rendelet alapelveinek 
megfelelően, a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés-, valamint az üzleti partnerek 
elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezelik. Az adatkezelés 
jogalapja a szerződő Felek jogos érdeke. Az adatokat egymás számára a szerződő Felek 
biztosítják. 
 
20. A MEGRENDELÉS HATÁLYBA LÉPÉSE 
A Szállítási megrendelés a Megrendelő cégszerű aláírásával, és a Szállító a Szállítási 
megrendelés visszaigazolásának cégszerű aláírásával válik érvényessé és hatályossá és a 
Szállítási megrendelés tárgyának maradéktalan teljesítéséig marad hatályban. 
 
Felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF és a Szállítási megrendelés a Felek között létrejött 
megállapodást teljes körűen szabályozza, a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét 
tartalmazza és hatálytalanná tesz bármilyen, e tárgyban korábban folytatott előzetes szóbeli 
egyeztetést vagy korábban született írásbeli megállapodást, illetve nyilatkozatot, kivéve, ha az 
a Szállítási megrendelésben kifejezetten fel van sorolva. 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Ptk. 6:63 §. (5) bekezdésében foglaltaktól el kívánnak térni, 
az abban foglaltak a jelen jogviszony vonatkozásában nem alkalmazandók. Ennek alapján a 
Szállítási megrendelésnek nem képezik tartalmát azon szokások, amelyek alkalmazásában a 
Felek az esetleges korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve azon gyakorlat, amelyet 
egymás között kialakítottak. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Szállítási megrendelésnek nem  
képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló megrendelés alanyai által széles körben ismert 
és rendszeresen alkalmazott szokás. 
 
 
Jelen ÁSZF elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képezi az Elektronikus Közúti Áruforgalom 
Ellenőrző Rendszer (EKÁER) szabályai. 
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1. sz. melléklet 

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) 
 

A.) EU-N BELÜLI BESZERZÉS ESETÉN:  
 

a) Amennyiben a Szerződés/ Megrendelés/ Lehívás teljesítése során a termék fuvarozása 
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 113. § és a kapcsolódó 13/2020. (XII. 
23.) PM rendelet hatálya alá esik, a Szállító köteles az alábbi tételeket megadni (EKAER 
köteles beszerzés): 

 Feladó adatai (név, adóazonosító szám) 
 Felrakodás címe 
 Címzett neve és a Kirakodás (átvétel) címe 
 Fuvarozáshoz használt gépjármű rendszáma (legkésőbb a termék fuvarozásának 

megkezdéséig)” 
  bejelentésköteles termék esetén annak 

a) általános (kereskedelmi) megnevezését, 
b) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 
1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletnek a bejelentéskor hatályos szövege 
szerinti vámtarifaszámát 8 számjegyig, 
c) termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömegét kg-ban, 
d) adó nélküli ellenértékét, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes 
termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési árat vagy az 
ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési árát, ilyen ár hiányában pedig az adó 
nélküli előállítási értéket, 
e) - veszélyes termék fuvarozása esetén - a veszélyes áru azonosító számot (UN 
szám), 
f) - az adózó döntésétől függően a termék könnyebb beazonosítása érdekében az 
adott termék - adózónál használt cikkszámát, 

 a 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti közúti 
fuvarozással járó tevékenység esetén - azt, hogy közúti fuvarozásra termékértékesítés, 
termékbeszerzés, bérmunka céljából vagy egyéb célból került sor, és 

 a kombinált (intermodális) fuvarozást; 
 Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldön található átvételi 

címre történő közúti fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű 
kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontját, több belföldi kirakodási (átvételi)  
 
cím esetén a sorban utolsó kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontját 
legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő 
harmadik munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején belül; 

 Belföldön található feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi 
címre történő közúti fuvarozás esetén a fuvarozás megkezdésének időpontját, több 
belföldi felrakodási cím esetén a sorban első belföldi felrakodási címről történő 
fuvarozás megkezdésének időpontját a termék fuvarozásának megkezdésekor, de az 
EKAER szám érvényességi idején belül; 
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 Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén a termék 
fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontját, 
több belföldi kirakodási (átvételi) cím esetén a sorban utolsó kirakodási (átvételi) címre 
érkezésének időpontját legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) 
címre érkezését követő harmadik munkanapon, de az EKAER szám érvényességi idején 
belül. 

 Szállító (Szállító által megbízott fuvarozó) köteles a fuvarlevélen vagy az árukísérő 
dokumentáción (CMR 13. pont) feltüntetni a Vevő értesítése alapján az EKÁER számot. 

A Vevő köteles a fenti adatszolgáltatás alapján az EKAER számot megigényelni és 
lejelenteni Szállító részére, annak érdekében, hogy Szállító az EKAER számot 
feltüntethesse a fuvarlevélen vagy az árukísérő dokumentáción.  

b) Amennyiben a Szerződés/ Megrendelés/ Lehívás teljesítése során a termék fuvarozása 
nem esik az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 113. § és a kapcsolódó 
13/2020. (XII. 23.) PM rendelet hatálya alá (nem EKAER köteles beszerzés), Szállító 
(Szállító által megbízott fuvarozó) köteles a fuvarlevélhez vagy az árukísérő 
dokumentációhoz (CMR 5. pont) mellékelni az alábbi szöveget: 

„A szállítmány az EKÁER bejelentési kötelezettség alól mentes, mert egy fuvarozás 
keretében egymillió forint értéket és ötszáz kilogramm bruttó tömeget meg nem 
haladó, bejelentésköteles termékkel ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére 
ugyanazon gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység a 13/2020. (XII. 
23.) PM rendelet 4. § i.) pontja alapján.” 
 
 

B.) BELFÖLDI TERMÉK BESZERZÉS ESETÉN: 
 

a) Amennyiben a Szerződés/ Megrendelés/ Lehívás teljesítése során a termék 
fuvarozását vagy fuvaroztatását a Szállító végzi, abban az esetben az EKAER bejelentési 
kötelezettség Szállítót terheli.   
 

b) Amennyiben Vevő fuvarozza vagy fuvaroztatja a megrendelt terméket, Szállító 
mentesül a fent meghatározott kötelezettségek alól, Vevő kötelessége az EKAER szám 
igénylése és annak lezárása. 

 
Amennyiben Vevő az A vagy a B.b) pontban foglalt kötelezettségeit vagy a vonatkozó 
hatályos jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségét elmulasztja, 
késedelmesen, hibásan vagy hiányosan teljesíti, és ezzel a Megrendelőnek kárt okoz, 
köteles a kárt teljes mértékben megtéríteni. 
 

Egyéb rendelkezések: 
A felek megállapodnak abban, hogy az EKAER adatszolgáltatás írásban, e-mail formájában 
történik. 
 
 
 


